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roord-Holland Noord

M.G.M. de Dood
Zuiderweg 61
1456 NG WIJDEWORMER

Hoorn, 21 maart 2018

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

VERZONDEN 2 1 NA#!T 2018

RUD.209952
mevrouw C. van Duijvenbode-Cornelissen
Wnb aanbiedingsbrief bij definitief besluit
Zuiderweg 61, Wijdewormer

Geachte heer/mevrouw De Dood,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend
op grond van artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het exploiteren
en uitbreiden van een veehouderij aan de Zuiderweg 61 te Wijdewormer.
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Als u tegen het ontwerpbesluit zienswijze heeft ingediend, kunt u binnen zes weken na de
verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank.
Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR
HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank NoordHolland op(023)8884444.
Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist
kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland,
Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt
u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw C. van Duijvenbode-Cornelissen via
088-102 17 53 of cvanduijvenbode@rudnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te
vermelden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde
namens dezen,

an Noord-Holland,

Irs. I.A.M.J. Sweep
èlingsmanager Regulering Groen
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
Bijlage:

//

Kopie aan:

Postbus 2095

Definitief besluit
•
•
•
•

Agrifirm Exlan, t.a.v. dhr. E. Wind
Gemeente Wormer
Omgevingsdienst Haaglanden (provincie Noord-Holland)
Afdeling Toezicht en Handhaving (RUD NHN)
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