STAATSCOURANT

Nr. 35495
18 december
2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Verleende watervergunning aan Sime Darby Unimills B.V., Lindtsedijk 8 in
Zwijndrecht, Rijkswaterstaat
Bekendmaking
Waterwet
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, op grond van de Waterwet, een
vergunning heeft verleend aan Sime Darby Unimills B.V., gevestigd aan de Lindtsedijk 8 in Zwijndrecht. De watervergunning betreft een wijziging van de zuiveringsinstallatie. Het besluit is tekstueel
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 ter
inzage bij:
• Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, te Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 uur
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak
(telefoon: 06 50 12 71 55 of 06 15 88 14 48, fax: 010 402 70 81).
• Gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht. Maandag tot en met vrijdag van
08.30 uur tot 17.00 uur (telefoon: 14078, fax: 078 770 80 80, e-mailadres:
gemeente@zwijndrecht.nl).

Beroep/voorlopige voorziening
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 29 januari 2014 beroep bij de rechtbank sector Bestuursrecht worden ingesteld. Het gemotiveerde beroepschrift moet te worden ingediend bij de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd
is. Tevens kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt in werking na bekendmaking.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
De minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
A.H. Bos-Massop
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