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Fa. Gebr. C.J. en M.W.C. Bakker
T.a.v. dhr. C.J. Bakker
Rozendijk 18
1791 PE DEN BURG

VERZONDEN I 5 NW 2018
Hoorn, 15 maart 2018
Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

RUD 238845
de heer H. Miedema
Wnb aanbiedingsbrief bij ontwerp besluit PAS
Rozendijk 18, Den Burg

Geachte heer Bakker,
Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit ex artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming (hierna:
Wnb) op uw aanvraag voor een vergunning voor wijziging en exploitatie van veehouderijbedrijf
Fa. Gebr. C.J. en M.W.C. Bakker aan de Rozendijk 18 te Den Burg.
Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN). Telefonisch bereikbaar via 088-10 21 300 en per e-mail via
postbus@rudnhn.nl
Het ontwerpbesluit kan uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak worden ingezien.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken kan één ieder een eventuele
zienswijze over dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar maken. De schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan RUD NHN, Postbus 2095 1620 EB Hoorn onder vermelding van het zaaknummer
RUD 238845.
Met inachtneming van de ingediende zienswijzen zullen wij een definitief besluit opstellen. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit definitieve besluit kan worden ingediend als
men belanghebbende is bij het besluit en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over
het ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar
voren is gebracht.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer H. Miedema via 088-102 18 86 of
hmiedema@rudnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten;
namefis dez

n Noord-Holland,

;. I.A.M.J. Sweep
Afdelingsmanager Regulering Groen
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Bijlage:

Ontwerpbesluit Wnb/PAS

Kopie aan:

- Gemeente Texel
- Rombou B.V., t.a.v. dhr. E. Woudstra
- Provincie Friesland
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