Informatieblad Indienen van Zienswijzen – Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

U bent omwonende of belanghebbende in een
uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning.
In dit informatieblad leest u hoe u kunt reageren op de
(voorgenomen) plannen van gemeente of provincie om
een vergunning te gaan verlenen.
OZHZ is de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van veiligheid,
leefomgeving en milieu voor de zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland
Zuid en de provincie Zuid-Holland. Vergunningverlening aan bedrijven is een taak
van OZHZ.
Vergunningprocedure
Tijdens elke uitgebreide vergunningprocedure is het bevoegd gezag (OZHZ namens gemeente of provincie) wettelijk verplicht
om via een publicatie in de krant ‘kennis te geven’ van de plannen om een vergunning (de ontwerpvergunning) te verlenen.
Ook wordt de gelegenheid geboden om de aanvraag met stukken en de ontwerpvergunning in te zien.
Via een kennisgeving van de ontwerpvergunning (vergunning in ontwerpfase) is iedereen in de gelegenheid om zich op de
hoogte te stellen van een lopende procedure. U kunt meer informatie krijgen en/of een reactie geven op de plannen

Kennisgeving
Een kennisgeving van een ontwerpvergunning wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s van de lokale huis-aanhuiskranten en in sommige gevallen ook in de Staatscourant. OZHZ stuurt de kennisgeving ook per post naar de meest direct
omwonenden van de (bedrijfs)locatie waarvoor de vergunningaanvraag geldt. Daarnaast plaatst OZHZ alle kennisgevingen
ook op de website: www.ozhz.nl/inwoners/kennisgeving/.

Wat staat er in een kennisgeving?
In de kennisgeving staat in het kort waar de vergunningaanvraag over gaat, door wie en wanneer de aanvraag is ingediend.
Ook is erin te lezen waar en tot wanneer de vergunningaanvraag, ontwerpvergunning en bijbehorende stukken in te zien zijn
en tot wanneer er op gereageerd kan worden.

Ter inzage legging
De vergunningaanvraag met bijbehorende stukken en de (ontwerp)vergunning liggen ter inzage in het gemeentehuis van de
betreffende gemeente en/of op het kantoor van OZHZ. U leest dit in de kennisgeving. Omwonenden, belanghebbenden en
geïnteresseerden kunnen deze ter plaatse komen inzien.
Als u wilt reageren op de ontwerpvergunning, dan kunt u uw opmerkingen kenbaar maken bij het bevoegd gezag. Dat doet u
door een zienswijze in te dienen bij OZHZ. De termijn waarbinnen dat mogelijk is, staat vermeld in de kennisgeving.

Zienswijzen
Het is voor iedereen mogelijk een zienswijze schriftelijk of mondeling in te dienen bij OZHZ. Schriftelijke zienswijzen
kunnen alleen per post worden ingediend. Via e-mail binnengekomen zienswijzen worden buiten behandeling gelaten.
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U kunt voor het indienen van uw zienswijzen het speciale formulier gebruiken dat u hier kunt vinden op onze website:
www.ozhz.nl/inwoners/kennisgeving/zienswijzen/
Stuur uw zienswijze naar:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
T.a.v. unit Omgevingsbeheer
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Vermeld in elke zienswijze het zaaknummer uit de kennisgeving!
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u een afspraak te maken met de afdeling Vergunningen en
Meldingen via 078-770 85 85.
Houdt u er rekening mee dat alle zienswijzen (op verzoek geanonimiseerd) openbaar worden gemaakt tijdens de verdere
procedure.

Vervolg procedure
OZHZ behandelt iedere -binnen de termijn- ingediende zienswijze en verwerkt deze in de definitieve vergunning. Zienswijzen
kunnen leiden tot wijziging van de vergunning ten opzichte van de ontwerpvergunning. Ook van de definitieve vergunning
wordt door middel van een kennisgeving in de lokale kranten en op www.ozhz.nl gepubliceerd.
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een afschrift van het definitieve besluit. Tegen de definitieve vergunning
kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Met een belanghebbende wordt in de Algemene Wet Bestuursrecht
bedoeld: een natuurlijke- of rechtspersoon van wie het belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.

Informatieavond
In bijzondere gevallen organiseert OZHZ een informatie- of inloopavond rondom een vergunningprocedure. Bijvoorbeeld als
verwacht wordt dat er veel vragen zijn van bewoners. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Ook via de
lokale/regionale media en www.ozhz.nl wordt de datum van een dergelijke bijeenkomst bekend gemaakt.

Algemene informatie
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht.
T [078] 770 85 85
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
draagt bij aan een veilige, gezonde,
duurzame en leefbare regio
Aan de inhoud van dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend

Inform atieblad Indi ene n va n Ziens wijzen

2

