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Betreft : Besluit m.e.r.-beoordeling

Geachte

Op 19 november 2021 heeft u een aanmeldnotitie ingediend en medegedeeld dat de Reststoffen
Energie Centrale ((hierna Omrin/ REC)) gelegen aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen het
voornemen heeft om een tweetal veranderingen van de omgevingsvergunning door te voeren voor:

1. het wijzigen van voorschrift 4.2.4. van de vergunning van 28 november 2010
(kenmerk: 00907403), waarbij de jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor zoutzuur (HCI)
wordt gewijzigd van 5 mg/Nm3 naar 8 mg/Nm3 (droog bij 11% 02);
2. het verhogen van het rookgasdebiet van 177.000 Nm3/uur (droog bij 11% 02) naar
211.500 Nm3/uur (droog bij 11% 02) (+20%) en het gelijktijdig verlagen van de
jaargemiddelde grenswaarden voor stikstofoxiden (N0x) van 60 mg/Nm3 naar 50 mg/Nm3
(droog bij 11% 02) en ammoniak (NH3) van 3 mg/Nm3 naar 2,5 mg/Nm3 (droog bij 11% 02)
(-20%). De verlaging van de stikstofoxiden en ammoniak is noodzakelijk als gevolg van de
zgn. stikstofcrisis, waardoor de drempelwaarde naar 0 (nul) is verlaagd en het niet mogelijk is
om kleine verhogingen van de stikstofemissie te vergunnen.

Wij hebben beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een
milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Besluit

Op grond van onderstaande overwegingen en op basis van hetgeen is gesteld in artikel 7.17 Wet
milieubeheer (Wm) hebben wij besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de voorgenomen
aanvraag van voor de Omrin/REC geen MER behoeft te worden opgesteld.

Beschrijving en locatie van de voorgenomen activiteiten.

De inrichting van Omrin/REC aan de Lange Lijnbaan in Harlingen betreft een inrichting voor het
verbranden van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.

Deze locatie is in het vigerende bestemmingsplannen "Industriehaven 2006" en de "Partiële
herziening bestemmingsplan Industriehaven 2006" gelegen binnen de bestemming
"Bedrijvenbestemming". De voorgenomen activiteit past binnen het bestemmingsplan.
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Procedure

De in de artikelen 7.16 tot en met 7.18 Wm omschreven procedure is gevolgd.

De activiteit is genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in
onderdeel D, categorie 18.7.

Op grond van artikel 2, vijfde lid, onder b Besluit mei. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten
die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, formeel (en niet meer vormvrij) bepalen of de
voorgenomen activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient gelet
op artikel 7.17, derde lid Wm te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage Ill bij de EG-
richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU).

De verwerkingscapaciteit van de REC zoals genoemd in de bovenstaande mei -categorie wijzigt niet
als gevolg van de aan te vragen verandering. Derhalve is er geen verplichting voor het verrichten van
een m.e.r-beoordeling. De activiteit wort echter wel in onderdeel D genoemd en als gevolg hiervan
dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden doorlopen.

Volledigheid aanmeldnotitie en opschorting procedure

Wij hebben de aanmeldnotitie getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanmeldnotitie
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de
fysieke leefomgeving. De aanmeldnotitie is dan ook in behandeling genomen.

Toetsingskader

Het bevoegd gezag moet op grond van artikel 7.17, derde lid Wm bij de beslissing rekening houden
met de relevante criteria zoals aangegeven in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling:

1. Kenmerken van de projecten. Bij de kenmerken van de projecten kan in het bijzonder
in overweging worden genomen:

a. de omvang van het project;
b. de cumulatie met andere projecten;
c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
d. de productie van afvalstoffen;
e. verontreiniging en hinder;
f. het risico van zware ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of

technologieën;
g. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van

waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2. Plaats van het project. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden
waarop projecten van invloed kunnen zijn kan in het bijzonder in overweging worden
genomen:

a. het bestaande grondgebruik;
b. de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke

hulpbronnen van het gebied;
c. het opname vermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor

de volgende typen gebieden:
- wetlands;

kustgebieden;
berg- en bosgebieden;

- reservaten en natuurparken;
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gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving
worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen•
krachtens Richtlijn 79/409/EEG (=Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG
(=Habitatrichtlijn)
gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake
milieukwaliteit reeds worden overschreden;
gebieden met hoge bevolkingsdichtheid;
landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3. Kenmerken van het potentiële effect. Bij de potentiële aanzienlijke effecten van de projecten
kunnen in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in overweging worden genomen:

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereikvan de effecten (bijvoorbeeld
geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);

b) de aard van het effect;
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d) de intensiteit en de cornplexiteit van het effect;
e) de waarschijnlijkheid van het effect;
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het

effect;
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of

goedgekeurde projecten;
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Daarnaast moet het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, vierde lid Wm, indien aan de orde,
verwijzen naar de kenmerken van de voorgenomen activiteit of van de door uw inrichting geplande
maatregelen waarmee belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu vermeden of voorkomen worden.

informatiebronnen

Voor de beoordeling of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben wij
gebruik gemaakt van de volgende informatie:

1. Luchtkwaliteitsonderzoek Omrin/ REC, datum 21 oktober 2020;
2. Beoordeling effecten aanpassing vergunde zoutzuuremissie Omrin/REC Harlingen

projectnummer 2020-058-03, datum 12 oktober 2021 van Koolstra Advies (Ecologie-
en natuurwetgeving).

Ten behoeve van onze besluitvorming hebben wij de gemeente Harlingen uit zorgvuldigheid deze
m.e.r.-aanmeldnotitie voorgelegd ter advisering. In deze situatie is van een wettelijk advies geen
sprake. Wij mogen echter om redenen van zorgvuldigheid een advies vragen.

Wij hebben geen reactie ontvangen van de gemeente Harlingen.

Overwegingen

De wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie zijn beperkt. De gevolgen van de wijziging voor
het milieu zijn minimaal. Er vindt geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit plaats. De
aanmeldnotitie beschrijft of er (mogelijk) sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen door de
verandering. De relevante aspecten zijn luchtkwaliteit en in het kader van de Wet natuurbescherming
de stikstofdepositie. De overige milieuaspecten (bodem, oppervlaktewater, afvalwater, geluid en geur)
worden niet nadelig beïnvloed en zijn voor deze beoordeling niet relevant.

Om de effecten op de luchtkwaliteit goed in beeld te brengen is een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek
uitgevoerd. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de veranderingen in de schoorsteenemissies
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dusdanig kleinschalig zijn, dat zij uitsluitend effect hebben op de directe omgeving. Voor zover er
effecten gaan optreden, zijn deze van ondergeschikt belang.

Er is dan ook naar onze mening geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die
maken dat een MER vereist is.

Overwegingen ten aanzien van artikel 7.17, derde lid Wm:

Ad 1. Kenmerken van het project

Conform bijlage Ill van de EU-richtlijn dient in het bijzonder in overweging te worden genomen:
• De omvang van het project;
• Eventuele cumulatie met andere projecten;
• Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
• De productie van afvalstoffen;
• Verontreiniging en hinder;
• Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen en technologieën.

Omvang van het project
De wijziging van de vergunning betreft het volgende:

1. het wijzigen van voorschrift 4.2.4. van de vergunning van 28 november 2010
(kenmerk: 00907403), waarbij de jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor zoutzuur
wordt gewijzigd;

2. het verhogen van het rookgasdebiet.

Ad 1. Wijzigingjaargemiddelde grenswaarde voor zoutzuur (HCI)

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (kenmerk: 201706937/1/A1) heeft tot gevolg
dat de emissiegrenswaarden strenger getoetst zullen worden, doordat met een veel kleiner
betrouwbaarheidsinterval mag worden gecorrigeerd. Voor de REC in Harlingen levert dat voor de
component zoutzuur een probleem op in de vorm van een veel hoger grondstoffenverbruik
(natriumbicarbonaat) en de productie van meer reststoffen die weer moeten worden gestort.

Ad 2. Het verhogen van het rookgasdebiet bij gelijkblijvende stikstofemissievracht

Uit meetresultaten aan de REC komt naar voren dat het rookgasdebiet circa 210.000 Nm3/uur (droog
bij 11% 02) bedraagt. In aanvraag behorend bij de de oprichtingsvergunning is destijds uitgegaan van
een rookgasdebiet van 177.000 Nm3/uur, droog en bij 11% 02.

Het rookgasdebiet heeft invloed op de emissievracht en warmte-emissie. Een hoger rookgasdebiet
leidt tot een hogere emissievracht, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de
immissieconcentratie in de omgeving van de REC. Een hoger rookgasdebiet leidt echter ook tot een
hogere warmte-emissie. Een hogere warmte-emissie heeft juist een positieve invloed op de
pluinnverspreiding.

Om te zorgen dat de stikstofvracht niet wordt verhoogd, wordt tegelijkertijd de jaargemiddelde
emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden (N0x) verlaagd van 60 mg/Nm3 naar 50 mg/Nm3 (droog bij
11% 02) en ammoniak (NH3) van 3 mg/Nm3 naar 2,5 mg/Nm3 (droog bij 11% 02). Dit is een
verlaging van 20%, waardoor de jaarvracht aan stikstofoxiden en ammoniak uit de schoorsteen gelijk
zal blijven. Deze aanpassing is mogelijk door gebruik te maken van de restcapaciteit van de
Selectieve katalytische reductie (SCR). De SCR hoeft daarvoor niet te worden aangepast.

Om de effecten op de luchtkwaliteit goed in beeld te brengen, is een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek
uitgevoerd en zijn de effecten op de natuur opnieuw beoordeeld.
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Er is naar onze mening geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die maken dat
een MER vereist is.

Cumulatie
Voor zover er sprake kan zijn van cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten, zijn
in de omgeving van de REC geen grootschalige ontwikkelingen bekend die kunnen leiden tot een
stapeling (cumulatie) van milieueffecten.

Gelet op de afstanden tussen de inrichting en de afstand tot omliggende woningen van derden, vormt
eventuele cumulatie van emissies geen aanleiding om een MER te verlangen.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden gemeld dat als gevolg van de wijziging van
de vergunning er sprake zal zijn van een afname van het hulpstoffenverbruik.

Er is naar onze mening geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die maken dat
een MER vereist is.

Energie
De doelstelling van de voorgenomen aanvraag is niet om meer zoutzuur te emitteren dan de
afgelopen jaren is gedaan, maar te voorkomen dat door de verlaging van het 95%-
betrouwbaarheidsinterval de situatie voor het milieu zal verslechteren door een hoger
grondstoffenverbruik (m.n. meer energieverbruik, CO2-emissie en verkeer) en meer te storten
afvalstoffen inclusief het transport daarvan. Deze integrale milieubeoordeling op de relevante
milieugevolgen is wat de overheid ook in de nieuwe Omgevingswet voor ogen heeft.

De effecten op het verbruik van energie en grondstoffen zijn niet zodanig dat in verband hiermee een
MER dient te worden opgesteld.

Productie van afvalstoffen
De productie van afvalstoffen zal verminderen ten opzichte van de huidige situatie, waardoor een
positief effect voor het milieu zal ontstaan . In verband hiermee dient geen MER te worden opgesteld.

Verontreiniging en hinder
De voorgenomen veranderingen van de vergunning hebben een minimaal effect op de luchtkwaliteit.
Daarvoor zal bij de aanvraag voor de wijziging van de vergunning een luphtkwaliteitsonderzoek
worden gevoegd waarin dit in detail in beeld wordt gebracht. De hinder door de REC zal iets afnemen
door minder verkeersbewegingen. De verontreiniging en hinder geven geen aanleiding zodanige
gevolgen voor het milieu te veronderstellendat daarvoor een MER dient te worden uitgevoerd.

Risico van ongevallen
Er zijn, door de aard van de wijziging van de vergunning, naar verwachting geen zodanige
ongevalsrisico's op het gebied van externe veiligheid, gebruikte stoffen of technologieëndat daarvoor
een MER dient te worden uitgevoerd.

Conclusie kenmerken van het project
Gezien de kenmerken van het project zien wij geen reden om een MER te verlangen.

Ad 2. Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn,
moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

• Het bestaande grondgebruik;
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De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen van het gebied;
Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor
gevoelige gebieden, in dit geval Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen
Ecologische Hoofdstructuur), Natura 2000 en landschappen van historisch, cultureel
of archeologisch belang.

Het bestaande grondgebruik
De locatie waar het voorgenomen project wordt gerealiseerd is thans al in gebruik als
afvalverbrandingsinstallatie. Het plangebied, i.c. het terrein van de REC, is gelegen binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Harlingen op de Industriehaven. In het zuiden grenst het terrein
van Omrin aan de scheepswerf, aan de noordzijde aan een betonfabriek, aan de oostzijde aan het
water van de Industriehaven en aan de westzijde aan de Waddenzee.

De wijzigingen betreffen het wijzigen van het jaargemiddelde emissiewaarde voor zoutzuur en het
verhogen van het rookgasdebiet en vinden plaats binnen de bestaande bebouwing. Er vindt geen
wijziging van het grondgebruik plaats.

De effecten op het bestaande grondgebruik leiden er niet toe dat een MER dient te worden opgesteld.

De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van
het gebied
De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van
het gebied zullen niet worden aangetast door de veranderingen van de vergunning.

Er is naar onze mening geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen die maken dat een MER
vereist is.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu
Omrin/REC ligt op 100 meter afstand van het Natura-2000 gebied Waddenzee. Gezien de aard van
de verandering is opnieuw beoordeeld of er negatieve effecten op dit Natura 2000- gebied te
verwachten zijn. Als gevolg van de relatief beperkte schaal waarop de schoorsteenemissies ten
positieve of ten negatieve zullen wijzigen, wordt niet verwacht dat het opnamevermogen van het
natuurlijke milieu van de nabij gelegen Waddenzee wordt aangetast.

Conclusie kenmerken van het project
Gezien de kenmerken van het project zien wij geen reden om een MER te verlangen.

Ad 3. Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële effecten van het project wordt, voor zover relevant, gekeken naar:
• het bereik van het effect;
• het grensoverschrijdende karakter van het effect;
• de orde van grootte en de complexiteit van het effect;
• de waarschijnlijkheid van het effect;
• de duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
• de autonome ontwikkelingen.

Algemeen
Waar het bij de voorgaande criteria vooral gaat om beschrijving van de voorgenomen activiteiten en
de omgeving, gaat het bij de 'kenmerken van de potentiële effecten' juist om de interactie tussen de
voorgaande criteria. Hier worden dan ook de effectbeschrijvingen voor de beschouwde milieuthema's
weergegeven.
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Er wordt ingegaan op het bereik van het effect. Hiermee wordt bedoeld tot waar er sprake is van
significante wijzigingen bijvoorbeeld op het gebied van geluid, lucht en verkeersintensiteiten. Als
sprake is van grensoverschrijdende effecten, moeten deze apart benoemd worden.

Specifiek met betrekking tot de wijziging van de vergunning
De wijziging betreft een aantal veranderingen in de schoorsteenemissies. Deze kunnen een direct
effect hebben op de lokale luchtkwaliteit en de natuur van de nabijgelegen Waddenzee. Deze directe
effecten zullen nauwkeurig in beeld worden gebracht.

Indirect hebben de veranderingen ook een effect op gebruik van grondstoffen, de productie van
reststoffen en een positief effect op de emissie van CO2 (deze wordt lager). Met name de kleine
verhoging van de emissie aan zoutzuur heeft tot gevolg dat minder natriumbicarbonaat zal worden
verbruikt. Natriumbicarbonaat is een industriële grondstof, waarbij voor de productie veel energie
nodig is, wat dus een forse CO2-emissie geeft. Minder natriumbicarbonaatverbruik heeft ook tot
gevolg dat minder RGR-residuen moeten worden afgevoerd en gestort op een speciale stortplaats
voor dergelijke reststoffen. De veranderingen leiden tot minder verspilling van grondstoffen (positief
qua duurzaamheid) en een lagere 002 -emissie (positief voor het klimaat).

De overige milieuaspecten (bodem, oppervlaktewater, afvalwater, geluid en geur) worden niet nadelig
beïnvloed en zijn voor de voorgenomen veranderingen niet relevant. Ook van een
grensoverschrijdend karakter van de effecten is geen sprake.

De relevante effecten op de omgevingslucht en de natuur zijn in beeld gebracht door middel van een
luchtkwaliteitsonderzoek en een voortoets op grond van de Wet natuurbescherming.

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de veranderingen in de schoorsteenemissies uitsluitend
effect hebben op de directe omgeving. Voor zover er effecten zullen optreden, zijn deze van
ondergeschikt belang.

Uit de beoordeling van de effecten op de natuur blijkt dat significante gevolgen voor de Natura 2000-
gebieden als gevolg van de verandering van de depositie met zekerheid zijn uit te sluiten. Ook de
(kleine) toename van de zuurdepositie kan in geen geval leiden tot significante negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden.

Habitat- en vogelrichtliin en natuurmonumenten / Flora en Fauna/Natura 2000-gebieden
Soortenbescherming wordt gewaarborgd door de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt
inheemse dier- en plantensoorten, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende
beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en
plantensoorten is toetsing aan de Wet natuurbescherming verplicht.

Als een project niet in een Natura 2000-(deel)gebied plaatsvindt, kan het mogelijk toch schade
toebrengen aan de natuurwaarden van het betreffende gebied (de zogenaamde externe werking). Als
er geen sprake is van mogelijke externe werking of cumulatie, is geen vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming nodig. De wet gaat uit van het "voorzorgsbeginsel", hetgeen inhoudt dat alle
aspecten die met het project samenhangen die de instandhoudingsdoelstellingen van het
natuurgebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht.
Onder negatieve effecten moet in dit verband worden verstaan: aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het gebied en verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats
van soorten dan wel verstoring van soorten. Komt uit deze toets naar voren dat er geen kans bestaat
op het optreden van negatieve effecten, dan is geen vergunning of ontheffing ingevolge de Wet
natuurbescherming nodig. Bestaat er kans op een negatief effect, dan is er een vergunning
noodzakelijk en zullen de mogelijke effecten nader moeten worden onderzocht om te kunnen
beoordelen of de vergunning al dan niet kan worden verleend.
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Voor het wijzigen van de zoutzuuremissie en het rookgasdebiet is een onderzoek uitgevoerd naar de
effecten op de natuur. Uit de beoordeling van de effecten op de natuur blijkt dat significante gevolgen
voor de Natura 2000-gebieden als gevolg van de verandering van de depositie met zekerheid zijn uit
te sluiten. Ook de (kleine) toename van de zuurdepositiekan in geen geval leiden tot significante
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

In de m.e.r.-aanmeldnotitie is aangegeven dat voor het project een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming wordt aangevraagd. Deze wordt door ons beoordeeld.

De waarschijnlijkheid van het effect
Na vergunningverlening en daadwerkelijke realisatie van de voorgenomen activiteiten zullen de
geprognosticeerde effecten optreden.

De duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect
Voor de voorgenomen activiteiten zal een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo moeten worden
aangevraagd. Deze vergunning zal voor onbepaalde tijd worden aangevraagd. De activiteiten zullen
moeten voldoen aan de daarvoor in aanmerking komende wettelijke normen, waaronder de beste
beschikbare technieken (BBT).

Conclusie kenmerken van het potentiële effect
Gezien de kenmerken van het potentiële effect zien wij geen reden om een MER te verlangen

Overwegingen ten aanzien van artikel 7.17, vierde lid van de Wm:
Op grond van artikel 7.17, vierde lid Wm dienen wij, indien aan de orde, te verwijzen naar de
kenmerken van de voorgenomen activiteit of naar de door uw inrichting geplande maatregelen
waarmee belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu vermeden of voorkomen worden. In dit geval
is van dergelijke kenmerken en/of maatregelen geen sprake.

Conclusie
Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben,
is er geen aanleiding voor het opstellen van een MER.

Bekendmaking en beroep
Van dit besluit wordt geen mededeling gedaan. Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar of
beroep open, omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen in de procedure omtrent
de omgevingsvergunning aangevoerd worden.

Voor informatie kunt u contact men met de heer van de FUMO, telefoonnummer
of de heer van de provincie Fryslán, telefoonnummer 058 292 5925.

Namens het van Staten van de án,

ie van dit besluit is naar de volgende instanties gestuurd:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen
Postbus 10.000
8660 HA Harlingen
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