FUMI.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

De Haan advocaten en notarissen
t.a.v. de heer mr. W. Sleijfer
Postbus 851
8901 BR LEEUWARDEN

Grou, 1 februari 2018

1 FE9. 2018

Ons kenmerk
Afdeling
Behandeld door
Uw kenmerk

: 2017-FUM0-0025296
: Toetsing en Vergunningverlening
: L. van der Stege / +31 6 13 32 40 02

Betreft

: Ontwerpbeschikking verzoek intrekken omgevingsvergunning Botniaweg 6
Marrum

Geachte heer Sleijfer,
Door u is op 16 oktober 2017 namens Van der Meulen Hallum B.V., bij brief verzocht om intrekking
van de verleende vergunning voor een mestvergistingsinstallatie op het perceel plaatselijk bekend
Botniaweg 6 te Marrum.
Voor de inrichting aan de Botniaweg 6 te Marrum is op 23 juni 2008 een oprichtingsvergunning op
grond van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor de oprichting van een mechanisatiebedrijf met
biomassavergister. Op 7 april 2011 is voor de inrichting een omgevingsvergunning verleend voor het
veranderen van de inrichting. Op 23 augustus 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor het
milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een vergistingsinstallatie.
Aanvraag
Artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een aanvraag een verzoek is van
een belanghebbende om een besluit te nemen. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt
onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In dit
geval zijn wij van men ing dat de verzoeker niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.
Omdat een verzoek van een niet-belanghebbende geen aanvraag is in de zin van de Awb, hoeven wij
ook geen besluit te nemen op uw verzoek (zie bijvoorbeeld: ABRvS, 05-09-2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AL2272)
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Wij delen u verder mede dat er verschillende verzoeken van belanghebbenden om de vergunningen in
te trekken bij ons in behandeling zijn. Van de besluitvorming omtrent deze verzoeken wordt op de
voorgeschreven wijze kennisgegeven Op dit moment zullen de vergunningen voor de Botniaweg 6 te
Marrum niet worden ingetrokken.
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