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Zaaknummer 2012-004107/MPM24645

Passende beoordeling

Inzage

Zienswijzen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij een voornemen hebben ontvangen in het

kader van de Wet milieubeheer voor het opstellen van een milieueffectrapportage.

Het gaat hier om een voornemen van Nuon Power Generation BV voor het oprichten van een

Biomassacentrale op het industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk te Arnhem.

De Biomassacentrale heeft tot doel om via verbranding van biomassa, waaronder niet gevaarlijke

afvalstromen, warm water, stoom en elektriciteit op te wekken.

De Biomassacentrale zal een outputvermogen hebben van 26 MW thermisch en 8 MW elektrisch.

Voor het oprichten van de Biomassacentrale moet een passende beoordeling worden gemaakt in

verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied.

Het voornemen ligt met ingang van 8 maart 2012 tot 19 april 2012 ter inzage bij:

Het voornemen is tevens in te zien via internet: www.gelderland.nl→actueel→bekendmakingen.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn of haar

zienswijze over het voornemen naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met de

beschikking en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem, onder vermelding van het zaaknummer dat onderaan deze kennisgeving staat.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over de ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen

de gemeente Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren;–

de gemeente Westervoort, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren;–

de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te

Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren.

–

http://www.gelderland.nl/
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met de mevrouw D. Mulder, (telefoonnummer (026) 359 83 09) van de afdeling Vergunningverlening

van de provincie Gelderland, of met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Arnhem, 5 maart 2012

Gedeputeerde Staten van Gelderland.
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zin van de Grondwet. Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven

bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van

service aangeboden.


