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                                                                               KENNISGEVING 

   WET MILIEUBEHEER 

 

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om de beschikking van Schokindustrie B.V. d.d.  

6 oktober 2015, met kenmerk 2015026269, geheel in te trekken en de eerder van rechtswege tot stand gekomen 

maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid te vervangen door opnieuw gestelde maatwerkvoorschriften.  

Het betreft de inrichting gelegen aan Lindtsedijk 18, 3336 LE te Zwijndrecht. 

Het opnieuw stellen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het bepaalde in artikel 8:42 van de Wet 

milieubeheer en het bepaalde in het "Activiteitenbesluit milieubeheer". 

 

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 3 maart 2016 tot en met 9 april 2016 ter inzage. 

De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht: 

-  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur; 

-  woensdag van 13:00 uur tot 20:00 uur;  

-  zaterdag van 09:00 uur tot 12:00 uur, uitsluitend na afspraak via de website van de gemeente   

  www.zwijndrecht.nl, of telefonisch, tel. 14078, de naam van de gemeente dient vervolgens te worden 

  ingesproken. 

  

 Bezwaar 

 Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Zwijndrecht, 

Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en 

bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 

zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop 

het besluit aan de aanvrager is toegezonden.  

  

 De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een 

bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een 

belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening 

worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 

3007 BM Rotterdam. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen. 

 

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl. 

 


