KENNISGEVING WET GELUIDHINDER
Onderwerp
Burgemeester en Wethouders van Brielle maken bekend, dat met ingang van 4 december 2009
gedurende zes weken ter inzage ligt het besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder
in verband met de voorgenomen toepassing van artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening voor de realisatie van één woning aan de Waterweg tegenover nummer 3 te Vierpolders.
Het besluit betreft het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidbelasting van 53 dB vanwege
wegverkeerslawaai, op de gevel van de woning aan de Waterweg tegenover nummer 3 te
Vierpolders.
Inzage
U kunt het besluit met de daarbij behorende stukken van 4 december 2009 tot en met 14
januari 2010 op de volgende plaats inzien:
- afdeling VROM, kamer 0.30, (tijdens kantooruren van 8.00 uur tot 12.30 uur) Slagveld 36 te
Brielle;
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook
buiten kantooruren worden ingezien in het stadskantoor van Brielle (telefoonnummer 0181471106).
Beroep
Onderhavig besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt tegelijkertijd met het
bestemmingsplan “1e herziening Landelijk gebied” ter inzage gelegd. Gedurende zes weken vanaf
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan rechtstreeks beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:
-

degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit;

-

de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over
het ontwerpbesluit;

-

degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

-

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit niet van kracht
voordat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Het griffierecht hiervoor bedraagt € 145,- voor individuele personen en € 288,- voor organisaties.
Als u beroep instelt kunt u ook een verzoek doen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt
u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE Den Haag. Het griffierecht bedraagt € 145,- voor individuele personen en € 288,- voor
organisaties.

