Dossiernummer gemeente: OV/OP/2021/48
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2021037066

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Jacob Van Den Borne nms. Ver. van den borne Louis-Jacob-Jan, heeft een aanvraag ingediend voor: exploitatie van een
ingedeelde inrichting.
Kort omschreven gaat het over: exploitatie van een grondwaterwinning voor het beregenen van 12,84 ha akkerland op een
diepte van 70 meter met een maximaal debiet van 12.840 m³/jaar en 400 m³/dag.
De aanvraag heeft als adres Heirbaan te 2370 Arendonk, met als kadastrale ligging Afdeling 13322, sectie D, perceel 187C.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15/07/2021 de omgevingsvergunning geweigerd.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, op volgend adres: Vrijheid 29 te 2370 Arendonk.
Beroepsmogelijkheid
U kunt, 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 de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be),
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Antwerpen, t.a.v. de Dienst Omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw
beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze
dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw
beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Arendonk, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referenties: OV/OP/2021/48 (dossiernr. gemeente) en OMV_2021037066 (dossiernr. omgevingsloket);
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u
hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC: GKCCBEBB) van de provincie
Antwerpen met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_2021037066)” en voeg het betalingsbewijs toe
aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
Meer info
Meer informatie over de beroepsprocedure kan je vinden op:
- https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/omgevingsberoepen.html
- https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

