beschikking omgevingsvergunning
Registratienummer: 20120089
Aanvraag:
Burgemeester en wethouders hebben op 24 februari 2012 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een vergisingsinstallatie. De
aanvraag gaat over de lacatie Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer 20120089.
Besluit
Burgemeester en wethouders verlenen, gelet op de artikelen 2.1, 2.2, 2.10, 2.12, 2.14 en 2.18
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en
bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de
volgende activiteiten:
1. Bouwen;
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
3. Uitrit aanleggen of veranderen
4. Inrichting veranderen (Milieu)
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van
de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10, voor de
activiteit handelen in strijd regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12, voor de activiteit
uitrit aanleggen of veranderen aan artikel 2.18 en voor de activiteit inrichting veranderen
(milieu) aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag
voldoet en daarom wordt de gevraagde omgevingsvergunning verleend.
Beroep
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 9 augustus 2012 ter inzage gelegd. U kunt
binnen zes weken na de start van de terinzagelegging beroep instellen tegen de beschikking.
Indien u van mening bent dat u een spoedeisend belang heeft, kunt u ook een voorlopige
voorziening indienen. Dit kunt u doen bij de voorzitter van de Rechtbank Groningen, sector
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op. Mijn
telefoonnummer is (0599) 631 433.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

de heer T.E. Doornkamp
medewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

