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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief aanvraag omgevingsvergunning project ‘Koperslagerij’ door VOG
Geachte leden van de gemeenteraad,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:11 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) delen wij u mede, dat bovenvermelde aanvraag
omgevingsvergunning van gemeente Vlissingen voor ‘bouwen’ en het ‘handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van bovenvermeld project is ontvangen. Een kopie
van
de
aanvraag
ligt
ter
inzage
in
de
leeskamer
bij
de
griffie.
Om het project te kunnen realiseren is een projectafwijkingsbesluit ingevolge artikel 2.12, lid
1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist.
Op 30 december 2021 zal officiële publicatie plaatsvinden in de Vlissingse Bode, GVOP en
zal de aanvraag omgevingsvergunning met daarbij behorende stukken gedurende zes
weken ter visie liggen. Een ieder is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Op grond van het raadsbesluit van 27 januari 2011 (bijlage 1, onder 2) over het niet eisen
van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad op grond van de Wabo,
zijn burgemeester en wethouders in beginsel bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
De door de gemeenteraad vastgestelde procedure voorziet erin, dat na afloop van de
terinzagelegging, de aanvraag met de eventuele zienswijzen, opnieuw aan de raad worden
toegezonden. U wordt op dat moment in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14
dagen aan te geven of u de beslissing over de afgifte van de verklaring van geen
bedenkingen aan de gemeenteraad wilt voorleggen. Mocht tenminste ¼ deel van het aantal
raadsleden de wens daar te kennen geven, dan wordt de beslissing over de verklaring van
geen bedenkingen aan de raad voorgelegd.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris,
de burgemeester,

R.G. Hendrikse

drs. A.R.B. van den Tillaar
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