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Ontwerp Omgevingsvergunning
Bedrijfsgebouw Kobalt aan de
Industrieweg te Echt, Echt-Susteren
Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
− op 03 september 2012, van DreBo Vastgoed BV te Maasbracht voor het realiseren van een
bedrijvencentrum met 17 units op het perceel aan de Industieweg te Echt, kadastraal bekend sectie
M, nummer 2111 in Echt.
Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen in het gemeentehuis ter
inzage bij de receptie, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van donderdag 14 maart 2013 gedurende
een periode van 6 weken (tot en met woensdag 24 april 2013) op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur,
woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich
wenden tot de Afdeling Dienstverlening, team Wabo.
Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht.
Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend.
Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de
aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.
De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen, die op een van de bovenvermelde manieren
zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de
definitieve beschikking op de aanvraag.
Echt-Susteren, 13 maart 2013
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