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Geachte mevrouw De Rooij-Gorte,
Op 3 maart 2016 ontvingen wij uw aanvraag voor een vergunning Natuurbesciiermingswet voor
de locatle Muggenbeet 3 in BlokzijI. In deze brief informeer il< u over het vervolg van de
beliandeling van uw aanvraag.
Ons besluit
Wlj hebben besloten de vergunning Natuurbeschermingswet te verlenen. Meer informatie over de
procedure staat In ons bijgevoegde besluit en i<ennisgeving.
De r e a d i e s
ledereen l<on gedurende terinzagelegging van ons ontwerpbesluit hierop reageren.
Wlj hebben zienswijzen ontvangen naar aanleiding van ons ontwerpbesluit. Deze zienswijzen
hebben wlj behandeld in ons besluit.
Het besluit is gewljzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Inzien
Ons besluit met bijbehorende documenten ligt 6 weken na publicatie ter inzage in het
provlnclehuis en het besluit wordt gepubliceerd op onze website
www._overjjssM^^^
'
Leges
Volgens de Belastingverordening Overijssel bent u voor het in behandeling nemen van uw
aanvraag leges verschuldigd.
De verschuldlgde leges zijn:
Artikel Code
6.1.3
3.7

provmcie

Bijiagen

Datum verzending

Artikel omsclirijving
Overige actlvlteiten, waarvoor
vergunning nodig ogv art.l9d of
art. 16, l e of 4e lid Nb-wet 1998
Publicatiekosten: alle verg./onth.;
uitzonderingen: art. 2 . 1 , lid l e + l i ;
art. 2.31, 2b+2c, Wabo
Totaal leges

0 5 DEC. 2016

Leges bed rag
4.122,00
520,00
€ 4.642,00

'verijssel

Natuurbeschermingswet; aanvraag vergunning

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u
eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde
grondslagen.
Vragen
Heeft u vragen over ons besluit of de verdere procedure? Belt u dan met Iris Baijens, te berelken
tijdens kantooruren op nummer 038 499 99 96. Wilt u in uw correspondence met ons het
volgende zaaknummer hanteren: Z-HZ_NB1-2016-001370.
Met vriendelljke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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Lars Wuljster,
teamlelder Vergun

