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Aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming bescherming van Natura 2000 en
termijnstelling ontwerp-besluit
Datum

23 mei 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Teerink,

C2206677/4189905
Uw kenmerk

Voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (hierna: het project GOL)
werkt de provincie samen met diverse andere partners. Ter realisatie van het
project zijn een aantal uitvoeringsbesluiten nodig. In dat kader zenden wij u
deze brief.

Contactpersoon

P.W.A.M. (Peggy) van 't Veer Damen
Telefoon

Gegevens aanvraag
Voor het project GOL dienen wij middels deze brief bij u een aanvraag in voor
een vergunning Wet Natuurbescherming bescherming van Natura 2000 in het
kader van artikel 2.7, tweede lid Wet Natuurbescherming. Wij hebben hierover
met u al overleg gehad.
De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:
• Aanvraagformulier
• Bijlage A kadastrale gegevens
• Bijlage B projectbeschrijving
• Bijlage C technische tekening
• Bijlage D voortoets
• Bijlage E passende beoordeling
Gecoördineerde voorbereiding
Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge het besluit van
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 juli 2016 de
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 van Wet ruimtelijke ordening
voor het project GOL van toepassing. Gedeputeerde Staten zijn formeel belast
met de coördinatie.
De coördinatie voorziet in het stroomlijnen van vergunningsaanvragen,
bekendmakingen en het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep.
Hierdoor vindt er een efficiënte besluitvorming plaats en zijn de procedures en

(073) 680 84 74
Email

pvhveer@brabant.nl
Bijlage(n)

6

de termijnen die normaal gelden voor de afzonderlijke besluiten niet meer van
toepassing.

Datum

23 mei 2017
Ons kenmerk

Wij verzoeken u in het kader van de coördinatie tot toezending van het ontwerpbesluit aan ons college. Met het oog op de verdere procedure verwachten wij
het ontwerp-besluit uiterlijk 31 juli 2017 van u ontvangen te hebben. De
desbetreffende datum is eerder ambtelijk met u als bevoegd gezag afgestemd.
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Voor de goede orde melden wij u dat wij voornemens zijn om, na ontvangst van
de ontwerp-besluiten van alle bevoegde gezagen, de bekendmaking en ter
inzage legging van het ontwerp PIP en de ontwerp-besluiten 25 september 2017
te laten starten. De stukken liggen vervolgens gedurende een periode van 6
weken ter inzage. U ontvangt te zijner tijd van ons een brief hierover.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. van ’t Veer,
projectjurist bij de provincie Noord-Brabant (06-15826410) of mevrouw J. van
Tilburg, vergunningencoördinator bij NBIC (06-15025361) die de provincie
hierbij ondersteunt/in opdracht van de provincie de vergunningaanvraag
begeleid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ing. J.P.M. Leermakers,
opdrachtgever Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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