
Omgevingsvergunning Groenoord blok 5 
 
Omgevingsvergunning 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden wordt bekend 
gemaakt dat de omgevingsvergunning Groenoord blok 5,  NL.IMRO.0546.OV00037-0301, is verleend. 
De omgevingsvergunning betreft de nieuwbouw van 32 woningen en maakt onderdeel uit van de 
ontwikkelingen van Groenoord. De omgevingsvergunning maakt deze ontwikkeling op de genoemde 
locatie mogelijk.  
 
Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft van donderdag 30 januari 2014 tot en met donderdag 
13 maart 2014 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn er geen zienswijzen ontvangen.  
  
Inzage 
De mededeling tot verlening van de vergunning ligt ter inzage van donderdag 3 april 2014 tot en met 
donderdag 15 mei 2014. 
 
Het is ook mogelijk het besluit met bijbehorende stukken in te zien in het Stadsbouwhuis (Langegracht 
72), maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en in het stadhuis (Stadhuisplein 1), 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur 
en zaterdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een beroep worden ingesteld door de volgende personen: 

 Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tijdens het ontwerpbesluit; 

 Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 

 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de 
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in 
het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
 
 
Een beroepsschrift kunt u verzenden naar de rechtbank ‘s Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. Naast een beroepsschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking een dag na afloop van de 
beroepstermijn of wanneer om een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten. 
 


