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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
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Uitgebreide voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning 

hebben verleend: 

Nassaulaan 2 Alkmaar: het realiseren van appartementen in de sint josephkerk. 

Datum einde beroepstermijn: 28 januari 2021. 

Hogere waarden wegverkeerslawaaiVoorts maken zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c Wet 

geluidhinder (Wgh) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij gelijktijdig hogere 

waarden als bedoeld in de Wet Geluidhinder vast hebben gesteld voor bovengenoemde appartementen 

aan de Nassaulaan 2 te Alkmaar. Het betreft hogere geluidwaarden vanwege het wegverkeerslawaai 

afkomstig van de Kennemersingel. 

Datum einde beroepstermijn: 28 januari 2021. 

Beroep 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes 

weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de 

stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langs komen? Maak een afspraak. Vanwege de coronamaatre- 

gelen, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. 

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken kan ook op internet worden 

ingezien. Dit kan op de website van de gemeente Alkmaar of via de website van ruimtelijke plannen. Dos- 

siernummer invullen in hyperlink (rechts klikken à hyperlink bewerken) 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd beroep 

indienen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. De beroepstermijn van zes weken vangt aan de dag na die waarop het besluit ter inzage is 

gelegd. Een eventueel beroep dient uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde beroepstermijn 

te zijn ingediend.  
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https://www.alkmaar.nl/contact/
http://alkmaar.nl/eCache/45702/Ruimtelijke_plannen-Plannen_ter_inzage
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.OVdossiernummer-0301

