
 



 



 



 



  



 



 

Niet eens met het besluit op bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt een u brief schrijven naar de rechtbank. Zo’n 

brief heet een beroepsschrift. U kunt het beroepschrift sturen naar Rechtbank Haarlem, 

sector bestuursrecht,  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift moet u binnen 6 

weken naar de rechtbank sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit ter inzage is 

gelegd. U kunt alleen een beroepschrift schrijven als u tegen het oorspronkelijke besluit een 

bezwaarschrift heeft ingediend of als het redelijkerwijs niet uw schuld is dat u geen 

bezwaarschrift heeft ingediend tegen het oorspronkelijke besluit.  

 

Wat schrijft u in ieder geval in het beroepschrift? 

 Uw naam 

 Uw adres 

 De datum  

 Uw handtekening 

 Een uitleg waarom u beroep instelt 

 Bij het beroepschrift moet u ook een kopie van het besluit waartegen het beroep is 
gericht meesturen 

 

Voorlopige voorziening aanvragen 

Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote 

gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige 

voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. 

Dit mag alleen als u al een beroepschrift heeft gemaakt. Wilt u een voorlopige voorziening 

aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningen rechter van de Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Zo’n brief heet een 

verzoekschrift. Bij uw verzoekschrift moet u een kopie van uw beroepschrift mee sturen.  

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift? 

 Uw naam 

 Uw adres 

 De datum  

 Uw handtekening 

 Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening 

 Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het beroepschrift meesturen 
 

Het instellen van beroep is niet gratis. U moet griffierecht betalen. Wilt u hier meer over 

weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven. 
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Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning nr.: 2019WB0144 

 Decosnummer Z-19-62538 

 

1. Op verzoek van de aanvrager wordt een omgevingsvergunning in twee fasen 
verleend. De omgevingsvergunning nr. 2019WB0144 is de eerste fase en heeft 
slechts betrekking op de de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening’. Het oprichten van de 40 woningen is dus alleen mogelijk als ook 
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is aangevraagd en verleend. 

2. De omgevingsvergunning laat eventuele andere vereiste vergunningen, 
toestemmingen of privaatrechtelijke verplichtingen uit hoofde van het Burgerlijk 
Wetboek onverlet. Indien de wijze waarop de vergunninghouder gebruik maakt van 
de vergunning aan derden schade berokkent, dan is hij hiervoor ten volle 
aansprakelijk. 

3. De houd(st)er van deze omgevingsvergunning dient er voor zorg te dragen dat de 
omgevingsvergunning met alle daarbij behorende bescheiden te allen tijde op de 
bouwplaats aanwezig is en op eerste aanvraag aan de ambtenaar van bouw- en 
woningtoezicht ter inzage wordt gegeven. 

4. Om de zelfredzaamheid te bevorderen wordt geadviseerd de volgende maatregelen 
te nemen:   

o In de geplande woningen afsluitbare ventilatie openingen en/of centraal 
uitzetbare mechanische ventilatie te laten realiseren, waardoor schuilen in de 
woning tegen het gevaar van toxische wolken mogelijk wordt gemaakt. 
Daarnaast adviseer ik u om de (toekomstige) bewoners te informeren over de 
mogelijke risico’s en bijbehorende handelingsperspectieven. De site 
https://www.crisis.nl/wees-voorbereid/brand-en-explosie/  geeft hierover meer 
informatie. 

5. Om de zelfredzaamheid te bevorderen wordt geadviseerd de volgende maatregelen 
op te nemen in de vergunningsaanvraag voor de activiteit bouwen (fase 2):   

o In de geplande woningen afsluitbare ventilatie openingen en/of centraal 
uitzetbare mechanische ventilatie te laten realiseren, waardoor schuilen in de 
woning tegen het gevaar van toxische wolken mogelijk wordt gemaakt.   

o Daarnaast adviseer ik u om de (toekomstige) bewoners te informeren over de 
mogelijke risico’s en bijbehorende handelingsperspectieven. De site 
https://www.crisis.nl/wees-voorbereid/brand-en-explosie/  geeft hierover meer 
informatie. 

6. Vanuit het oogpunt van milieu en gezondheidsadvisering wordt geadviseerd in de 
vergunningsaanvraag voor de activiteit bouwen (fase 2) aandacht te besteden aan: 



o Adequate luchtverversing en verwarming bij verschillende woon- of 
verblijffuncties. Het bouwbesluit voorziet hierin grotendeels. Wel is het van 
belang zo mogelijk de natte cel te creëren met natuurlijke ventilatie. 

o Bij plaatsing van transformator huisjes, deze niet direct aan de gevel van de 
woning te realiseren i.v.m. mogelijke zorgen over elektromagnetische straling. 

o De huizen niet te voorzien van openhaard- of houtstook-voorzieningen, i.v.m. 
mogelijke invloed op de luchtkwaliteit en (luchtweg)klachten van 
omwonenden. 

o Mogelijkheden tot duurzaam wonen te onderzoeken zoals zonnepanelen, 
warmtepomp, geen aardgasaansluiting, gebruik van duurzame 
bouwmaterialen. 

o In overleg met de bewoners groen aan te leggen in de openbare ruimte.  
 



 


