
Wabo_.14.002.14-06-2016 

 
 
 

Z-16-293053 

Kennisgeving ontwerpbeschikking 

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 zijn voornemens om aan dit verzoek uitvoering te geven. 

 

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 juni 2016 tot en met 8 augustus 

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. 

 

Zienswijzen 

Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mondelinge 

zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, namens dezen 

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 

behandelend ambtenaar (mevrouw K. van der Waal, tel. 078- 770 85 85). Van de mondeling naar voren 

gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

 

Wij maken u erop attent dat slecht beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als 

ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 

 

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl. 

 

 
 
 
 
 
 
 


