
 

  
MA001.14.008.30-11-2015 

 

 

 

                                                                     Z-15-251037 

                                                                  KENNISGEVING 

     WET MILIEUBEHEER 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht hebben besloten om aan Betoncentrale Papendrecht B.V., 

ten behoeve van de inrichting gelegen aan het Nanengat 15, 3356 AA te Papendrecht, in het belang van de 

bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Het verzoek is op 20 juli 2015 ingediend 

door Adromi B.V., namens Betoncentrale Papendrecht B.V. 

Het opleggen 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 10 maart 2016 tot en met 22 april 2016 ter 

inzage. De stukken kunnen worden ingezien: 

- in het gemeentehuis te Papendrecht, de gemeentewinkel, van 08:30 tot 14:30 uur, buiten kantooruren op  

 verzoek na telefonische afspraak, tel. 078 - 770 63 65, Markt 22 te Papendrecht. 

 

Beroep 

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 

ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep 

worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

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

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop 

een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd. 

 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze 

datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. 

Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft 

gedaan. 

 

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


