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Kennisgeving beschikking 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Uitgebreide procedure 

 

 

Op 8 februari 2016 is een verzoek ontvangen van Van den Berg en van Tright B.V., handelend onder de 

naam van Beto voor het wijzigen van de omgevingsvergunning d.d. 21 januari 2015 met het kenmerk 

2015001297 voor de inrichting gelegen aan de Jan van der Heijdenstraat 32 te Oud-Beijerland.  

De gevraagde wijzigingen betreffen:  

- het wijzigen van de hoeveelheid opgeslagen ADR-geclassificeerde stoffen en de wijze van opslag; 

- het mogen ontvangen en opslaan van maximaal 20 oude gasflessen en (overige) drukhouders en 

deze op te slaan voor de duur van maximaal 1 jaar. 

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten om aan dit verzoek uitvoering te geven. 

 

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 5 september 2016 tot en met  

17 oktober 2016 ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien: 

- elke werkdag van 08:00 uur tot 17:00 uur en op dinsdag van 08:00 uur tot 20:00 uur bij de 

Gemeentewinkel (leestafel); 

- gedurende voormelde periode tevens in de Algemene Bibliotheek in het gebouw “De Lindenhoeve”, 

Steenenstraat 24 te Oud-Beijerland op maandag, woensdag en vrijdag, van 13:30 uur tot 20:00 uur, op 

dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 13:00 uur. 

 

 Beroep  

 Tegen de definitieve 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 definitieve 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. 

 


