Omgevingsvergunning
OV20220204 met instandhoudingstermijn

Burgemeester en wethouders hebben op 24 februari 2022 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen op het perceel kadastraal bekend gemeente Koudum, sectie H,
nummer 924, plaatselijk bekend Himmelumerdyk nabij 9 te Warns. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer OV20220204 met de volgende activiteiten:
OV Bouwen

het plaatsen van tijdelijke vleermuisschermen

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân
besluiten:
I.

gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

II.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
- Bouwen.

III.

dat de omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
deel uitmaken van de vergunning;

IV.

dat er voldaan moet worden aan de voorwaarden, zoals hieronder zijn aangegeven;

V.

vrijstelling te verlenen voor het indienen van een onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de
bodem, daar het geen bouwwerk betreft waarin personen voortdurend of nagenoeg voortdurend
in zullen verblijven;

VI.

toepassing te geven aan artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te bepalen dat
deze omgevingsvergunning in zijn geheel slechts geldt voor een termijn van 1 jaar (tot 6 april
2023) en te bepalen dat de vergunninghouder na het verstrijken van voornoemde termijn,
verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te
hebben.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een
brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief.
In
•
•
•
•
•

uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
uw naam en adres
de datum
het besluit waartegen u bezwaar maakt
de redenen waarom u bezwaar maakt
uw handtekening.

Stuur uw brief naar:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10.000
8600 HA SNEEK
U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een
elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?
Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben
beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de
voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw
verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.
Het adres van de voorzieningenrechter is:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,
teammanager Vergunningen,

P. Nijkamp
Datum besluit: 6 april 2022

