
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
 
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen: 
 
Omgevingsvergunning 
Voor: aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik PIP t.b.v. aanleg geluidsscherm 42 tussen 
Rotscherweg (Landgraaf) en Gravenweg (Kerkrade) 
Locatie: Buitenring Parkstad Limburg, kadastraal bekend onder meer Nieuwenhagen, sectie B, 
perceel 6793, Ubach over Worms, sectie E, perceel 244 en Kerkrade, sectie N, perceel 1593 
Datum besluit: 3 oktober 2016 
Zaaknummer: 2016-0501 
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. 
 
Inzage 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van woensdag 5 oktober 2016 t/m dinsdag 
15 november 2016: 
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12; 
- in de gemeentehuizen van Kerkrade en Landgraaf, op de gebruikelijke plaats en tijden. 
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op 
www.limburg.nl/vergunningen.  
 
Ook kunt u de stukken, inclusief deze kennisgeving, raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plancode: NL.IMRO.9931.OABBPLGS42-VG01 
 
Rechtsbescherming 
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit en 
belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit 
zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit. 
Beroep instellen kan van 5 oktober 2016 t/m 15 november 2016 tegen betaling van de verschuldigde 
griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres 
van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep (motivering). 
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  
6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een 
beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl. 
 
 
 
 
 



Crisis- en herstelwet 
Op dit besluit is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. De ontwikkeling 
en aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is opgenomen in bijlage II onder categorie E - 
Wegenprojecten. Dit betekent onder andere dat het niet mogelijk is gronden van beroep aan te vullen 
na het verstrijken van de beroepstermijn. 
 
Inwerkingtreding  
Dit besluit zou volgens artikel 6.1, tweede lid, onder a, van de Wabo in werking treden met ingang van 
de dag volgend op de beroepstermijn van zes weken. Echter, in verband met een goede en snelle 
verkeersdoorstroming- en afwikkeling en de leefbaarheid in de omgeving, evenals de tegemoetkoming 
aan de daaromtrent gemaakte afspraken met gemeenten en omwonenden, is het wenselijk dat de 
omgevingsvergunning ter stond in werking treedt. Gezien dit belang, het urgente karakter van de 
aangevraagde activiteit en het algemeen belang, hebben wij toepassing gegeven aan artikel 6.2 van 
de Wabo. Dit betekent dat de genoemde termijn van zes weken niet in acht behoeft te worden 
genomen en dat dit besluit onverwijld in werking treedt.  
 
Informatie 
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12 
 


