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Kennisgeving Besluit omgevingsvergunning tweede fase inrichting TID 100, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Dat aan Vermilion Energy Netherlands te Harlingen, een omgevingsvergunning is verleend voor de 
activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor 
de inrichting TID 100. De inrichting TID 100, is gelegen aan de Joost Wiersmaweg 17 in de gemeente 
Tietjerksteradeel, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Oostermeer, sectie M, nummer 176.

De omgevingsvergunning tweede fase betreft het plaatsen van een fundatieplaat. Op deze fundatie-
plaat komt een vloeistofafscheider, pomp en compressor te staan.

Op het ontwerpbesluit dat van 11 juni 2020 t/m 22 juli 2020 ter inzage lag bij de gemeente Tietjerkste-
radeel zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 6 augustus 2020 gedurende zes 
weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Tietjerksteradeel te Burgum. Wij adviseren u voor 
de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 140511).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot K. van den Hoff (tel. 070-3796220) van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken 
na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, 
Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
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