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Bekendmaking besluit waterwet, 

Weesp

 

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het 
volgende bekend. Aan Abbott Health Care Products BV, gelegen aan C.J. van Houtenlaan 36 te Weesp 
is een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De watervergunning betreft het brengen van 
stoffen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging 

De aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf
2 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 ter inzage bij:

• RWS kantoor Midden-Nederland locatie Utrecht; Griffioenlaan 2; 3526 LA Utrecht; op werkdagen 
van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur en buiten deze uren na vooraf gemaakte 
afspraak (06-53729135).

• het gemeentehuis van de gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp; maandag t/m donderdag 
van 08.00 – 17.00 uur; dinsdagavond van 17.30 – 19.30 uur. Andere tijdstippen op afspraak.
Telefoon: (0294) 491 391, fax: (0294) 414 251, e-mail: info@weesp.nl.

Beroep 

Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 20 november 2014 beroep bij de rechtbank sector 
Bestuursrecht worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het 
ontwerp, belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het 
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde 
beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener 
van het beroepsschrift zijn woonplaats heeft.

Inwerkingtreding besluit/voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking na bekendmaking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een 
verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats 
heeft. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn 
waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde 
rechtbank.

Inlichtingen 

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens 
kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefonisch bereikbaar onder het 
hierboven vermelde nummer.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
R.M. Kok
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