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Geachte heer Korevaar,
U heeft op 3 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het
oprichten van een emissie-arme ligboxenstal. De aanvraag gaat over Koningin Wilhelminalaan 137 te
Hardinxveld-Giessendam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer O 2018-146. In deze brief
informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.
Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit hebben wij bijgevoegd. Aan de
vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende
bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de
vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico
handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.
Burgerlijk wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u
erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen
gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.
Start en gereedmelding werkzaamheden
Als bijlage is een formulier gevoegd waarop u de voor u betreffende onderdelen kunt invullen. Het
voor u van belang zijnde ingevulde gedeelte kunt u kosteloos aan ons retourneren. Wij verzoeken u bij
start bouw/sloop en gereedmelding bouw/sloop gebruik te maken van het desbetreffende gedeelte
van het formulier.
Betaling leges
Overeenkomstig de legesverordening is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt de aanvrager van de
vergunning separaat een gespecificeerde nota. Op deze nota wordt vermeld op welke wijze er
eventueel bezwaar kan worden aangetekend tegen de hoogte van het legesbedrag en de
gehanteerde grondslagen.

Nadere informatie
Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief of de behandeling van uw aanvraag, kunt u
contact opnemen met Mevr. J.M. Franken-Duijzer van het team Omgevingszaken, bereikbaar onder
telefoonnummer: 14 0184, mailadres: jm.franken-duijzer@hardinxveld-giessendam.nl.
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam.
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