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Onderwerp: U krijgt een omgevingsvergunning 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 

U vroeg op <datum> een vergunning aan voor <korte en concrete beschrijving van de aanvraag>.   
 

Vergunning verleend  
We moesten op zijn laatst op <datum> een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze datum is voorbij. 
Dat betekent dat de vergunning aan u is verleend. 
 

U kunt nog beter even wachten  
Inwoners en bedrijven in uw omgeving kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning.  
Dit kunnen zij doen binnen 6 weken na <datum>.   
  
U kunt gebruik maken van de vergunning:   

• Na <datum> als er geen bezwaar is gemaakt, of   
• Na het bekend maken van het besluit op het bezwaar.  
 

Publicatie vergunning  
Wij publiceren uw vergunning op <website gemeente> en op www.officielebekendmakingen.nl.   
 

Tijdelijke beslissing aanvragen  
Is er een bezwaar gemaakt, maar kunt u echt niet wachten? Dan is het mogelijk een voorlopige 
voorziening aan te vragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een tijdelijke beslissing van de 
rechter. In de bijlage leest u hoe u dit doet.  
 
Kosten  
Het aanvragen van een vergunning is niet gratis. U betaalt hiervoor <bedrag> aan de gemeente.  
Dit noemen wij leges. U krijgt hiervoor een rekening.  
 
Nadere informatie  
U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen op telefoonnummer 
<telefoonnummer>. Of mail ons via <e-mailadres>. Wij vragen u naar uw zaaknummer om u beter te 
kunnen helpen. Houd deze brief daarom bij de hand.   
  
Met vriendelijke groet, 
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker>  

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 

 
 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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BIJLAGE 
 
De volgende stukken horen bij dit besluit:  
- <Benoem hier de stukken die bij het besluit horen>.   
- <Benoem hier de stukken die bij het besluit horen>.  

 
Bent u het niet eens met dit besluit  
Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Stuur voor <datum> een brief aan:   
  
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
  
In het bezwaar moet staan:  

• Uw naam  
• Uw adres  
• Uw handtekening  
• De datum  
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt.  

 
Let op: Wat in deze brief staat, geldt direct. Dit geldt ook als u bezwaar indient.  
 
Tijdelijke beslissing aanvragen  
Is er een bezwaar ingediend maar kunt u echt niet wachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening 
vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank <naam arrondissement>.  
Het adres is: <Postbus +postbusnummer en postcode + plaats>.  
  
U kunt het verzoek voor de voorlopige voorziening ook digitaal indienen via mijn.rechtspraak.nl/keuze. 
U heeft daarvoor wel DigiD of eHerkenning nodig. 
 
Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er 
sprake zijn van een spoedeisend belang. Dat betekent dat u niet kunt wachten tot het besluit op 
bezwaar. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u kosten betalen.  
 

Waar staat dit in de regels 
Het besluit is genomen op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
U vindt deze regels op wetten.overheid.nl.   
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