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Geachte heer Van Smaalen,
Op 16 februari 2018 is uw aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag betreft Duinkerkenstraat 100 te Groningen met
kenmerk Z2018-00006095.
Van rechtswege verleende vergunning
Op grond van artikel 3.9, lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht had binnen 8 weken een
besluit op uw aanvraag genomen moeten worden. Inmiddels is deze datum verstreken zonder dat er
een besluit op de aanvraag is genomen. Dit heeft tot gevolg dat de vergunning van rechtswege is
verleend.
Hierbij treft u de bijbehorende stukken aan, die deel uitmaken van deze vergunning.
Kennisgeving
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken.
Tevens wordt van deze van rechtswege verleende vergunning kennisgegeven in het Dagblad van het
Noorden.
Inwerkingtreding
U kunt pas gebruikmaken van de vergunning als de termijn voor het indienen van bezwaar is
verstreken of, als bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen binnen
zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
de heer H.J. Klein Velderman van Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788363.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

Directeur Omgevingsdienst Groningen
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