MELDING WET MILIEUBEHEER EN VUURWERKBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen voor het wijzigen van een inrichting voor de opslag en verkoop van
consumentenvuurwerk.
Naam
Locatie

: John de Knaller
: Vlaardingenstraat 41a

De activiteiten van de gemelde inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer
en het Vuurwerkbesluit. Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure
open. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek tel. (088) 633 30 00.
BESLUIT
GOEDKEURING
BESLISSTERMIJN

UITGANGSPUNTENDOCUMENT

EN

VERLENGING

Op 6 november 2013 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Almere een
Nota van aanvulling op een uitgangspuntendocument ontvangen van John de Knaller,
gevestigd op de Vlaardingenstraat 41a in Almere. Het Nota van aanvulling heeft betrekking
op het uitbreiden van de opslag van vuurwerk. Burgemeester en Wethouder hebben
besloten om het Nota van Aanvulling goed te keuren.
Op 6 november 2013 is tevens een verzoek ontvangen om maatwerkvoorschriften voor het
gebruik van kleefmagneten op de deuren van de vuurwerkopslag.
Burgemeester en wethouders hebben, op grond van artikel 8.42 lid 7 van de Wet
milieubeheer juncto artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
besloten om het beslistermijn met 6 weken te verlengen. U kunt deze besluiten en de
bijbehorende stukken met ingang van 28 december 2013 gedurende zes weken inzien op de
stadhuis van de gemeente Almere.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na
28 december 2013 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en
adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere, afdeling Vergunningen Toezicht en
Handhaving, Postbus 100 8250 AC Almere.
U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend.
Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten
gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige
voorziening kosten in rekening brengt.

