
Laag-Keppel, Eldrikseweg 10, activiteit milieu: het veranderen van de inrichting

Op 14 juni 2016 heeft de gemeente Bronckhorst een besluit genomen op de aanvraag voor een omge-

vingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-0304. De aanvraag gaat over acti-

viteit milieu: het veranderen van de inrichting aan de Eldrikseweg 10 in Laag-Keppel.

Het besluit is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Het besluit is genomen voor de activiteiten:

•Milieu: het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een in-

richting (Wabo, art 2.1, lid 1 onder e)

De stukken zijn digitaal te raadplegen. De ter inzage periode is van 23 juni 2016 tot en met 3 augustus

2016. Desgewenst kunnen wij de stukken per post naar u opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in

rekening worden gebracht.

Mogelijkheden voor beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning

• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunning

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit

ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep

is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht

voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij de Rechtbank

Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om een voorlopige

voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem. Voor meer informatie

over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl.
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