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Kennisgeving ontwerpbeschikking 

      Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

        Uitgebreide procedure 

 

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning, verleend op  

13 oktober 1994 met kenmerk KO93.2030 aan Autobedrijf G.J. van der Velde, gedeeltelijk in te trekken.  

Het verzoek voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning is ontvangen op 20 december 2016, 

dit omdat de verkoop van LPG gestopt is. Het betreft de inrichting gelegen aan de Ridder van Dorplaan 3 te 

Zuid-Beijerland. Bij de beslissing wordt het belang van de bescherming van het milieu afgewogen. 

 

Het verzoek, de ontwerpbeschikking (het ontwerp van het besluit zoals deze eruit zal zien indien er geen 

zienswijzen en/of adviezen worden ingebracht) en andere ter zake zijnde stukken liggen van 

20 februari 2017 tot en met 3 april 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Piershil. 

De stukken kunnen worden ingezien: 

- elke werkdag van 09:00 uur tot 12:00 uur; 

- op de maandag- t/m donderdagmiddag van 13:00 uur tot 15:00 uur; 

- op andere tijden na telefonische afspraak (tel. 0186 - 69 77 77). 

 

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 Korendijk, 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  

mevrouw K. van der Waal, 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. 

 

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl. 

 


