
Provincie Utrecht –Definitieve beschikking in het kader van de

Natuurbeschermingswet 1998 – Laan van Einde Gooi 6 in Hilversum

Bekendmaking

Beschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

1998 verleend. De vergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf gelegen aan de locatie Laan van

Einde Gooi 6 in Hilversum. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige

habitats binnen de verschillende Natura 2000-gebieden te beschermen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien vanaf vrijdag 8 juli 2016 tot en met

donderdag 18 augustus 2016 bij:

Het Provinciehuis, Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningverlening Natuur en

Landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9:00-16:00 uur, na telefonische afspraak

met ons Servicebureau, te bereiken op (030) 258 3311.

De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook digitaal

worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via Servicebureau@pro-

vincie-utrecht.nl of (030) 258 3311.

Beroep

In de periode van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016 kunnen belanghebbenden

beroep instellen tegen de beschikking. Het beroepschrift kunt u richten aan de Raad van State, Afdeling

Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Uitsluitend belanghebbenden die tegen de

ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de definitieve beschikking

beroep instellen. Ook door belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen

zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking, kan beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de

aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van beroep schorst de werking van de

beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep instelt kan, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden

tot de uitspraak op het beroep, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek voor het treffen

van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Service-

bureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-

utrecht.nl.
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