
Week 12 (2022) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen  

 

Wet Geluidhinder Boerenkamplaan, Brugstraat, Kerkendijk en Hoeksestraat 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit 

van 4 februari 2022 kenmerk BSV/22/00024, met toepassing van artikel 90, tweede, 

derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van 

de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de 

wegen “Boerenkamplaan, Brugstraat, Kerkendijk en Hoeksestraat" te Someren, 

gemeente Someren, vanwege de wegen "Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk" 

mogen ondervinden. 

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij 

voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het 

terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Boerenkamplaan, 

Brugstraat en Kerkendijk" binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de 

in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 

dB. 

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf 25 maart tot 

en met 5 mei 2022 ter inzage bij: 

- het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Someren, Wilhelminaplein 1, 

gedurende de openingstijden. U kunt deze stukken ook vinden op 

www.someren.nl; 

- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 

werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik 

willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau 

Sanering Verkeerslawaai (0348) 487 450. 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij 

vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. 

 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De 

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 

van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 

http://www.someren.nl/
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van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai 

Postbus 97 

3440 AB  WOERDEN 

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres 

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. (projectnr. 2015.092.00) 

Ontwerpbestemmingsplan Steegstraat 19 – Achterweg 3 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

met ingang van 25 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Steegstraat 19 – 

Achterweg 3” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021015-OW01 gedurende 

zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 5 mei 2022. 

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan  

Het ontwerpbestemmingsplan “Steegstraat 19 – Achterweg 3” voorziet in het wijzigen 

van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’. De 

huidige bedrijfswoning Achterweg 3 krijgt een reguliere woonbestemming, daarnaast 

worden er vier Ruimte voor Ruimte woningbouwkavels ontwikkeld. De locatie wordt 

ook voorzien van een landschappelijke inpassing. 

 

Stukken ter inzage 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant 

Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en 

met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de 

openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 

888. 

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het 

tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer 

NL.IMRO.0847.BP02021015-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar 
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www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan 

worden geopend. 

 

Indienen zienswijzen 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen 

kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de 

gemeente Someren, 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 en Wet Milieubeheer 

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 11 t/m 17 maart 2022 zijn de volgende aanvragen 

omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): 

- Kampstraat 18, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (15-3-2022); 

- Kerkstraat 14, kappen van bomen (16-3-2022). 

 

Tegen de nu ingediende aanvraag kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige 

voorziening (vovo) worden ingesteld. U kunt pas formeel 

(zienswijze/bezwaar/beroep/vovo) reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit 

of definitief besluit op de aanvraag is genomen. Een besluit op de aanvraag wordt, 

gelijk aan deze berichtgeving, gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. 

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure  

In de periode van 11 t/m 17 maart 2022 zijn de volgende verleende 

omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): 
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- Achterbroek 1, gewijzigd uitvoeren van het oprichten van een woonhuis 

(14-3-2022); 

- Achterbroek 33, plaatsen van 54 zonnepanelen in veldopstelling (14-3-

2022); 

- Bennenbroekstraat 48, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht 

arbeidsmigranten (16-3-2022); 

- Groenstraat 8, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten vier 

arbeidsmigranten (17-3-2022); 

- Hugterweg 6, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten 

arbeidsmigranten (17-3-2022); 

- Gebergte 2, plaatsen van 52 zonnepanelen in veldopstelling (17-3-2022); 

- Kanaaldijk-zuid 41, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht 

arbeidsmigranten (17-3-2022); 

- Kanaaldijk-Zuid 36, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten acht 

arbeidsmigranten (17-3-2022); 

- Mortelweg 9, afwijken van de bestemming t.b.v. productiegebonden en 

ondergeschikte detailhandel (17-3-2022). 

 

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. 

 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers
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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 25 maart 2022 gedurende zes weken ter 

inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor: 

• Ruiter 10a, inzake het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij. 

 

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. 
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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. 

http://loket.rechtspraak.nl/Burgers

