
Provincie Zeeland - Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.002

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 21 van 2015 in het kader van artikel 19d,

eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Zeeland Seaports

voor het verspreiden van onderhoudsbagger uit de Sloehaven in de alternatieve stortvakken W13_alt

1 en W13_alt 2 ter plaatse van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

 

Ter inzage

De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij het Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg, tijdens

werkdagen van 8.00 – 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren,

mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot De

heer C.A. Polderdijk (tel. 0118-631182) of de heer P. Sinke (tel. 0118-631136).

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning

bezwaar tegen de vergunning indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus

6001, 4330 LA Middelburg.

Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum

van verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn

van terinzagelegging. Op bovenstaande telefoonnummers kan informatie worden ingewonnen over

de exacte verzenddatum van het besluit.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit

niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van

de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, Postbus 20019, 2500 EA Den

Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op

de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist.
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