Week 14 (2020) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke
ordening, artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat met ingang van vrijdag 3 april 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Laan ten Boomen
30, Lierop” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020003-OW01 gedurende zes weken ter
inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 14 mei 2020.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop voorziet in een planologisch-juridische
wijziging van de woonfunctie naar een maatschappelijke functie voor de huisvesting van maximaal
12 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis in
het Rijksmonumentale pand Laan ten Boomen 30 te Lierop. Tevens is er de mogelijkheid tot
dagbesteding. Op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen.
Besluit vaststelling hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van Someren zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te
stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het nieuwe gebruik. Uit het verrichte
akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde. Hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld onder de voorwaarden
dat een binnenniveau van maximaal 33 dB in de woning is gegarandeerd en bij de indeling van het
pand voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel zijn gelegen.
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden en de
bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit
moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele
bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30 in Lierop op Ruimtelijkeplannen.nl
Indienen zienswijzen
Tijdens de inzage termijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:


iedereen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan ten Boomen 30, Lierop’. U dient uw
zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren.



belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient
uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden geadresseerd aan: Postbus 290, 5710 AG Someren.
Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan
buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met
het KCC, tel. (0493) 494 888.

Omgevingsvergunningen
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter
inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494
888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in
rekening gebracht.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 20 t/m 26 maart 2020 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

Waalseweg 9, plaatsen van een dakkapel, oprichten van een dubbel woonhuis (22-32020);

-

Winkelstraat 3, verbouwen van een woonhuis (25-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 20 t/m 26 maart 2020 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen
verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
-

Holberg 2, wijzigen van een hekwerk bij een inzamelpunt (23-3-2020);

-

Holberg 4, uitbreiden van een bedrijfspand (26-3-2020);

-

Molenstraat 39, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (23-3-2020);

-

Ruiter 18, plaatsen van een dakkapel (24-3-2020);

-

Speelheuvelplein 19, wijzigen van de constructie in een woonhuis (26-3-2020).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de
dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift
indienen.
Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290,
5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van
dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit
bezwaar maakt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de
indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt
doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.
Verleende omgevingsvergunning - Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met
ingang van 3 april 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning
voor:


Kraaiendijk 2, inzake het brandveilig gebruiken van een clubgebouw.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een
omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1.

Brandveilig gebruik (vergunning)

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer
(0493) 494 888.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een
beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector
bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een
beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.
Verleende omgevingsvergunning - Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met
ingang van 3 april 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning
voor:


Eggendreef 70, inzake het realiseren van een zonnepark Kerkendijk voor 25 jaar,
kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/nummer(s) G 4966.

Activiteiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een
omgevingsvergunning voor de activiteit(en):
1

Bouw

2.

Handelen in strijd met regels RO

Ontwerpbesluit
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer
(0493) 494 888.

U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02020001-VS01)

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een
beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.
U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen.
Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector
bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een
beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

