Z-17-323634
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht op 24 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
heeft ontvangen van Van Wijngaarden Papendrecht, voor de inrichting gelegen aan de Veerweg 173 te
Papendrecht. De aanvraag is ingediend voor een oprichtingsvergunning voor het wijzigen van een
garagebedrijf met een bemand tankstation in een garagebedrijf met een onbemand tankstation.
De hoofdactiviteit betreft het opslaan en 24 uur onbemand, afleveren van benzineachtige en
dieselachtige brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, het gebruiken van een
doe-het-zelf wasplaats voor motorvoertuigen en het gebruik van een quick-service werkplaats waar
geen reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht zijn voornemens hierop positief te beschikken. Bij de
beslissing wordt het belang van de bescherming van het milieu afgewogen.
De aanvraag, 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
21 december 2017 tot en met 2 februari 2018 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.

Zienswijzen
Binnen 6 weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan eenieder daarover
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan de directeur van de
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 heer J.J. Remmerswaal, telnr. 078 - 770 8585.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.
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