ar c h ief
Vattenfall Warmte N.V.
T.a.v.

VRZOWDEN 12 JAN. 2022

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

Geachte

OD.344483
de
WnbG aanbiedingsbrief bij definitief besluit
WKK Park De Meer, Wembleylaan 18, Amsterdam

,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit ex artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming (hierna:
Wnb) op uw aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van de WKK-installatie Park De
Meer van Vattenfall aan de Wembleylaan 18 te Amsterdam.
Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn te raadplegen op www.officielebekendmakinqen.nl.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. U en
andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop
dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket. echtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.n

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank
vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep
wordt griffierecht geheven.

Postbus 2095,1620 EB Hoorn

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD
NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage:

- Definitief besluit WnbG WKK Park De Meer Amsterdam

Afschrift naar:

-

Gemeente Amsterdam
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.
Royal HaskoningDHV
Afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN

