BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Gegevens van de aanvrager of exploitant
FERTIMASS BVBA

Gegevens van de locatie
Adres: Witbeekweg 2 3680 Maaseik
Kadastrale gegevens: (afd. 1), sectie A, nrs. 2023/P, 2023/R en 2023/S ter plaatse I.T. Jagersborg 1608

Voorwerp van de aanvraag

OMV_2019046900

De aanvraag omvat enkel de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Kort omschreven gaat het over het afschaffen van de differentiatie in de dierlijke mest (rubriek 28.2.a4 en 28.3.c).

Bevoegde overheid
De deputatie van de provincie Limburg heeft een beslissing genomen over deze aanvraag dd. 25.07.2019

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden
Locatie terinzagelegging
Termijn terinzagelegging

op afspraak bij de dienst omgeving, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik
19/08/2019 – 17/09/2019

de predure en inspramogelijkheden
Gegevens inzake beroepove procedure en inspraakmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen
ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar Vlaamse regering, Vlaamse
minister van omgeving, natuur en landbouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de
aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een
afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Maaseik en
deputatie Limburg.
Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken
publiek;
- de volgende referentie: OMV_2019046900
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt
van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte
van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE04 3751 1109 9031 van de Vlaamse overheid
met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning FERTIMASS bvba– OMV_2019046900
En voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

