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Onderwerp: Toezending verleende omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking van
het bestemmingsplan voor het project'Dijkverbetering Beesel' te Beesel

Verleende omgevingsvergunning
Hierbij sturen wij Waterschap Limburg de d.d. 9 december 2019 door ons verleende
omgevingsvergunning toe voor buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor het
uitvoeren van het project 'Dijkverbetering Beesel' in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei, op diverse percelen, te
Beesel. Aan deze vergunning zíjn voorwaarden verbonden. Lees hiervoor de vergunning
goed door.

Gecoórdineerde voorbereiding van besluiten ter uitvoering van Projectplan
Waterwet
Op uw verzoek sturen wij hierbij ook de verleende omgevingsvergunning toe aan
Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J. Goudriaan, in verband met het
ingevolge artikel 5.8 van de Waterwet bevorderen door Gedeputeerde Staten van een
gecoórdineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het
projectplan Waterwet'Dijkverbetering Beesel'.

Bekendmaking
De kennisgeving van de verleende omgevingsvergunning wordt door de Provincie Limburg
op een nog door deze te bepalen datum gepubliceerd op www.overheid.nl (Provinciaal
blad). ln het huis-aan-huis-blad Vialimburg editie Roermond I Beesel I Roerdalen I Echt
wordt via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op www.overheid.nl.

lnzage
De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken ter inzage
op nog door de Provincie Limburg te bepalen data:
- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GAte Maastricht, tijdens

kantooruren;
- in het gemeentehuis van Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver, op de aldaar
gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren;

- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond,
op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren.

De verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken maken wij digitaal
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer:
NL.lMRO.0SS9.OVDijkbeesel-VGO1 en via www.beesel.nlonder lnwoners > Bouwen en
Wonen > Bestemmingsplannen, overzicht.

Rechtsbescherming
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de verÍeende
omgevingsvergunning beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
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de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over de
ontwerp-omgevingsvergunning, alsmede door een belanghebbende die aantoont
redelijkenivijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze naar voren te brengen. De
belanghebbende die zich niet kan verenigen met aangebrachte wijzigingen ten opzichte
van de ontwerp-omgevingsvergunning kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid
gebruik maken.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. ln het laatste geval treedt de
verleende omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen over de procedure?
Voor meer informatie over de procedure kunt u zich wenden tot:
de heer J. Goudriaan, tel. (043) 3897452,jl.goudriaan@prvlimburg.nl of
de heer M. Brauers, tel. (0a3) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Start- en gereedmelding werkzaamheden
Wij verzoeken u vriendelijk om aan ons door te geven wanneer u met de werkzaamheden
start en wanneer de werkzaamheden gereed zijn. U kunt hiervoor een email sturen met de
betreffende mededeling naar info@beesel.nl t.a.v. team WH.

Legesheffing
Voor het volgen van de buitenplanse afwijkingsprocedure is een bedrag van € 2.696,15
aan legeskosten verschuldigd. Van deze legeskosten ontvangt Waterschap Limburg te
zijner tijd separaat een aanslag via de BsGW.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon,
beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, afdeling Algemene Zaken. Hij is telefonisch
bereikbaar via de Klantenbalie, tel. (077) 474 9292.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Beesel,

Janssen, drs. W.G.H.M. Rutten,
d-burgemeester
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p/a Arcadis Nederland BV
t.a.v. de heer B. van Horne
Postbus 220
6800 AG Arnhem
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