
BEKENDMAKING

Onderwerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Vrij Op

Naam Zonnepark 1 B.V. te Ubbena

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dalzij op 1 1 augustus 2016 een

omgevingsvergunning hebben verleend aan Vrij Op Naam Zonnepark 1 8.V., gelegen aan

Vriezerhoek I te Ubbena. De aanvraag betreft het opwekken van duurzame energie door middel van

een zonneweide met 2.208 panelen met een totaal vermogen van 574 kWp.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegg¡ng
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 18 augustus 2016

tot en met 28 september 2016:
- bij de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook

gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men

van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te

maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592;
- bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein I te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag,

woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of
volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de

Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld

door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht

of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkenruijs

niet kan worden venueten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd,

indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

lnlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het

Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer (0592) 75 44 81.


