
Kennisgeving

Onderwerp: Beslissing inzake m.e.r.-beoordelingsplicht ten behoeve van D&S Metals v.o.f. te Emmen

voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van activiteiten voor de opslag van schroot

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op 29

september 2017 ontvangen m.e.r.-aanmeldingsnotitie van D&S Metals v.o.f., Charles Darwinstraat 40a

te Emmen in verband met het oprichten van een inrichting ten behoeve van op- en overslag en opbulken

van buiten de inrichting afkomstig niet-gevaarlijk metaalafval en/of -schroot.

 

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in bijlage 1, onderdeel D, categorie

18.8, van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.).

Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het po-

tentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu

zullen zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

 

Terinzagelegging

De mededeling, de aanmeldingsnotitie en de beslissing liggen van 22 november 2017tot en met 2 janu-

ari 2017 als volgt ter inzage:

bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein

1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;

bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Bezwaar

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene

wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij

dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep kunnen instellen tegen het voorbereidingsbesluit,

kunnen zij hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbe-

schermingsprocedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de beslissing kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau

van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer (0592) 75 44 81.
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