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Verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan – het plaatsen 

van een propaangastank op het perceel Haatlandhaven 22  

 
Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat zij met toepassing van art. 2.12, lid 1, 

sub a, onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend met afwijking van het 

bestemmingsplan voor het plaatsen van een propaangastank op het perceel Haatlandhaven 22.  

 

Een propaangastank valt onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid (Bevi). De 

afwijking van het bestemmingsplan “Zuiderzeehaven” is nodig omdat op basis van het geldende 

bestemmingsplan “Zuiderzeehaven 2010” Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan.  

 

Met ingang van 11 juni 2015 liggen de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing behorende 

bij het projectafwijkingsbesluit en de daarbij behorende stukken gedurende een periode van zes 

weken voor eenieder ter inzage. U kunt van maandag tot en met vrijdag terecht bij de receptie van het 

stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen).  

 

Gedurende zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld 

door een belanghebbende. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij 

geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen bij de 

administratieve rechter. 

 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep 

is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt in dat geval 

niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift richt u aan de sector bestuursrecht 

van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet voorzien 

zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Het verzoek om voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.   
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