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B E S C H I K K I N G
Intrekking omgevingsvergunning

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderwerp
Burgemeester en Wethouders hebben op 26 april 2001 een omgevingsvergunning verleend onder nummer 
DWM/2001/4265 voor het in werking hebben van een metaalhandel en scheepssloperij op Veersedijk 223 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Daarna zijn op 13 juli 2004 (onder nummer DGWM/2004/18614) en op 6 december 2017 
(onder nummer Z-15-241132) nog veranderingsvergunningen verleend op deze locatie.

Aanleiding
Op basis van controles op 24 juni 2019 en 12 mei 2021 door een toezichthouder respectievelijk vergunningverlener 
zijn wij van mening dat tot intrekking moet worden overgegaan. Alle bedrijfsactiviteiten van de metaalhandel en 
scheepssloperij aan Veersedijk 223 te Hendrik-Ido-Ambacht zijn beëindigd en de inrichting is geamoveerd. 
De bodem is reeds gesaneerd. Er zal op deze locatie geen nieuw bedrijf worden gebouwd.

Voorbereidingsprocedure
Aangezien de omgevingsvergunning waarop de intrekking van toepassing is op basis van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen wordt conform artikel 3.15 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht ook het besluit tot intrekking volgens deze procedure voorbereid.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 
omgevingsvergunning d.d. 26 april 2001 met kenmerk DWM/2001/4265 (inclusief de onderliggende vergunningen) 
geheel in te trekken.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijzen
Van 17 juni 2021 t/m 29 juli 2021 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en was er gelegenheid om
zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen 
6 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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is 
een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.
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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. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in 
werking treedt, 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 de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

 Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 13 augustus 2021
Verzenddatum: 16 augustus 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Stolk Opslag B.V.;
- gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
- Intern: Toezicht en Handhaving. 




