Z-15-241132
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht hebben op 9 juli 2015 een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Rijkswaterstaat heeft gelijktijdig
een aanvraag om watervergunning ingevolge de Waterwet ontvangen van Stolk's Handelsonderneming B.V.
Het betreft een verandering bestaande uit de splitsing van de inrichting, een wijziging van de sloopmethode en de
aanschaf van een snijbrandmachine.
De aanvragen gaan over Veersedijk 223 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht en Rijkswaterstaat zijn voornemens om de gevraagde
omgevingsvergunning en watervergunning te verlenen.
U kunt de ontwerpbeschikkingen en andere ter zake zijnde stukken inzien van 5 oktober 2017 tot en met
16 november 2017:
- bij Rijkswaterstaat, Boompjes 200 te Rotterdam, van 9:00 - 17:00 uur;
- in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, loket Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
De stukken kunnen worden ingezien:
- elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur;
- op de maandagavond, na telefonische afspraak, tel. 078 - 770 26 27, van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Zienswijze
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan eenieder daarover
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan de directeur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met
de heer P. van Tilborg, telnr. (078) 770 8585.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Ontwerpbeschikking watervergunning
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een periode van zes weken vanaf
de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de
ontwerpvergunning naar voren brengen.
Een zienswijze moet worden gericht aan:
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
T.a.v. afdeling Vergunningverlening
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Wabo_.14.002.07-09-2017

