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Ontwerpwijzigingsplan verplaatsing 

GKB Achterzeedijk en gecoördineerd 

ontwerpbeschikking, Barendrecht

 

 

Op 15 juli 2014 heeft het college van Barendrecht ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Verplaat-
sing GKB Achterzeedijk. Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid om de Sportbestemming om te 
zetten naar een bedrijfsbestemming.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 7 juli 2014 een aanvraag op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Grondbank IJsselmonde B.V. voor de 
inrichting aan de Achterzeedijk te Barendrecht.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van secundaire bouwstoffen, 
baggerspecie en groenafval.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te 
verlenen.

Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbeschikking inzien 

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de 
periode vanaf 26 februari t/m 8 april 2015 op het gemeentelijke Servicecentrum. Het Servicecentrum is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en op afspraak op dinsdag en donderdag van 
12.00 – 17.00 uur en maandag en woensdag van 12:00 – 20:00 uur en vrijdag van 12:00 – 15:00u.
Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpbeschikking kunt u ook inzien bij de DCMR Milieudienst 
Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze 
periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).
Ook is het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende 
stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > actueel > ter inzage > 
ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze op ontwerpwijzigingsplan 

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan het college van Barendrecht, t.a.v. de heer M. Vorstelman, postbus 501 2990EA Baren-
drecht. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of 
na afspraak.

Inlichtingen 

De heer M. Vorstelman gemeente Barendrecht, telefoon 0180 698 346.

Zienswijze op ontwerpbeschikking 

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 
Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden inge-
bracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen 

De heer L.E. Rademaker van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 52.
Zaaknummer: 98456481, DMS-nummer: 21911654.
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