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Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming,
Wildervanksterdallen 63, 9648 TC in Wildervank

Geachte heer Van den Dam,
Hierbij zenden wij u het ontwerpbesluit op de aanvraag tot verlening van de vergunning Wet
natuurbescherming voor uw legkippenbedrijf met paarden aan de Wildervanksterdallen 63, 9648 TC in
Wildervank.
Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit
betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt genomen dat zes weken ter inzage ligt waarop
belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen kunnen
indienen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 18 april 2017 tot en met 29 mei 2017.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling
Landelijk Gebied & Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen, of aan
loketvergunningen@provinciegroningen.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Voor een mondelinge
zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met ons secretariaat, telefoon
050-316 45 43. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het definitieve besluit kan worden
ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende AERIUS-Register-bijlage én de plattegrondtekening van de
aangevraagde situatie Wet natuurbescherming doen wij u bijgaand toekomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:
A.J. Hoogerwerf
Hoofd van de afdeling Landelijk G ebied en Water
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