
Publicatietekst beschikking omgevingsvergunning milieu Vrumona  

 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik zijn voornemens ambtshalve de 

omgevingsvergunning milieu te wijzigen. Het gaat om een wijziging van de geluidvoorschriften 

vanwege toekomstige woningbouw op de locatie Schoudermantel 6-6A te Bunnik. 

Het college van B&W heeft hiervoor op 20 oktober 2020 ingestemd met de ontwerpbeschikking 

omgevingsvergunning milieu voor Vrumona. 

De ontwerpbeschikking heeft met de bijbehorende stukken van 5 november 2020 t/m 16 december 

2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft op 16 juli 2021 de 

beschikking omgevingsvergunning milieu voor Vrumona verleend. 

 
besluitdatum:  16 juli 2021 
inrichting:        Vrumona 
adres:             Vrumonaweg 2 
betreft:            Bedrijf voor productie, verpakken en verkoop van dranken, concentraten en water 

 
Ter inzage 
De beschikking ligt met de bijbehorende stukken van 22 juli 2021 t/m 1 september 2021 ter inzage bij 
de Gemeente Bunnik, Singelpark 1 Odijk. Voor informatie over openingstijden zie www.bunnik.nl. 
Deze beschikking is gepubliceerd op de website van de gemeente Bunnik 
(https://www.bunnik.nl/projecten/bunnik-schoudermantel-6-en-6a) en op 
www.officiëlebekendmakingen.nl. 

 
Beroep 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep 

worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door: 

• hen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; 

• de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit ; 

• belanghebbenden, ook als zij willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van 

het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

 

In werking treden en voorlopige voorziening 

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 

verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt 

voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de 

voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft 

ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met 

een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoek 

ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 

site voor de precieze voorwaarden.  

 

Kosten 

Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierechten) verbonden. De griffie van de rechtbank kan u informatie verstrekken over de hoogte 

van deze kosten. 
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