
Kennisgeving beschikking Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht uitgebreide 
procedure Putstraat 4 te Kollum 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. 
maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben om een 
omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het 
oprichten van een woon-zorgcomplex aan de Putstraat 4 te Kollum. 

Tijdens de periode van ter inzage legging van de ontwerpbeschikking zijn er geen 
zienswijzen ingediend. Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd. 

Ter inzage 

Tegen besluiten die de uitgebreide procedure hebben doorlopen staat beroep open. 
De beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juli 2015 voor een 
periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Kollum of zijn digitaal te 
raadplegen de website www.kollumerland.nl,onder Wonen en Leven/ Wonen en 
omgeving/ruimtelijke plannen, of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0079.PaKoHvK15-Vg01 

Aantekenen beroep 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden 
aangetekend door: 

 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;  
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te 

brengen over het ontwerp besluit;  
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;  
 degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Leeuwarden, sector 
bestuursrecht, Postbus 1702, 9801 CA Leeuwarden. Tegelijkertijd met het beroep 
kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Leeuwarden. 

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via 
http://www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Voor het indienen van een beroepsschrift of een verzoek voor een voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. 


