Week 42 (2020) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Bekendmakingen
Besluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 110a van de
Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat hogere
grenswaarden Wet geluidhinder zijn vastgesteld voor locatie Floreffestraat 11 Someren. Het
vaststellingbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage. De termijn eindigt op 27 november 2020.
Inhoud besluit hogere grenswaarden
In het kader van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor Floreffestraat 11. Er is
een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de toekomstige woningen
vanwege geluidzoneplichtige wegen in de nabijheid van het plangebied. Op twee zijden van de
appartementswoningen 1 en 2 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden vanwege
het wegverkeer op de Floreffestraat. De geluidsbelasting vanwege overige zoneplichtige wegen is
lager dan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee kunnen hogere grenswaarden verleend worden. Een
aanvaardbaar leefklimaat wordt geborgd doordat de gevelwering van de woningen een
binnenniveau garandeert van maximaal 33 dB.
Stukken ter inzage
Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober tot en met 27
november 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren.
Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het
wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden
gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Op www.someren.nl is een link geplaatst waarmee u de stukken digitaal in kunt zien.
Beroep
De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze
termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden schriftelijk beroep worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag, door:
-

Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het
ontwerpbesluit;

-

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het
besluit tot vaststelling van de hogere waarden bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.
Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u 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 2 t/m 8 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen
ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

Amarant ongen., oprichten van een dubbel woonhuis (5-10-2020);

-

Amer 36, uitbreiden van een woonhuis en plaatsen van een overkapping (6-10-2020);

-

Keizerstraat 37, plaatsen van twee dakkapellen (4-10-2020);

-

Middenweg 8, legaliseren van een bestaande overkapping (8-10-2020);

-

Slievenstraat 64, oprichten van een ligboxenstal en wijzigen/uitbreiden van een
inrichting (8-10-2020);

-

Verhagenstraat 15, kappen van een boom (7-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure
In de periode van 2 t/m 8 oktober 2020 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen
verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes):
-

Garve 20, oprichten van een woonhuis (7-10-2020);

-

Industrielaan 8, oprichten van een expeditiehal (6-10-2020);

-

Kerkstraat 14, kappen van bomen uit een pastorietuin – herplantplicht (5-10-2020);

-

Opper 44, 46 en 48, oprichten van drie woningen (6-10-2020);

-

Potakkerweg 21, afwijken van de bestemming t.b.v. kinderopvang (8-10-2020);

-

Rulakker 3, verbouwen van een woonhuis en herbouwen van een garage (6-10-2020).

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 omgevingsvergunningen - 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 15 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking
omgevingsvergunning voor:


Vaarsehoef 3, inzake het brandveilig gebruiken van een dagopvang.

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.

