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Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

delen mee: 

 

dat zij voornemens zijn een Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa (RTSO 2016) vast te stellen

als aanvulling op de bestaande Regeling Nadeelcompensatie Overijssel 2013.

 

De regeling is bedoeld om omwonenden van de Olasfasanering te Olst een tegemoetkoming te kunnen

bieden voor het tijdelijk verminderd woongenot dat zij ervaren en wat redelijkerwijs

niet meer tot het normaal maatschappelijk risico behoort.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerp van RTSO met de bijbehorende stukken is van 11 februari 2016 tot en met

23 maart 2016 in te zien in het provinciehuis te Zwolle, het Holstohus te Olst en in het gemeentehuis

te Wijhe.

Daarnaast zal het ontwerp op de site www.saneringolasfa.nl/regeling worden geplaatst.

 

Inloopavond

Voor vragen en eventuele toelichting op de Regeling organiseert de provincie Overijssel een inloopavond

op 15 februari 2016 van 17.00-20.00 uur in het Holstohus (zaal Hoekhuus),

Jan Schamhartstraat 5 te Olst. Mondelinge zienswijzen kunnen ook tijdens deze inloopavond ingediend

worden.

 

Zienswijzen
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Gedurende de periode dat het ontwerp ter inzage ligt kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen

bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend door tijdige verzending daarvan aan Gedeputeerde

Staten van Overijssel, mevrouw E.M. de Jong, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

met de vermelding Zienswijze RTSO 2016.

 

De zienswijze dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

1. naam en adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht;

4. de reden van uw zienswijze.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer I. Smeenk, telefoon 06 10752854

of mevrouw R. Knippels 06 10809392.
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