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Hoofdstuk 9 Collectief beheerplan

9.2 Goedkeuring collectief beheerplan of wijziging daarvan

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

maken bekend dat zij in hun vergadering van 14 maart 2017 het navolgende besluit hebben genomen

(kenmerk: 2017/0053003):

 

Vaststelling van de administratieve wijzigingen in de bestaande Collectieve Beheerplannen van

Noordwest-Overijssel, IJsseldelta, Tolhuislanden, Staphorsterveld, Salland, Twente en Oost-Overijssel,

waarmee de lopende beheerplannen voor 2017 worden geactualiseerd. Het besluit ligt van 21 maart

tot en met 2 mei 2017 ter inzage in het provinciehuis (in te zien via www.portaalnatuurenlandschap.nl/the-

mas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit).

Rechtsbescherming

Collectieve Beheerplannen Agrarisch Natuurbeheer

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende

binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team

Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305). Het bezwaarschrift kan des-

gewenst ook per fax ingediend worden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is:

038 – 425 48 02.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker

die bij het besluit is vermeld.

 

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voor-

zieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval

is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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