
 
 
 
Onherroepelijke omgevingsvergunningen 
 
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben omgevingsvergunningen 
vastgesteld. Deze omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk geworden, omdat niemand 
daartegen beroep heeft ingesteld bij de Rechtbank. Het gaat hierbij om de 
omgevingsvergunningen voor: 
 
- Nettelhorsterweg 11 in Geesteren, om het plaatsen van een LNG (liquid natural 

gas) installatie mogelijk te maken. Vastgesteld op 10 mei 2012 en onherroepelijk op 
28 juni 2012; 

 
- Hukkersdijk 4 en 4a in Ruurlo, voor het slopen van schuren, het splitsen van een 

woning in de boerderij, het bouwen van een woning met berging en het bouwen van 
een schuur. Vastgesteld op 4 mei 2012 en onherroepelijk op 5 juli 2012; 

 
- Panovenweg 38 in Rekken, voor het uitbreiden van de woning tot een inhoud van 

750 m³. Vastgesteld op 22 mei 2012 en onherroepelijk op 12 juli 2012; 
 
- Ringweg 31 in Beltrum, voor het mogelijk maken om buiten het bouwblok een 

zeugenstal te bouwen en het uitbreiden en inwerking hebben van een 
zeugenhouderij. Vastgesteld op 12 juni 2012 en onherroepelijk op 2 augustus 2012; 

 
- Dorpsstraat 27 in Gelselaar, voor het restaureren van de boerderij en het mogelijk 

maken van een extra woning. Vastgesteld op 19 juni 2012 en onherroepelijk op 9 
augustus 2012; 

 
- De Voort 4 in Neede, om de bedrijfsgebouwen te mogen gebruiken ten behoeve van 

het aannemersbedrijf. Vastgesteld op 21 juni 2012 en onherroepelijk op 9 augustus 
2012; 

 
- Horsterweg 4 in Beltrum, voor het mogelijk maken om buiten het bouwblok een stal 

te bouwen. Vastgesteld op 4 juli 2012 en onherroepelijk op 23 augustus 2012; 
 
- Voormalige ABCTA terrein nabij de Mr. Nelissenstraat 47 t/m 55 in Beltrum, om 

te mogen afwijken van het bestemmingsplan voor woningbouw. Vastgesteld op 26 
juni 2012 en onherroepelijk op 23 augustus 2012. 

 
Inzage 
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Dan verzoeken wij u vooraf contact op te 
nemen met de Publiekswinkel voor het maken van een afspraak, telefoon 0545-250 250 
of te kijken op onze gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘actueel’, 
‘ruimtelijke plannen’, ‘geldende plannen’. 


