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Verleende omgevingsvergunning 

afwijken bestemmingsplan

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maken bekend dat ze in afwijking van het 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van het gebruik op 
het perceel Woldstraat 30 (aanvraagnr. 1120291). Het betreft een omgevingsvergunning op grond van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is daarom ongewijzigd 
vastgesteld. Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 26 oktober 2011 voor eenieder 6 weken ter 
inzage op het Stadshuis (afdeling Loket Bouwen & Wonen), Grote Oever 26 te Meppel. U kunt de 
stukken elke werkdag inzien van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 tot 20.00. 
Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.meppel.nl. Ga naar www.meppel.nl. 
In de linker kolom klikt u op ‘Actueel’. Hieronder treft u een link aan naar de pagina met gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Als u hierop klikt, kunt u hier de omgevingsvergunning voor het perceel 
Woldstraat 30 raadplegen. 

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze. Het instellen van beroep 
is mogelijk tot en met 7 december 2011 (gedurende 6 weken na verzenden van het besluit aan 
aanvrager). Het beroep kunt u instellen, door het indienen van een beroepschrift welke u richt aan de 
sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Assen (Postbus 30009, 9400 RA te ASSEN).

Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wél beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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