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VERZOMDEN 1 1 JULI 2022
Zaaknummer OD. 354907
Behandelaar  
Betreft Wnb aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit
Locatie Blekersveld 45 t/m 74, Overveen

Geachte  ,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit ex artikel 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming (hierna: 
Wnb) op uw aanvraag voor een vergunning voor de realisatie en ingebruikname van 30 woningen
met een instandhoudingstermijn van 10 jaar aan de Blekersveld 45 tot en met 74 (doorlopend) te
Overveen.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie
gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten
2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300).

Het ontwerpbesluit en de bijlage zijn via www.officielebekendmakingen.nl te raadplegen. De
overige stukken kunnen uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak worden ingezien. 
Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden een eventuele
zienswijze over dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar maken. De schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan OD NHN, Postbus 2095 1620 EB Hoorn onder vermelding van het zaaknummer
OD.354907.

Met inachtneming van de ingediende zienswijzen zullen wij een definitief besluit opstellen. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit definitieve besluit kan worden ingediend als men
belanghebbende is bij het besluit.
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TM7Annotator
title 367-15; #002-1846e;

TM7Annotator
implicit-name 459-27; #003-46254063;

TM7Annotator
name 369-23; #004-3df4515;

TM7Annotator
zip-code 585-48; #006-59fb101f;

TM7Annotator
place 586-49; #007-b276d7a0;

TM7Annotator
title 367-18; #009-3915087d;

TM7Annotator
implicit-name 459-31; #0010-d2dbaa94;

TM7Annotator
title 367-21; #0012-30ce6a;

TM7Annotator
ner-name 364-12; #0013-3df4515;

TM7Annotator
Suggestion

TM7Annotator
Suggestion

TM7Annotator
Suggestion



Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de OD NHN via 088-102 13 00. Wij verzoeken u
hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde 
namens dezen,

 
Afdelingsmana 
Omgevingsdien HN)

Bijlage: Ontwerpbesluit

Kopie aan: Gemeente Bloemendaal
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TM7Annotator
implicit-name 459-35; #0025-ba9fb48f;

TM7Annotator
Ink; ink 3-112; #0028-3001986d;


