Gewijzigde openingstijden/telefonisch bereikbaarheid
De deur van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van
8.30-12.30 uur en maandagavond van 17.00-20.00 uur. Het gemeentehuis is
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Online regelen
Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met
uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en
verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren
Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren
Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren,
Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten
Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur.
Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken.
Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken
Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur. Tijdens deze avondopenstelling
is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Team Zorg en Ondersteuning
Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van
de gemeente Someren.
ZO Someren
Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud.
Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Milieustraat
Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen
op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval.
Aangepaste richtlijnen Milieustraat
Bezoek de Milieustraat alleen indien strikt noodzakelijk.
Kijk voor dat u de milieustraat bezoekt op www.someren.nl
voor de aangepaste richtlijnen.
•
•
•
•
•
•
•

Max. 8 voertuigen tegelijk op het terrein
Max. 2 personen per voertuig
Houd 1,5 meter afstand
Er wordt geen ondersteuning gegeven bij het lossen
Gegeven instructies dienen strikt opgevolgd te worden
Vermijd fysiek contact met de medewerkers
De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde afvalstromen

Om zo kort mogelijk op de milieustraat te verblijven vragen wij u om het afval
thuis goed te scheiden en te sorteren in de afvalstromen van de milieustraat.
Wat

Wanneer

Hoe

Inleverstation:
Blik, papier/karton, drankenkartons, glas
plastic verpakkingen

24 uur,
7 dagen per week

Gratis
en zonder
milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen,
verpakkings tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/
metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers,
harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren,
asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Zoveel mogelijk
op dinsdag en
donderdag van
13.00 – 17.00 uur.

Gratis
met vertoon
van de
milieupas

Bladafval, gras, snoeihout en grof tuinafval € 5,- per m3
Grof huishoudelijk restafval, A/B/C hout, schoonpuin en
gipspuin € 22,- per m3
Gemengd bouw- en sloopafval, dakleer, vloerbedekking
en niet chemisch verontreinigde grond € 50,- per m3

Maandag, woensdag en vrijdag van
13.00 – 17.00 uur;
Zaterdag van
10.00 – 17.00 uur

Tegen
betaling
met pin met
vertoon van
de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij
de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

Volg de gemeente via
@gemsomeren

CORONACOMPENSATIE MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES
De gemeente heeft van het Rijk geld ontvangen voor lokale maatschappelijke organisaties in Someren om, indien nodig, enige compensatie te kunnen bieden voor de nadelige
financiële gevolgen van de coronacrisis in 2020. Alle bij ons bekende Somerense organisaties hebben via e-mail hier al informatie over ontvangen. Dit bericht is vooral bedoeld
voor die organisaties die niet in het gemeentelijk adressenbestand zitten.
De beschikbare compensaties hebben betrekking op de volgende categorieën:
1. Vrijwilligersorganisaties € 7.600,-;
2. Buurt- en dorpshuizen € 12.600,-;
3. Lokale culturele voorzieningen € 107.800,-.
Om in aanmerking te komen voor een compensatiebijdrage zijn de volgende voorwaarden en
procedures van toepassing
(zie ook www.someren.nl/coronavirus/ financiele maatregelen/compensatieregelingen).
Voorwaarden voor maatschappelijke
organisaties
1. De maatschappelijke organisatie hoort bij de
vitale sociale infrastructuur en is van wezenlijk belang voor de lokale leefbaarheid;
2. De organisatie is levensvatbaar qua inhoud
en financieel, ook na de coronacrisis;
3. De organisatie maakt aantoonbaar gebruik
van alle bestaande en nieuwe nationale of
andere compensatieregelingen;
4. De organisatie blijft voldoen aan onderlinge
verplichtingen zoals het betalen van de huur
van ruimtes in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. (Vaak krijgt u subsidie voor een gedeelte van die huren);
5. Leden blijven hun bijdragen/contributies betalen;
6. Er wordt voor de eerste nood een verantwoord deel van de vrij aanwendbare reserve gebruikt, als deze er is. Pas daarna kan

eventueel aanspraak gemaakt worden op
gemeentelijke financiële ondersteuning.
Procedure voor een verzoek om financiële
ondersteuning
1. Breng in beeld welke (incidentele) financiële
gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor
de exploitatie 2020 en de volgende jaren.
Baseer dit op een gedegen inhoudelijke en
financiële onderbouwing en houd rekening
met de gemeentelijke voorwaarden;
2. Geef aan welke structurele wijzigingen van
activiteiten u verwacht en welke organisatorische en financiële gevolgen dit eventueel
heeft als alle beperkingen zijn opgeheven;
3. Beschrijf welke maatregelen u neemt om zowel de incidentele als de eventuele structurele nadelige gevolgen op te vangen.
Wat stuurt u mee?
U dient bij dit verzoek in elk geval de jaarrekeningen 2019, 2020 plus de balansen mee te
sturen. Het verzoek graag vóór 1 mei sturen
naar gemeente@someren.nl o.v.v. compensatie
Covid 2020. Deze termijn loopt gelijk met het
indienen van het verzoek om een gemeentelijk
subsidie voor het jaar 2022.
Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met het Klant Contact Centrum van de
gemeente, tel. (0493) 494 888, onder vermelding van zaaknummer 0847200171031.

APP AFVALKALENDER
BLINK

Wil jij graag een melding ontvangen wanneer
je je afval kunt aanbieden? Download dan de
app ‘Afvalkalender Blink’. Via uw persoonlijke
afvalkalender ontvangt u een melding als u uw
afval buiten kunt zetten.
Dit geldt voor restafval, gft, plastic, blikjes en
drankenkartons, oud-papier en textiel. Daarbij
geeft de app informatie over het scheiden van
afval en actuele informatie over gewijzigde ophaaldagen, bijvoorbeeld rond de feestdagen.
Zo hoeft u geen ledigingsdag meer te missen!
Wilt u de Milieustraat bezoeken? In de app vindt
u informatie over de actuele openingstijden en
de poorttarieven.
U kunt de app downloaden voor Android (via
Google Play) en Apple (via de App Store).
De gemeente ontvangt alleen maar positieve
berichten van de gebruikers van deze app.

REGELING: TIJDELIJKE ONDERSTEUNING
NOODZAKELIJKE KOSTEN
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen
zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom
mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de
TONK.
Wat is de TONK?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten. Het is een eenmalig bedrag voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen
hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen
hebben met het betalen van de woonkosten.
Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het
is een eenmalig bedrag tussen de 750 en 1250
euro. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe
hoog de woonlasten zijn. Bent u ondernemer
en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de
TONK hierop een aanvulling zijn.
Voor wie is de TONK?
• voor inwoners die door de coronamaatrege-

len in januari 2021 meer dan 25% minder
netto inkomen hebben dan in januari 2020
• met als gevolg problemen met het betalen
van de woonkosten
Hoe vraag ik de TONK aan?
Voor inwoners van Asten, Deurne, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en
Someren wordt de aanvraag gedaan bij Senzer.
U kunt een TONK-uitkering aanvragen van medio maart tot uiterlijk 1 augustus 2021 via het
aanmeldformulier op de website van Senzer,
www.senzer.nl/TONK.
Daar leest u ook meer over de voorwaarden
en de gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag.

GEEF MELDINGEN DOOR VIA
BUITENBETER APP
Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens
gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel
en makkelijk weten met de gratis Buiten Beter app op uw
smartphone. Zo houden we samen onze gemeente leefbaar
en netjes.
Gemakkelijk melden met smartphone
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment
dat u dit signaleert.
De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone. De app werkt in heel Nederland.
Terugmelding status
Met de BuitenBeter app kunnen meldingen van A tot Z digitaal verwerkt worden. Dit betekent dat u altijd kunt zien wat
de status van uw melding is. Ook ontvangt u een bericht
wanneer de melding is afgehandeld.
Meer informatie
Helpt u ook mee gemeente Someren mooi, veilig en schoon
te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor
meer informatie op www.buitenbeter.nl.

● Vastgesteld bestemmingsplan
Haagdoornweg ong.

● Beleidsregels Bijzondere Bijstand
gemeente Someren 2021

Rectificatie van bekendmaking op 11 maart 2021
De rectificatie heeft betrekking op het feit dat de bekendmaking van 11 maart jl. abusievelijk niet is opgenomen in ons
huis aan huisblad en hierdoor conform Awb niet compleet.
Daarom is de beroepstermijn ook met een week verlengd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
9 maart 2021 de beleidsregels “Bijzondere bijstand gemeente Someren 2021” hebben vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 25 februari 2021 het bestemmingsplan “Haagdoornweg ong.” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.
BP02020021-VS01) heeft vastgesteld.
Inhoud vastgesteld bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Haagdoornweg ong.” voorziet in het
wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ op de planlocatie om hier vervolgens een
Ruimte-voor-Ruimte woning te realiseren.
Inhoud Besluit hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders hebben op 12 januari 2021
het Besluit hogere grenswaarden vastgesteld als bedoeld
in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten
Ruimte-voor-Ruimte woning ter plaatse.
De gevel van de woning zal, vanwege verkeer op de Haagdoornweg, aan één zijde hoger worden belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor is een hogere waarde procedure
doorlopen. De op te richten woning heeft de mogelijkheid
voor een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet
aan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee is ook een goed
aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de woning geborgd.
Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 12 maart 2021 gedurende 6 weken ter
inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 13 maart
2021 tot en met 30 april 2021.

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee inwoners met
een kleine beurs extra en bijzondere (noodzakelijke) kosten kunnen betalen. In de beleidsregels staat uitgelegd aan
welke voorwaarden inwoners moeten voldoen om daarvoor
in aanmerking te komen. De regels bieden ruimte om maatwerk toe te passen en te kijken naar de individuele omstandigheden. Senzer voert de bijzondere bijstand uit voor
Someren. Inwoners die denken in aanmerking te komen
voor bijzonder bijstand, kunnen op www.senzer.nl/bijzonderebijstand meer informatie vinden.
De nieuwe beleidsregels zijn het resultaat van een intensieve samenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, de GR Peelgemeenten
en Senzer. Ook de cliëntraden zijn op diverse momenten
in het traject geïnformeerd en gevraagd om vanuit het cliëntbelang advies uit te brengen over de geharmoniseerde
regels bijzondere bijstand.
De beleidsregel “Bijzondere bijstand gemeente Someren
2021” ligt ook, tot zes weken na deze mededeling, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Voor eventuele vragen kunt
u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC),
tel. (0493) 494 888.

● Beleidsregel Algemeen gebruikelijke
voorzieningen 2021
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16
maart 2021 “de Beleidsregel Algemeen gebruikelijke voorzieningen 2021 Gemeente Someren” hebben vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt
u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02020021-VS01. Op www.someren.nl
wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst
waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden
geopend.

In deze beleidsregel worden de criteria voor een algemeen
gebruikelijke voorziening vastgelegd. Wanneer een voorziening als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd dient deze
voorziening door de hulpvrager zelf betaald te worden. Een
voorziening is algemeen gebruikelijk als aan alle vier van de
onderstaande criteria wordt voldaan, namelijk:
-- De voorziening is niet specifiek bedoeld voor personen
met een beperking;
-- De voorziening is daadwerkelijk beschikbaar;
-- De voorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt tot zelfredzaamheid of participatie in staat is;
-- De voorziening kan financieel worden gedragen met een
inkomen op minimumniveau.
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De Beleidsregel Algemeen gebruikelijke voorzieningen 2021
Gemeente Someren treedt met terugwerkende kracht in
werking vanaf 1 maart 2021.

Donderdag 25 maart a.s. vergadert de Somerense gemeenteraad digitaal. De vergadering begint om 20.00 uur. Via
de website www.someren.notubiz.nl kunt u de vergadering
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WIJKAGENTEN
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De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844. Voor
Someren-Dorp kunt u terecht bij wijkagent Jeroen
van Aarle en Dirk Lingg. Voor Lierop, Someren-Eind,
Someren-Heide en het buitengebied kunt u terecht bij
Iris Ramaekers.

● Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten gemeente Someren
2021
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
9 maart 2021 de beleidsregels “Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten gemeente Someren 2021” hebben
vastgesteld.
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Bekendmaking

● Voetgangersoversteekplaats Somerenseweg
bij
kruising
Groenstraat-Schuttersstraat
De
Beleidsregel
Algemeen
gebruikelijke voorzieningen 2021
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totSomeren
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bij om
op
de
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kruispunt
Somehet Klant Contact Centrum van de gemeente. De stukken
renseweg-Groenstraat-Schuttersstraat
op het plateau
kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden
inzien.een
Eenvoetgangersoversteekplaats
(zebrapad) aan te leggen. Het verkeersafspraak kunt u maken via
besluit voor de aanleg van deze voetgangersoversteekplaats
wordt met de bezwaarmogelijkheid in de digitale Staatscourant
van 2 juli 2020 bekendgemaakt.
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• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Op 24 april 2020 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning
ingediend
(datum staat
tussen haakjes):
● Ingediende
aanvragen
- Oude
Goorenweg 3, afwijken van de bestemming t.b.v.
omgevingsvergunning
kamerverhuur arbeidsmigranten.
In de periode van 5 t/m 11 maart 2021 zijn de volgende
In
de periode
van 19 t/m 25 juni 2020
zijn de
volgende
aanvragen
omgevingsvergunningen
ingediend
(datum
bin- aanvragen
omgevingsvergunningen
nenkomst
staat tussen haakjes):ingediend (datum binnenkomst
-- Broekstraat
26, gewijzigd uitvoeren van het uitbreiden
staat
tussen haakjes):
van een bedrijfsruimte
(10-3-2021);
- Avondrood
8a, oprichten
carport en aanbouw (22-6-2020);
- De Hoof 21, herbouwen
van een
bijgebouw
--Floreffestraat
41a, uitbreiden
van een
woonhuis (19-6-2020);
(8-3-2021); 22, brandveilig gebruiken van een naschoolse
- Heesvenstraat
-en
- Heistraat
26, intrekken
omgevingsvergunning
buitenschoolse
groepsopvang
(19-6-2020);
onderdeel milieu
- Heikantstraat
28,(11-3-2021);
herbouwen van een loods (22-6-2020);
- Ter Hofstadlaan
40b, afwijken
van
de bestemming
--Kerstraat
31, aanbrengen
van een
mastgoot
aan een molent.b.v.
huisvesten arbeidsmigranten (11-3-2021);
kap
(22-6-2020);
- Varendonkweg 24,
veranderen
van
een inrichting
--Speelheuvelstraat
30,
kappen van
bomen
(25-6-2020);
(OBM) (9-3-2021);
- Stipdonk
15, verbouwen van een boerderij en vestigen B&B
-(20-6-2020);
- Wijtenhofstraat 3, plaatsen van een tijdelijke
woonunit (7-3-2021).
- Vaarsehoef
3, brandveilig gebruiken van een dagopvang (196-2020).

Verleende omgevingsvergunningen
•● Verleende
omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
procedure
Reguliere
Inde
deperiode
periode van
van 19
5 t/m
2021zijn
is de
In
t/m11
25maart
juni 2020
de volgende
volgendeververleenleende
omgevingsvergunning
verzonden
(datum
verzen-staat
de
omgevingsvergunningen
verzonden
(datum
verzenden
ding besluit
staat tussen haakjes):
tussen
haakjes):
- Hersel 1, herbouwen
van een
(8-3-2021).
--Kampstraat
47, vervangen
vanboerderij
een schuur
(22-6-2020);
- Michelslaan 1, plaatsen van 32 zonnepanelen in een achterVerlengen
beslistermijn
tuin (19-6-2020);
de periode 2a,
van uitbreiden
5 t/m 11 maart
zijn t.b.v.
de volgende
van de2021
kantine
opslag (19-In
Kraaiendijk
6-2020).

Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaar-

verlengingen van de beslistermijn verzonden (datum verzending staat tussen haakjes):
-- Grebbe ongen. (park), aanleggen van wadi’s
(8-3-2021);
-- Stipdonk 15, realiseren van een kelder onder een
nieuw te bouwen woonboerderij (8-3-2021);
-- Stipdonk 15, oprichten van een bijgebouw (8-3-2021);
-- Zuiderstraat 48, plaatsen van een dakkapel
(5-3-2021).

-- Moorsel 9-11, inzake het intrekken
omgevingsvergunning milieu voor het houden van
varkens.
-- Steegstraat 19, inzake het gedeeltelijk intrekken
omgevingsvergunning onderdeel milieu.

● Ontwerp intrekkingsbesluiten
omgevingsvergunning

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als
schriftelijk zijn/haar zienswijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus
290, 5710 AG Someren.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een
afspraak te worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met de het KCC, via tel.
(0493) 494 888.

Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond
van artikel 3.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 12 maart 2021 gedurende
zes weken de ontwerpbeschikkingen intrekkingsbesluiten
omgevingsvergunning ter inzage liggen voor:

Inzage
De (eventuele) aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een
afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

● Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt
overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:
-- Moorsel 9-11, voor het veranderen van een inrichting.
Melding ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is
ingekomen op 26 november 2020.
Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig.
De inrichting moet voldoen aan de algemene voorschriften.
Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en
beroep open.
Inzage termijn: Van 12 tot 26 maart 2021.

