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Hierbij ontvangt u van ons namens provincie Noord-Brabant de beschikking 
naar aanleiding van de melding artikel 28 Wet bodembescherming voor de 
locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer. 

Volgens de kadastrale gegevens bent u eigenaar van één of meerdere percelen 
binnen de interventiewaardencontour van de bodemverontreiniging. 
In bijlage 4 van de beschikking kunt u terugvinden welke kadastrale percelen 
het betreft. 

Vanaf 17 februari 2017 ligt de beschikking met de bijbehorende stukken 
gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente. 
Vanaf deze datum ligt de beschikking ook ter inzage in de bibliotheek van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een samenvatting van de 
beschikking wordt gepubliceerd op: 
www.brabant.nl/ loket/bekendmakingen/bodembeschermingsvergunning. 
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De bezwaar- en beroepsprocedure is terug te vinden in de beschikking. Als er 
geen bezwaarschrift en/of beroepschrift wordt ingediend, wordt deze 
beschikking zes weken na datum ter inzage legging onherroepelijk. 

bijlage(n) 
1 

Zolang deze beschikking nog niet onherroepelijk is, mag niet gestart worden 
met uitvoering van de sanering. De gevolgen van ingesteld bezwaar en/of 
beroep zijn voor risico van de saneerder. 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met mevrouw E. van Alphen. U vindt 
de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op deze 
brief, vermeld dan altijd het kenmerk van de barcode en het zaaknummer. 
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Uitvoeringsorgaan van gemeenten en de provincie Noord-Brabant voor de leefomgeving. 


