RECTIFICATIE
Z-17-320877
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Molenwaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om aan IHC Merwede B.V. een omgevingsvergunning te
verlenen. Op 11 mei 2017 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen. Aangevraagd wordt de
verandering van de inrichting voor de activiteit milieu. De inrichting breidt de bestaande activiteiten
uit met het afbouwen en bunkeren van LNG-aangedreven schepen.
Deze rectificatie betreft een wijziging van het adres, het gepubliceerde adres Lekdijk 136 te Nieuw-Lekkerland
is onjuist. De inrichting is gelegen aan de Smitweg 6 te Kinderdijk.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken zijn op afspraak in te zien van 19 januari 2018 tot en met
3 maart 2018. U kunt daarvoor bellen naar 14 0184.
Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen
tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes
weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan
griffierecht geheven. Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33.
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de
precieze voorwaarden vermeld.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het
indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat
dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling
van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.
Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.
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