BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
dossiernummer omgevingsloket 2017008998
Gegevens over de bevoegde overheid

Deputatie

Gegevens over de aanvrager/exploitant
Voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon

BIONERGA N.V.

Straat en nummer en busnummer – maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

Kringloopstraat(M) 1

Postcode en gemeente – maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

3630 Maasmechelen

Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of zal plaatsvinden
Straat en nummer en busnummer

Kringloopstraat(M) 1

Postcode en gemeente

3630 Maasmechelen

Kadastrale gegevens
Gemeente
Maasmechelen
Soort inrichting
Omschrijving

Afdeling

Sectie

1e afdeling

sectie E

Perceelnummers
perceel 924T12

een inrichting voor de eindverwerking van afvalstoffen afkomstig van bedrijven en openbare besturen

Gegevens over de beslissing
Datum van besluit:
Inhoud:

8 maart 2018
De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft:
2.1.2.b)2° – 2.4.3.b)1° – 6.4.1° – 6.5.1° – 12.2.2° – 15.1.1° – 16.3.1.1° – 17.4. – 19.3.1°a) – 19.6.1°d)

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over dit besluit bij de dienst omgeving (3 de verd. Administratief Centrum) van de gemeente Maasmechelen
adres Heirstraat 239 – 3630 Maasmechelen
telefoonnr. en eventueel e-mailadres 089 76 96 75 – omgeving@maasmechelen.be
Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het Van 17 maart 2018 tot en met 15 april 2018, onverminderd de regelgeving
publiek bij de hierboven genoemde dienst
over de openbaarheid van bestuur
(omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be)
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden (art. 53 + 54 omgevingsdecreet. Art 73 + art. 87 Omgevingsvergunningsbesluit)
U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon,
rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende bent bij de
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
Voor diegene die louter aangewezen is op kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, moet het beroep ingediend worden binnen een termijn
van dertig dagen die ingaan op 15 februari 2018. Deze dag is niet inbegrepen.
Indienen beroepschrift: Het beroepschrift moet ingediend worden via het omgevingsloket, of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: Departement
Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
– de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
– het college van burgemeester en schepenen, Heirstraat 239 te 3630 Maasmechelen;
– de deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
Inhoud beroepschrift: Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
– uw naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
– de identificatie van de bestreden beslissing (referentie: ) en van het onroerend goed en/of de inrichting;
– de redenen waarom u beroep aantekent;
– minstens (a) een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing, (b) het belang dat u heeft bij de besluitvorming
over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden,
– of u gehoord wenst te worden door de omgevingsvergunningscommissie,
– voeg bij het beroep een betalingsbewijs van de dossiertaks toe (dossiertaks: 100 euro. Rekeningnummer Omgevingsfonds: BE04 3751 1109 9031) met als
referentie “beroep omgevingsvergunning ”
– overtuigingsstukken die u nodig acht, en in voorkomend geval, een inventaris van deze overtuigingsstukken.

Maasmechelen, 16 maart 2018
Véronique Vastmans
omgevingsambtenaar

