
BEKENDMAKING 

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Dossiernummer: 2019/00159 
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019109444 
 
Op 20 augustus 2020 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning geweigerd door de Deputatie 
Provincie Limburg aan de heer Mark Bollen namens mevrouw Leen Van Dael, Hoekstraat 1 bus 
18 te 3910 Pelt. 
 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres: Voortweg z/n te 3950 Bocholt en met als 
kadastrale omschrijving: 1ste afdeling, sectie A, percelen 1340K9. 
 

Het betreft een aanvraag tot project: ‘786 – Van Dael’ . 
 

De vergunning werd geweigerd door de Deputatie van de Provincie Limburg op 20 augustus 
2020, met als referentie: 124.09.00/2020N064126. 
 

Het volledige besluit ligt gedurende een periode van 3 september 2020 tot en met 3 oktober 2020 ter 
inzage van het publiek in het gemeentehuis te Bocholt, Dienst Omgeving. 
 

Tegen deze beslissing is geen georganiseerd administratief beroep mogelijk. 
Er kan enkel nog een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellips-
gebouw, Koning Albert II-Laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. 
 

Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunningshouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft 
verricht; 
2° het betrokken publiek; 
3°de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 (van het OVD) of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten 
onrechte niet om advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 
onrechte niet om advies werd verzocht; 
5° (…) 
6° de leidend ambtenaar van het departement Omgeving, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het agentschap Innoveren & Ondernemen of bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
[8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, 
zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat;] 
 

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 
heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 (van het OVD) wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn 
recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden. 
 

Het beroep moet met een verzoekschrift tot vernietiging, al of niet gepaard gaande met een vordering 
tot schorsing op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending worden ingesteld binnen een 
vervaltermijn van 45 dagen, die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening voor die personen of instanties aan wei de beslissing 
betekend wordt; 
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 
 
Bocholt, 3 september 2020 
 

Rik Bloemen 
wnd. omgevingsambtenaar 


