WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet
geluidhinder hogere geluidwaarden van 52 dB vaststellen, dit ten behoeve van het realiseren
van woningen aan ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ te
Zuidoostbeemster (kadastraal bekend onder sectie D nr 4031), welke is gelegen in de zone
van de Rijksweg.
Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet
bestuursrecht ligt het besluit met de bijbehorende stukken van 7 april tot en met 18 mei 2015
van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00
uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te
Middenbeemster.
Gedurende de inzagetermijn kan tegen dit besluit ingevolge artikel 146 van de Wet
geluidhinder juncto artikel 20.1 van de Wet milieubeheer beroep worden ingesteld door:
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit en tevens zijn
aan te merken als belanghebbenden;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp-besluit;
degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen
te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de behandeling van het beroepschrift
is griffierecht verschuldigd.
Indien beroep tegen de beschikking wordt ingediend, kan op grond van artikel 36 van de Wet
op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een
voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

