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Emmeloord, 29 juni 2021

Betreft : Zienswijzen tegen de ontwerpvergunning omgevingsvergunning wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure en ontwerpbesluit hogere
waarde wet geluidhinder.

Uw kenmerk : HZ WABO 2020-2316

Geacht college,

Hierdoor dien ik zienswijzen in tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere
waarde wet geluidhinder verband houdend met het bouwen van appartementencomplexþÿ�  �Rondeelþÿ �� 
locatie de Deel 22 en 23-01 tot en met 23-19.

Een kopie van de kennisgeving zoals gepubliceerd in deþÿ�  �Noordoostpolderþÿ �� van 19 mei j.1. treft u bijgevoegd
aan.

Deze zienswijzen worden ingediend op nader aan te voeren gronden. Om de termijn veilig te stellen volsta ik

op dit moment met het indienen van deze voorlopige. Graag verneem ik van u binnen welke redelijke termijn
u de gemotiveerde zienswijzen van mij verlangt.

Hoogachtend,

Bijlage:
-kopie publicatie deþÿ�  �Noordoostpolderþÿ �
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Het ontwerpbesluit ligt voor een iéder gedurende zes wekeri terinza 
met ingang van 20 mei 2021 In verbandmet het coronavirus is onze 
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Vergunningen, toezicht en handhaving, (0527) 63 34 05.

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen enkel ‘■ 
belanghebbenden een zienswijze indienen.
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Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp-omgevingsvergunning dan wel van het ontwerpbesluit hogere 
waarden de zienswijze betrekking heeft............................................. :
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