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Geachte heer/mevrouw ir. drs. L.W. Burghout,
Op 11 april 2016 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de
Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen.
Dit project uit te voeren op de locatie potendreef 0 4703 RK Roosendaal, betreft een
uitbreiding/wijziging van een bestaande activiteit of andersoortige activiteiten.
Op dit moment is het nog niet duidelijk welke medewerker uw aanvraag in behandeling zal nemen.
Wanneer er aanvullende gegevens nodig zijn voor uw aanvraag dan wordt u daar op dat moment per
brief over geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten hebben op 23 september 2008 en 14 februari 2012 besloten voor aanvragen
om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure toe te passen. In verband hiermee wordt de in artikel 42, lid 1, van de
Natuurbeschermingswet 1998 gestelde beslistermijn, verlengd met dertien weken. De provincie
Noord-Brabant heeft dit bekendgemaakt in alle Brabantse Dagbladen en relevante vakbladen. De
termijn voor de behandeling van uw aanvraag bedraagt daarmee 26 weken.
Voor een aanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet zijn leges verschuldigd. Na het afronden
van de procedure, zullen wij u het legesbesluit doen toekomen. De Legesverordening provincie
Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.
Op 1 oktober 2013 heeft de provincie de behandeling van aanvragen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 overgedragen aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Het
secretariaat is te bereiken via het e-mailadres info@odbn.nl en via het telefoonnummer (0485) 729
189.
Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie het aangegeven kenmerk
te vermelden.

Deze brief is tevens verzonden aan uw gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord
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