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Geachte heer Reijnen,

Bij brief van 22 november 2015 heeft u verzocht om alle verleende vergunningen/meldingen
Wet milieubeheer aan te leveren, die aangevraagd ziin na 1 iuli 2015, waarbij de
ammoniakemissie met meer dan 200 kg/jtoeneemt ten opzichte van de vorige
vergunnihgimeiding en waarvóor geen Natuurbeschermingwetvergunning is aangevraagd bij
de provincie. Wij hebben uw verzoek aangemerkt als een schriftelijk verzoek om informatie
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Met betrekking tot uw verzoek berichten wij u het volgende:
Er zijn geen vergunningen/meldingen Wet milieubeheer verleend/gepubliceerd welke aan uw
verzoek voldoen.

Daarnaast vraagt u om per omgaande een digitaal bericht te ontvangen als wij van
Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet hebben ontvangen.
Wij begrijpen dat u verzoekt om informatie welke nu nog niet aanwezig is.
ln het Elektronische gemeenteblad van de gemeente Sint Anthonis worden onder andere de
verleende omgevingsvergunningen en de meldingen Activiteitenbesluit gepubliceerd. Via de
e-mailservíce bekendmakingen van Overheid.nl kunt u zicht abonneren op een nieuwsbrief
met de voor u relevante bekendmakingen in uw mailbox.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht
bezwaar aantekenen bij ons college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na verzending van dit besluit. Ëen
ingediend bezwaarschrift schorst, op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet
bestuursrecht, de werking van het besluit niet.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat minimaal:

a. De naam en het adres van de indiener.
b. Een dagtekening.
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