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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

VII

20 oktober 2009

dhr. G. Valkeman, telefoon 038 499 85 32

Partiële herziening van het Reconstructieplan Salland-Twente.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 13 oktober 2009, kenmerk 2009/0155127.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee dat:
• Provinciale Staten op 1 juli 2009, kenmerk PS/2009/407, de partiële herziening van het
Reconstructieplan Salland-Twente hebben vastgesteld. De partiële herziening heeft betrekking op
het provinciaal beleid voor de vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen in het
reconstructiegbied Salland-Twente. De partiële herziening is nodig om het Reconstructieplan aan
te passen aan de Omgevingsvisie Overijssel;
• de minister van LNV, mede namens haar collega van VROM, bij brief van 19 augustus 2009,
kenmerk DRZO/2009/2661, aan Gedeputeerde Staten haar goedkeuring heeft verleend aan de
partiële herziening van het Reconstructieplan;
• de partiële herziening in werking treedt op de dag na publicatie in dit Provinciaal blad.
Mogelijkheid tot inzien

Het besluit ligt van 21 oktober 2009 tot 2 december 2009 ter inzage op het provinciehuis te Zwolle,
Luttenbergstraat 2, waar u het tijdens kantooruren kunt inzien. De tekst van het besluit is ook te
vinden op de website van de provincie Overijssel,
www.provincie.overijssel.nl/beleid/natuur_en_platteland/reconstructie.
Mogelijkheid van beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, ingaande op de dag na publicatie, een
beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag (telefoon 070 426 44 26).
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d.
de gronden van het beroep.
Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden
overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die
bij het besluit is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.
Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer G. Valkeman (eenheid Landbouw, Natuur
en Landschap).
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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