
Geachte heer Bakker,

U heeft op 29 oktober 2018 namens Windpark Landtong Rozenburg b.v. een aanvraag voor
een omgevingsvergunning ingediend voor het vervangen van de huidige 10 windturbines op
(het middelste deel van) de Landtong Rozenburg, locatie Noordzeeweg 6, 3181 ML
Rozenburg.

Uw aanvraag betreft de volgende activiteiten:
· Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
· Bouwen
· Uitrit aanleggen of veranderen
· Milieu

Hierbij ontvangt u de door u aangevraagde omgevingsvergunning. In deze vergunning komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
- Omschrijving van de werkzaamheden
- Bevoegd gezag
- Procedure
- Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

· Toets aan het bestemmingsplan
· Procedure afwijken van het bestemmingsplan
· Coördinatieregeling

- Activiteit bouwen
· Voorschriften voor de activiteit bouwen
· Besluit
· Inwerkingtreding besluit

- Activiteit Uitrit aanleggen
- Activiteit Milieu

Omschrijving van de werkzaamheden
Gezien de overgelegde stukken is het uw voornemen de huidige tien (10) windturbines op het
middelste gedeelte van de Landtong Rozenburg te vervangen door negen (9) grotere
windturbines. De aangevraagde windturbines hebben een maximale ashoogte van 130 meter,
een maximale rotordiameter van 130 meter en een maximale tiphoogte van 195 meter.
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De windturbines worden in een lijn-opstelling op het middelste deel van de Landtong
Rozenburg gebouwd.

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben aangegeven dat zij ingevolge artikel 9f, lid 6
van de Elektriciteitswet 1998 hebben besloten dat in dit geval artikel 9, lid 1 van die wet niet
van toepassing is. Dit is vastgelegd in de “Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden
inzake realisatie windopgave gemeente Rotterdam” d.d. 20 februari 2018. Daarmee is de
bevoegdheid om ten aanzien van de omgevingsvergunning te beslissen komen te liggen bij
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam.

Procedure
De besluitvorming is overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3. van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgevoerd met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op
de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en derhalve in
behandeling genomen.

De aanvrager heeft op 26 oktober 2018 een (separate) aanvraag voor een ontheffing in het
kader van Wet Natuurbescherming ingediend bij de provincie Zuid-Holland/Omgevingsdienst
Haaglanden. Daardoor haakt dit besluit niet aan bij deze omgevingsvergunning.

Op 29 oktober 2018 heeft de aanvrager een melding, op grond van artikel 8.40, van de wet
milieubeheer, ingediend voor de opschaling van het Windpark Landtong Rozenburg.

Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Toets aan het bestemmingsplan
De locatie waar de aanvraag betrekking op heeft is gelegen in het bestemmingsplan
“Europoort en Landtong”.
De locatie van de meest westelijke windturbine heeft hierin de bestemming
“Bedrijf-Maritieme dienstverlening”. De locaties van de overige 8 aangevraagde windturbines
hebben de bestemming “Groen”. Het plan is in strijd met beide bestemmingen, omdat volgens
artikel 28 en volgens artikel 41 van de bij dit bestemmingsplan behorende regels ter plaatse
geen windturbines zijn toegestaan buiten de aanduiding ‘windturbine’.
Daarnaast geldt voor het gehele plangebied de dubbelbestemming “Leiding-Leidingstrook”.
Om af te wijken van deze bestemming is een advies van de beheerder van de buisleiding(en)
noodzakelijk. Het verkrijgen van dit advies is als voorwaarde opgenomen in de ontwerp-
omgevingsvergunning.
Voor de windturbines ten oosten van de Maeslantkering geldt de dubbelbestemming
“Waterstaat-Waterkering”. Hier mag niet worden gebouwd dan na schriftelijk advies van de
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beheerder van de waterkering. Om aan deze bepaling te voldoen ligt tegelijkertijd met deze
ontwerp-omgevingsvergunning een ontwerp-watervergunning ter inzage.
De locatie kent tevens een gebiedsaanduiding “veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen”.
Om af te wijken van het bouwverbod is advies van de VRR en van de beheerder van de
vaarweg nodig. Van beide instanties is (concept)advies ontvangen, deze zijn bijgevoegd.
Daarnaast geldt voor het gehele plangebied de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1”.
Het plan heeft geen gevolgen voor de bestemming “Waarde-Archeologie-1”.

Activiteit afwijken van het bestemmingsplan
Om het plan mogelijk te maken dient een afwijking te worden toegestaan met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Aan het plan kan medewerking worden verleend, omdat het past in het Convenant Realisatie
Windenergie Rotterdamse Haven, dat op 5 september 2009 is ondertekend door het rijk, de
provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, het Rotterdamse Climate Initiative (RCI), het
Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie en de
Milieufederatie Zuid-Holland. Het plan past ook in het Convenant realisatie Windenergie
Stadsregio Rotterdam, dat op 21 juni 2012 is ondertekend door de Rijnmondgemeenten, de
stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Windenergie Associatie. In beide
convenanten hebben genoemde partijen aangegeven dat zij een gezamenlijke bijdrage willen
leveren aan de doelstelling van het Rijk en de provincie aangaande de realisatie en opbrengst
van duurzame energie middels windturbines. Dit convenant is voor de gemeente Rotterdam
geen vrijblijvende opgave, maar concretiseert de opgave voor windenergie die vanuit het Rijk
en de provincie is opgelegd.
Het initiatief is verder in overeenstemming met het gemeentelijk Programma Duurzaam 2015-
2018 (“Duurzaam dichter bij de Rotterdammer”). In dit programma staat als doel geformuleerd
om in 2025 350 MW duurzame energie binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen te
realiseren, waarvan minimaal 300 MW in het havengebied. De bouw/repowering van
onderhavige windturbines draagt bij aan de verwezenlijking van deze doelstelling.

Bij de beoordeling van het bouwplan is expliciet rekening gehouden met het feit dat de
betreffende locatie in het havenindustrieel complex ligt. Dit gebied wordt gekenmerkt door een
grootschalige industriële omgeving met volumineuze gebouwen, grote terreinen en verticale
bebouwing in de vorm van panden, (hijs)kranen en schoorstenen en de aanwezigheid van
waterwegen en scheepvaartverkeer. Een windturbine kan gezien worden als een industriële
installatie om duurzame energie op te wekken en past qua karakter goed in een dergelijke
industriële omgeving.
Omdat het hier gaat om de repowering van een bestaand windpark, waarbij de windturbines
weliswaar hoger worden, maar in aantal afnemen, zal er niet of nauwelijks sprake zijn van een
wijziging in de zichtbaarheid en beleving van het windpark.

Voor dit plan bestaat een goede ruimtelijke onderbouwing die wordt onderschreven en die deel
uitmaakt van dit besluit.
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Voorwaarde
Aan dit deel van het besluit wordt als voorwaarde verbonden dat advies wordt verkregen van
de beheerder van de buisleiding(en) om af te wijken van de “Leiding-Leidingstrook”.

Procedure
Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), wordt de
omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het
project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd heeft verklaard dat hij daartegen
geen bedenkingen heeft. Volgens artikel 6.5, lid 3 Bro kan de gemeenteraad categorieën van
gevallen aanwijzen waarin deze verklaring niet is vereist. Op 23 juni 2011 heeft de
gemeenteraad een zogenoemde “algemene verklaring van geen bedenkingen” afgegeven. Uw
aanvraag valt onder categorie 2 (Projecten in het kader van duurzame energie) van deze
algemene verklaring van geen bedenkingen.

Om medewerking te verlenen, zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo, heeft het verzoek
om afwijking van het bestemmingsplan met het ontwerp van de omgevingsvergunning en de
bijbehorende stukken, volgens artikel 3.10, eerste lid, onder a, van genoemde wet van vrijdag
14 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode zijn wel/geen zienswijzen ingediend.

Coördinatiebesluit
Voor deze aanvraag heeft de gemeenteraad van Rotterdam op 1 februari 2018 besloten de
coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren. Door deze coördinatie worden besluiten die met elkaar samenhangen gelijktijdig in
procedure gebracht en worden daarover gegeven zienswijzen en ingestelde beroepen
gelijktijdig behandeld. Er is geen bezwaarprocedure bij het bevoegd gezag en
beroepsprocedure bij de Rechtbank, maar alleen rechtstreeks beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wel kunnen tegen ontwerpbesluiten door een
ieder zienswijzen worden ingediend

Milieueffectrapportage
Voor het project is een procedure milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De voorgenomen
activiteit valt onder categorie 22.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de
voorgenomen activiteit is een waterwetvergunning en een omgevingsvergunning noodzakelijk,
zoals bedoeld in kolom 4 van het Besluit milieueffectrapportage. Tegelijkertijd met deze
ontwerp-omgevingsvergunning ligt een ontwerp-watervergunning ter inzage. Initiatiefnemer en
bevoegde gezagen hebben in gezamenlijkheid besloten een m.e.r.-procedure te doorlopen
voor de upgrade van het huidige park en de uitbreiding daarvan. De initiatiefnemer heeft een
Milieueffectrapport (MER) opgesteld, getiteld “Windpark Landtong Rozenburg
Milieueffectrapportage”, Versie 1.3 – 28 oktober 2018, opgesteld door adviesbureau Bosch &
Van Rijn en deze bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het MER geeft een
onderbouwing voor de locatie, brengt alternatieven en varianten en de (milieu-)effecten van de
voorgenomen activiteit in beeld.
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Na een vergelijking van de alternatieven heeft de initiatiefnemer alleen de upgrade van het
huidige park aangevraagd. Dat wil zeggen 9 windturbines met een maximale rotordiameter
van 130 meter, een maximale ashoogte van 130 meter en een tiphoogte van maximaal 195
meter. Als voorbeeldturbines zijn een Vestas V110-2MW op 110 meter ashoogte en General
Electric GE-3.2-130 op 130 meter ashoogte gehanteerd.

Coördinatie op grond van paragraaf 14.2 van de Wet milieubeheer
Er heeft coördinatie plaatsgevonden om een advies uit te brengen inzake de reikwijdte en het
detailniveau van het op te stellen MER en over de inhoud van het advies.
Na indiening van het MER hebben Rijkswaterstaat West Nederland Zuid en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam geoordeeld dat het MER
voldoende uitwerking geeft aan het advies voor de reikwijdte en het detailniveau van het MER.
Deze beoordelingen over een voldoende uitwerking van het MER zijn op elkaar afgestemd. De
bevoegde gezagen zijn van mening dat de aan het MER ten grondslag liggende onderzoeken
gedegen van kwaliteit zijn. De locatieverantwoording, het alternatievenonderzoek en het
inzicht in de (milieu-) effecten zijn in lijn met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (kenmerk:
999969520_9999430402) uitgevoerd.
Het MER bevat de informatie om het milieubelang in het besluit te kunnen laten meewegen.

Activiteit bouwen

Bodem
Uw aanvraag is geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de bodem
omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen
zullen verblijven. (Grondslag: Bouwverordening Rotterdam 2010: artikel 2.4.1.)

Advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten
Op 11 december 2018 heeft de Commissie voor Welstand en Monumenten positief advies
gegeven onder voorwaarden.

Voorschriften Bouwen
Wegens acceptatie van het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld
in artikel 2.7, derde lid, van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, is het noodzakelijk,
krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht aan deze beschikking
voorschriften te verbinden:

1. Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de
bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorschrift(en),
dienen de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen,
tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht te worden
aangeboden.
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Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt
voordat daaraan door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht  goedkeuring is gehecht. Het
betreft hier:
- de kraanfundatie;
- de voorzieningen t.b.v. de bouwput;
- de bouwmethode en veiligheidsvoorzieningen (Bouwveiligheidsplan).
Om te kunnen beoordelen of de veiligheid, als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.10 van de
Bouwverordening Rotterdam 2010, in acht zal worden genomen moet een
bouwveiligheidsplan ter goedkeuring bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht worden
aangeboden. Met uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden
gemaakt nadat dit bouwveiligheidsplan is goedgekeurd.

2.  Voor wat betreft de constructie gegevens over: is niet echt een voorschrift/verplichting
- een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering;
- het gewicht en de stabiliteit (gewichts -en stabiliteitsberekening);
- de toe te passen palen en het palenplan;
- de constructies van beton;
- de constructies van hout;
- de constructies van metaal;
- de constructies van steenachtig materiaal;
- de constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met

bevestigingsmiddelen
- en (eventuele) hijsvoorzieningen.

Activiteit inrit/uitrit aanleggen
Na indiening van de aanvraag is gebleken dat deze activiteit ten onrechte is aangevraagd,
deze activiteit blijft dan ook verder buiten beschouwing.

Activiteit oprichting van een inrichting of mijnbouwwerk

Toets milieu
Gelet op artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken
bij de beslissing op de aanvraag:
- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan

veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting

kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging
daarvan;

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel
mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze
beslissing van invloed (kunnen) zijn. De toetsing en overwegingen die hebben geleid tot dit
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onderdeel van de beschikking zijn opgenomen in de bijlage milieu bij deze beschikking en
daar onderdeel van uitmaakt.

Voorschriften milieu

1.0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen
1.1.1
De windturbines mogen alleen in werking zijn overeenkomstig de beschrijving in de aanvraag
(inclusief de aanvullende informatie en bijlagen) en de hiernavolgende voorschriften. Daar
waar de beschrijving in de aanvraag en de voorschriften met elkaar in strijd zijn, zijn de
voorschriften bepalend.
De aanvraag (inclusief de aanvullende informatie en bijlagen) maakt deel uit van deze
beschikking.

1.1.2
De aanvrager moet aantonen dat de windturbine die gekozen wordt, past binnen de ruimte die
onderzocht is in de MER.

1.1.3
De windturbines moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, mogen uitsluitend
worden verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de
verantwoordelijke bedrijfsleiding verstrekte werkinstructies, procedures en voorschriften (onder
andere onderhoudsprocedures)

1.2 Locatie van het windpark en toegankelijkheid

1.2.1
De windturbines moeten in geval van calamiteiten aan de windturbines altijd goed bereikbaar
zijn voor (voertuigen van) hulpdiensten.

1.3 Meldingen

1.3.1
Van elk ongewoon voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan met één of meer
windturbines en dat (mogelijk) gevaarlijke situaties, overlast of een toename van de
milieugevolgen binnen de invloedsfeer van de windturbines kan veroorzaken, moet hiervan zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien minuten, melding worden gedaan bij het
Regionaal Verbindingscentrum via het Centraal Incidenten Nummer (CIN).
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1.3.2
Van elke voorzienbare bedrijfsactiviteit die (mogelijk) overlast of nadelige gevolgen voor het
milieu kan veroorzaken binnen de invloedsfeer van de windturbines, moet vooraf aangifte
melding worden gedaan bij de Meldkamer DCMR (010-2468686).

1.4 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.4.1
De vergunninghouder moet, direct nadat de vergunning in werking is getreden, schriftelijk
naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact
kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.5 Registratie

1.5.1
De vergunninghouder moet op verzoek van bevoegd gezag inzage geven in de volgende
documenten:
- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van inspecties, onderzoeken, keuringen,

onderhoud en/of metingen en
- de registratie van de draaigegevens en elektriciteit opbrengsten.

1.5.2
De documenten genoemd in voorschrift 1.5.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.6 Bedrijfsbeëindiging

1.6.1
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) windturbines en/of beëindigen van
activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Windturbines of delen van de windturbines die structureel buiten werking zijn gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu en/of de veiligheid kunnen hebben, moeten in overleg met
het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) windturbines in een zodanige
staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. Dit
voorschrift blijft gedurende 3 jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft
verloren in werking.
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2.0 VOORSCHRIFTEN EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Algemeen

2.1.1
Voordat een windturbine in gebruik wordt genomen, moet de vergunninghouder aan het
bevoegd gezag aantonen dat de windturbine constructief voldoet aan de heersende
windklasse (IEC-II).

Besluit
Gelet op vorenstaande wordt u omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang
met:
· artikel 2.1, eerste lid, sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de

activiteit bouwen;
· artikel 2.1, eerste lid, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de

activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
· artikel 2.1, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de

activiteit oprichten van een inrichting,
tot het uitvoeren van het bovenomschreven plan overeenkomstig de bij dit besluit behorende
bescheiden.

De aanvraag en bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van deze verguning.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
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Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een
voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt
de beschikking niet in werking voordat hierop is beslist.
(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid)

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Namens deze,
clusterdirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

C.A.M. Schreuder
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht
*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend

Rechtsmiddelen
Voor informatie over de rechtsmiddelen die openstaan tegen dit besluit verwijzen wij u naar de
juridische bijsluiter.
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Bijlagen behorend bij deze vergunning

Documentenlijst behorend bij de vergunning

Datum Bestandsnaam Docnum

11-12-2018 Bijlage Milieu

04-12-2018 Advies Havenmeester

23-11-2018 Concept-advies VRR

11-12-2018 Advies Commissie Welstand en Monumenten

29-10-2018 Kaart windpark-figuur 3.jpg 3194488

29-10-2018 MER WP Landtong.pdf 3194490

29-10-2018 RO Landtong-Repowering.pdf 3194492

29-10-2018 Toelichting aanvraag omgevingsvergunning.pdf 3194493

29-10-2018 Voor en zijaanzicht.pdf 3194497

29-10-2018 voorbeeld fundatie windturbine.pdf 3194498

29-10-2018 Voorbeeld tekening aanzicht windturbine 2.pdf 3194501

29-10-2018 Voorbeeld tekening aanzicht windturbine en gondel.pdf 3194502

29-10-2018 Voorbeeld tekening aanzicht windturbine.pdf 3194503

29-10-2018 Bijlage A - Akoestisch Onderzoek.pdf 3194505

29-10-2018 Bijlage F - Visualisaties.pdf 3194521

30-11-2018 Bijlage H kwantitatieve watertoets.pdf 3219910
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Juridische bijsluiter

Ontwerpbesluit
Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De ontwerp-omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken wordt op grond daarvan van 14 december 2018 tot en met 25 januari
2019 ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen zes weken na start van de inzagetermijn
eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het bevoegd
gezag.
Wij verzoeken u tevens een afschrift hiervan te sturen aan DCMR Milieudienst Rijnmond,
Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de terinzagelegging van de definitieve
omgevingsvergunning een beroepschrift indienen. U kunt alleen beroep aantekenen als u op
tijd teen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht of als u aantoont dat u hiertoe
redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U moet het beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u beroep heeft ingesteld
tegen de omgevingsvergunning, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in
het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.


