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Namens Spargelhof Hensgens heeft u op 26 juli 2016 een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor realiseren van een pomphtrisje en watersilo op het adres 
Bosserheídeweg kadastraal sectie W perceelnummer 216 te Koningsbosch, kadastraal 
bekend gemeente Echt nummer 216 sectie W bij ons ingediend. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer Z/16/1102455. Het betreft een aanvraag voor de volgende activiteiten uit de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo):

het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 Wabo)
het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 Wabo)

Besluit 
Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering, voorschriften en 
mededelingen wordt ven/vezen naar de bijlagen.

Procedure 
De aanvraag is ontvankelijk omdat die voldoet aan de eisen van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht (lvlor).
De besluitvormingsprooedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingßprqqedUre;ztoälsveirmeld in paragraaf 
3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevsitntgsreciht.-"i 

ln werking treden vergunning en onherroepelijkheid 
Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwarenterrnijn.
Deze vergunning is pas onherroepelijk:

als de termijn voor het maken van bezwaar is verstreken zonder dat een bezvvaarsocihrift is 
ingediend; dan wel 
als de bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedure tegen deze vergunniinig geheel is afgerond.
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4.5 Archeologie 

Archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 1988)

Archeologische verwachtingswaarden 

4.6 Cultuurhistorie 

4.7 Flora en fauna 

Algemeen 

Natuurgegevens provincie Limburg 

Gebiedsbescherming 

Conclusie flora en fauna 

4.8 Natuur en landschap 

4.9 Verkeer en parkeren 

4.10 Stedenbouw en duurzaam bouwen 

5.1 Uitgangspunten en doelstellingen 

5.2 Ruimtelijke hoofdopzet 

Juridische aspecten 

6.1 inleiding 

Ruimtelijke onderbouwing 

Geometrische plaatsbepaling 

Haalbaarheid 

7.1 Financiële haalbaarheid 

7.2 Procedure 

7.3 Formele procedure 

Bijlagen.




