Bekendmakingen week 11 - 2018

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid,
ontwikkelgebied en beheers verordening Heerhugowaard Zuid
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan Heerhugowaard
Zuid en de beheers verordening Heerhugowaard Zuid gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn:
- Zowel in de beheers verordening als in het bestemmingsplan zijn de minimaal aan te houden
afstanden ten opzichte van de bedrijven genoemd in de Staat van Bedrijven en Inrichtingen
gewijzigd. De afstand moet 31 meter te zijn in plaats van 30 meter, zoals opgenomen in het
ontwerp.
- In het bestemmingsplan is de beschermingszone voor de gasleiding in het plangebied aangepast
conform het voorstel van de leidingbeheerder.
Bestemmingsplan Heerhugowaard Ontwikkelgebied
Het bestemmingsplan 'Heerhugowaard-zuid, ontwikkelgebied' is een vervolg van het op 28 oktober 2008
vastgestelde bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid. Dat bestemmingsplan is bijna 10 jaar oud en moet
na 10 jaar in beginsel herzien worden. Het herzien van dat bestemmingsplan past in het streven van de
gemeente om te komen tot recente bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan bestaat uit de delen van
het gebied in en rond de Stad van de Zon die nog ontwikkeld moeten worden. Het gaat om het oostelijk
deel van plandeel 4 (deel B), plandeel 3 (deels) en een enkel perceel ten zuiden van de Hemelboog. Het
bestemmingsplan is opgesteld om als kader te dienen voor de ontwikkeling van de nog te realiseren
woonwijken. Daarbij zijn ten opzichte van de oorspronkelijke gedachten bij de vormgeving van de Stad
van de Zon de inzichten gewijzigd. Deze gewijzigde inzichten zijn verwerkt in de bestemming voor
plandeel 4 (deel B).
Beheers verordening Heerhugowaard Zuid
Voor die al gerealiseerde gebieden van de Stad van de Zon is een ontwerp beheers verordening
opgesteld. De beheers verordening is een vormvrij alternatief voor een bestemmingsplan waarmee het
bestaande recht binnen een gebied opnieuw wordt vastgesteld. Het uitgangspunt is dat er geen
wijzigingen van de bestaande rechten en plichten uit het voorheen geldende plan plaatsvinden, maar dat
er voor het bestaande gebruik nog wel voldoende flexibele bepalingen worden opgenomen. Het is niet
mogelijk om met een beheers verordening nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Gelet op
het conserverend karakter van de beheers verordening heeft de wetgever het niet wenselijk geacht
bezwaar of beroep tegen de verordening mogelijk te maken. Zorgvuldigheid halve wordt op basis van
afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp toch ter inzage gelegd vooruitlopend op de
vaststelling door de gemeenteraad.
Terinzageligging
Het gewijzigde bestemmingsplan en de gewijzigde beheers verordening liggen met ingang van 13 maart
2018 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1, De
openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en
vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Heerhugowaard Zuid,
ontwikkelgebied of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP55HHWZUIDONTW-VA01 invult, wordt u
direct naar het bestemmingsplan geleid. De beheers verordening kunt u zoeken onder de naam
Heerhugowaard Zuid of de code NL.IMRO.0398.BV52HHWZUID-VA01.
Beroepsmogelijkheden
Tegen de beheers verordening kan geen beroep worden aangetekend. Deze treedt de dag na publicatie
in werking.

Voor het bestemmingsplan geldt dat vanaf 13 maart 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken
beroep worden ingesteld door,
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij
vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
- belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen het eerdere besluit tot vaststelling
hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt een aanhangig bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen een
latere wijziging van het bestreden besluit.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een
beroepschrift moet worden gericht aan:De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:De voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Heerhugowaard,
13 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
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Vaststelling bestemmingsplan Evenemententerreinen
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan
Evenemententerreinen vastgesteld.
Het bestemmingsplan Evenemententerreinen richt zich op de mogelijke evenemententerreinen en de
evenementen die daar gehouden kunnen worden. Kleinere of mobiele evenementen die gemeentebreed
worden gehouden (zoals een straatfeest of verenigingsfeest in het eigen gebouw) worden op basis van
de APV geregeld. Deze zijn soms vergunningvrij, maar kunnen ook meldingsplichtig zijn. Dat is van
belang als er bijvoorbeeld wegen afgezet worden. De nooddiensten, zoals brandweer of ambulances)
moeten immers weten welke routes zij kunnen gebruiken om snel bij noodgevallen ter plaatse te zijn.
Uit de jurisprudentie (AbRvS 11 maart 2015, nr. 201400649/1/R4 en AbRvS 5 augustus 2015, nr.
201502301/1/R6) volgt ook dat als een milieu-omgevingsvergunning of een APVevenementenvergunning specifieke voorschriften bevat ten aanzien van evenementen, dit niet wil zeggen
dat er in het bestemmingsplan geen voorschriften meer hieromtrent hoeven te worden opgenomen. Bij
een evenement met een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel is het bestemmingsplan geen
belemmering. Een dergelijk evenement heeft geen structurele invloed op de woonkwaliteit. De opname
van een evenementenregeling hiervoor in het bestemmingsplan of met een omgevingsvergunning
afwijken van het bestemmingsplan kan achterwege blijven. Bij niet incidentele en/of langdurende
evenementen moet er een regeling in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een planologische
regeling van evenementen kan dan niet achterwege blijven.

Terinzageligging
Het bestemmingsplan Evenemententerreinen ligt met ingang van 13 maart 2018 ter inzage bij het
Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1, De openingstijden van het
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur
tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Evenemententerreinen of de volgende code: IDN
NL.IMRO.0398.BP71EVENEMENTEN-VA01 invult, wordt u direct naar het bestemmingsplan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Voor het bestemmingsplan geldt dat vanaf 13 maart 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken
beroep worden ingesteld door,
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij
vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
- belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen het eerdere besluit tot vaststelling
hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt een aanhangig bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen een
latere wijziging van het bestreden besluit.
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een
beroepschrift moet worden gericht aan:De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:De voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Heerhugowaard,
13 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
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Publicatie ontwerp-wegenlegger

Wegenlegger gemeente Heerhugowaard
Burgemeester & wethouders hebben een ontwerp wegenlegger gemaakt. Deze ontwerp wegenlegger
wordt ter inzage gelegd.
In de (ontwerp)wegenlegger staat een overzicht van alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom
in de gemeente Heerhugowaard. Bij alle wegen en paden is vermeld welke wegen/paden openbaar zijn,
wie er voor het onderhoud verantwoordelijk is en welke beperkingen er eventueel zijn aan het gebruik van
de weg/het pad.

De (ontwerp)wegenlegger is bedoeld ter vervanging van de huidige wegenlegger. De huidige
wegenlegger dateert van 1950 en is daarmee niet meer actueel.
Inzage
U kunt de ontwerp wegelegger inzien tijdens openingstijden van 13 maart tot en met 23 april 2018 bij
Burgerzaken, Parelhof 1, 1703 EZ, Heerhugowaard. U kunt de ontwerp wegenlegger ook via
www.heerhugowaard.nl inzien.
Reageren
U kunt tot en met 23 april 2018 reageren door het indienen van een zienswijze.
- Stuur uw schriftelijk zienswijze aan Burgemeester & wethouders van Heerhugowaard, ter attentie van
dhr. H. Woerlee, Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard.
- U kunt uw zienswijzen ook via e-mail indienen. Uw e-mail o.v.v. ‘zienswijze ontwerp wegenlegger’ kunt u
sturen naar post@heerhugowaard.nl.
- Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te dienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met
dhr. H. Woerlee. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Indien u schriftelijk reageert verzoeken wij u in ieder geval uw contactgegevens te vermelden en de naam
van de weg(en) en/of het pad(en) waarop de zienswijze betrekking heeft.
Na de inzageperiode wordt het ontwerp van de wegenlegger, samen met de ingebrachte zienswijzen en
het oordeel van burgemeester & wethouders, toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde
Staten stellen de wegenlegger vast, al dan niet in afwijking van het door burgemeester en wethouders
opgemaakte ontwerp.
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Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen (art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente,
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij
kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële
documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:
Naam

Geboortedatum

D. Vredeveld
L.R. Vredeveld
S.S. Targoni

13-02-1999
02-02-1997
06-02-1977

Staat uw naam hierboven of weet u waar één van de bovengenoemde personen verblijven, neem dan
contact op met de Gemeente Heerhugowaard via tel. 14 072 of mail naar
adresonderzoek@heerhugowaard.nl. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Beschikking tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Ten aanzien van de onderstaande personen gaat de gemeente, volgens artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP,
over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Heerhugowaard. Uit onderzoek van de
gemeente is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de
gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats
onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkene niet meer in Nederland staat ingeschreven, waardoor het
recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen,
kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Naam

Geboortedatum

D.R. Knap
N.E. Clifton
P. Wit
L.K. Kloskowski
J.A. de Jong
W.S. Naprawa

28-01-1981
20-04-1994
13-08-1997
30-05-1985
21-05-1985
31-08-1981

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Heerhugowaard. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is: College van burgemeester en
wethouders van gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na dit
publicatiebesluit. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
1. uw naam en adres
2. de datum van uw bezwaarschrift
3. het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (art. 6:5
Awb).
4. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
5. waarom u het niet eens bent met ons besluit
6. uw handtekening
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem. Er moet dan wel sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek kan gestuurd worden aan:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Noord Holland
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
01-03-2018
02-03-2018
04-03-2018
06-03-2018
06-03-2018
07-03-2018
07-03-2018
08-03-2018
08-03-2018

Locatie
Distelvlinder erf 17
Rustenburgerweg 110
Irene Vorrinkland 29
Gele Varaan 46
Meelmolen 8
Altonstraat 23
Abel Tasmanstraat 1t/m 24
Frik 7A
Zuijder Vlaerdinge 44

Werkzaamheden
bouwen woing
bouwrijp maken
plaatsen dakopbouw
plaatsen dakkapel
vervangen voordeur en schuurdeur
bouwen veranda
aanleggen inrit
plaatsen kweekkas
uitbreiden woning

Rectificatie:
In de krant van 13 februari 2018 stond vermeld :
06-02-2018 ’t Meijmerige Land 9 – bouwen woning dit moet zijn: ’t Meijmerige Land 10 – bouwen
woning
Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een aanvraag in te
zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen of maak een afspraak via
www.heerhugowaard.nl/afspraak. De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar
onder telefoonnummer 14 072

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
Locatie
Werkzaamheden
05-03-2018
Mondriaanlaan 21
splitsen woningen naar 21 en 23
06-03-2018
Altonstraat 10
bouwen kantoor
07-03-2018
Frik 11
uitbreiden woning
07-03-2018
Gele Varaan 46
plaatsen dakkapel
07-03-2018
Ripprantsweijde 18
bouwen woning
Bezwaar: zie elders op de pagina

Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Werkzaamheden
Hectorlaan 3/3B
uitbreiden bedrijfsactiviteiten
Bezwaar: zie elders op de pagina

Buiten behandeling gestelde aanvragen
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de volgende aanvragen
omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen:
Datum
verzonden
02-03-2018

Locatie
Steigerdijk 141

Werkzaamheden
plaatsen steiger

Bezwaar: zie elders op de pagina

Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de administratie van de
afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden mogen
beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van verzending van
de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus
1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige

voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de President van de Rechtbank.

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

-

Combinatie Dura Vermeer - Dekker, wijziging datum voor de verleende ontheffing geluidhinder in
verband met wegwerkzaamheden in het weekend van 16 tot en met 19 maart 2018 voor het
project t “afrondingsfase Ovatonde Langereis” op de locatie Ovatonde Langereis, knooppunt
N241 en Langereis en Dijkweg in Heerhugowaard (verzonden 2 maart 2018);
Vereniging Senioren Heerhugowaard, een ontheffing van het geluid voor een draaiorgel op 10, 17
en 19 maart 2018 op de locatie Berckheidelaan en Middenwaard in Heerhugowaard (verzonden 5
maart 2018);
Combinatie GBC Midden-Noord VOF, een ontheffing voor het geluid in de nacht van 15 op 16
maart 2018 op de locatie N242 in Heerhugowaard (verzonden 5 maart 2018);
Voetbalvereniging “”Reiger Boys”, een evenementenvergunning voor het houden van een
jeugdtoernooi op 20 mei 2018 op de locatie Lotte Beesedijk 1 in Heerhugowaard (verzonden 7
maart 2018);

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te
dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit.
Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift indien voor zover van
toepassing, aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente
Heerhugowaard
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn vermeld:
 Uw naam, adres en telefoonnummer
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing
 De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent
dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door
de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw
bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift
heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003BR Haarlem. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
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