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Verlening omgevingsvergunning met
afwijking Epelenberg 247-337

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 28 juli 2015 ingevolge artikel 2.12,
eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning
hebben verleend voor:
Epelenberg 247-337, veranderen drie flats in studentenhuisvesting
(NL.IMRO.0758.AB2015202001-0401)
Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 30 juli tot en met 9 september 2015.
De vergunning is vanaf 6 augustus 2015 digitaal te raadplegen via website www.ruimtelijkeplannen.breda.nl. Op deze website kunt u alle gegevens van de verleende omgevingsvergunning inzien.
Daarnaast ligt de omgevingsvergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.
Beroep
Tot en met 9 september 2015 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de verleende vergunning
schriftelijk beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA te Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden
besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.
Informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, of bel 14 076.
De gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u lokale informatie digitaal
ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. ga naar www.overheid.nl
(klik op ‘Blijf op de hoogte!’)
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Verlening omgevingsvergunning met afwijking
Epelenberg 247-337
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat
zij op 28 juli 2015 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a,
onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Epelenberg 247-337, veranderen drie flats in studentenhuisvesting (NL.IMRO.0758.AB2015202001-0401)
Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 30 juli tot en
met 9 september 2015.
De vergunning is vanaf 6 augustus 2015 digitaal te
raadplegen via website www.ruimtelijkeplannen.breda.nl.
Op deze website kunt u alle gegevens van de verleende
omgevingsvergunning inzien.
Daarnaast ligt de omgevingsvergunning ter inzage bij de
Infobalie in het Stadskantoor.
Beroep
Tot en met 9 september 2015 is het voor belanghebbenden
mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk
beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het
bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.
Informatie
Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via
www.breda.nl/contact, twitter@breda, of bel 14 076.
De gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op
overheid.nl. Wilt u lokale informatie digitaal ontvangen, dan
kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl.
ga naar www.overheid.nl (klik op ‘Blijf op de hoogte!’)

Wet bodembescherming
Besluit op een saneringsplan Wbb
Gericht aan
Moerdijk Bodemsanering B.V.
Locatie		
Dreef 85 Breda
Korte inhoud besluit Bepaald is dat er sprake is van
een ernstige verontreiniging.
Ingestemd is met het ingediende
saneringsplan.
Datum besluit
29 juli 2015
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juli tot
en met 8 september 2015 ter inzage bij de Infobalie in
het Stadskantoor.
Bezwaar
Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van
het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken. Een eventueel
bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen
zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd

te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda,
Postbus 90156, 4800 RH Breda.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten
aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Activiteitenbesluit;
betreffende het stellen van
een maatwerkvoorschrift
Burgemeester en Wethouders van Breda maken bekend
dat zij, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, een maatwerkvoorschrift heeft opgelegd aan:
• Creative Use of Technology (C.U.T.), Reigerstraat 16 te
Breda
Het voorschrift legt vast dat, gelet op de aard en beperkte
omvang van de activiteit ‘bereiden van voedingsmiddelen’
deze inrichting geen vetafscheider hoeft te plaatsen.
Op 2 juni 2015 is een melding Activiteitenbesluit ingediend
voor deze locatie.
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen ter
inzage en wel van 30 juli tot en met 9 september 2015
in het Stadskantoor van Breda.
Tegen bovenstaande beschikking tot maatwerkvoorschriften
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,
Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het indienen van een

bezwaarschrift moet schriftelijk en voor 9 september 2015
gebeuren.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van deze
beschikking niet. Om de beschikking tijdelijk buiten werking
te stellen (te schorsen), dient een voorlopige voorziening
te worden aangevraagd bij de rechtbank Zeeland en
West-Brabant te Breda.
Voor nadere informatie kunt u zo nodig contact opnemen
met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
013 - 206 01 00.

Gemeente Breda
Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoon: 14 076

Openingstijden
balies Stadskantoor

Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via
www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van
08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur.
Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op
www.breda.nl
Met afspraak
Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur
Woensdag: 12.00 - 20.00 uur
Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

