WET BODEMBESCHERMING

Publicatie Wet Bodembescherming
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt vanaf 1 januari
2013 namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in
Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de door hun overgedragen milieutaken op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
In dit kader heeft de OFGV op 9 oktober 2014 een melding ontvangen van de
Provincie Flevoland zoals bedoeld in artikel 28 en 29 van de Wet bodembescherming.
De melding betreft het verzoek tot instemming met een saneringsplan voor een
restverontreiniging van de volgende locatie:
 Installatieweg 22 te Dronten
 Het kadastrale perceel: Gemeente Dronten, sectie A, nummer 7201
 Locatiecode FL03030001
Besluit
Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland is op 8 december 2014 besloten op basis
van artikel 29 van de Wet bodembescherming om in te stemmen met het
saneringsplan en de gewijzigde doelstelling van de sanering van de
restverontreinigingen in grond en grondwater.
Ter inzage
De beschikking met de overige stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag
18 december 2014 tot en met woensdag 28 januari 2015 bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad op werkdagen tijdens
kantooruren.
Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website
http://www.ofgv.nl/beschikkingen.
Bezwaar
Binnen zes weken na verzending van de beschikking kunnen belanghebbenden een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie
Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, o.v.v. “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek
van de envelop en het bezwaarschrift.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van
verzending of uitreiking van de beschikking aan de aanvrager, die mogelijk niet
samenvalt met de termijn van terinzagelegging. De exacte verzenddatum kunt u
opvragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
telefoonnummer 088-6333000.
Voorlopige voorziening
Een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt indienen bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA in Den Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u
weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de OFGV via telefoonnummer: (088) 63 33
000 of via e-mail: info@ofgv.nl.

