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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

29 januari 2008

mw. C.M. Koster, telefoon 038 499 86 39

Uitwerkingsplan Reconstructie Losser.
Besluit van Provinciale Staten d.d. 14 november 2007, nr. PS/2007/740.

Bekendmaking
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september 2007, kenmerk 2007/0521979;
besluiten:
1.

het Uitwerkingsplan Losser, bestaande uit het ontwerp-Uitwerkingsplan en de wijzigingen
daarop, vast te stellen.

Zwolle, 14 november 2007.
Provinciale Staten voornoemd.

De ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer hebben via artikel 17, lid 3 Reconstructiewet Concentratiegebieden, hun
goedkeuring aan dit besluit verleend.

Mogelijkheid van inzien
U kunt het besluit inzien tijdens kantooruren van 30 januari 2008 tot 13 maart 2008 in het
provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2.
Mogelijkheid van beroep
Belanghebbenden kunnen van 30 januari 2008 tot 13 maart 2008 beroep instellen tegen het besluit
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden van het beroep.
Verder moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
worden overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien
omverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat er een beroepschrift is ingediend.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen en het opvragen van een exemplaar van het Provinciaal blad, kunt u zich
wenden tot mw. mr. J. Regterschot, provinciaal juridisch medewerker van de eenheid Landbouw,
Natuur en Landschap, telefoon 038 499 85 38.
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