WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(Week 33 2014, Flevopost editie Dronten)

Publicatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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
Provincie Flevoland besloten om ambtshalve een gedoogbeschikking te verlenen aan
Komeco B.V., Colijnweg 2 te Dronten, voor het overschakelen naar het drogen van
organische meststoffen met biologische processen in plaats van met behulp van een
hout gestookte trommeldroger.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om een gedoogbeschikking af te
geven voor het in werking hebben van de mestdrogerij Komeco B.V. voor het drogen
van organische meststoffen met biologische processen op het adres Colijnweg 2 te
Dronten in afwachting van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning d.d.
10 juni 2014.
Ter inzage
Het besluit tot gedogen ligt voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 14 augustus
2014 tot en met woensdag 24 september 2014 op de volgende plaatsen en tijden:
• Bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15,
Lelystad op werkdagen tijden kantooruren;
• In het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 op werkdagen
tijdens kantooruren.
Inzien melding
U kunt de melding inzien via onze website www.ofgv.nl/bedrijven/beschikkingen/.
Mededeling conform artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht
Op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht bestaat in dit geval geen
hoorplicht. Het is weliswaar mogelijk dat belanghebbenden die de beschikking niet
hebben aangevraagd bedenkingen zullen hebben tegen de te nemen beschikking,
maar de te nemen beschikking steunt niet op gegevens over feiten en belangen die
belanghebbenden betreffen. Wij zien daarom af van het stellen van een termijn voor
het indienen van zienswijzen en nemen direct een definitieve beslissing. Hierbij
merken wij op dat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar aanwezig blijft.
Bezwaar mogelijk
U kunt tegen deze beschikking vanaf donderdag 14 augustus 2014 tot en met
woensdag 24 september 2014 een bewaarschrift indienen bij de provincie Flevoland.
Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, kunt u uw bezwaarschrift richten aan:
College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
De commissie voor de bezwaarschriften Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad.

