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Onderwerp 

Verklaring van geen bedenkingen n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning 

Geachte gemeenteraad, 

Op 3 april 2018 hebben wij voor de inrichting DuPont de Nemours Nederiand B.V., gelegen aan de 
Baanhoekweg 22 te Dordrecht, een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals 
bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

De aanvraag is geregistreerd onder DCMR zaaknummer 999980458 en OLO-nummer 3568751. 

De aanvraag omvat onder andere het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de artikelen 
3.5.7 en 3.5.6.1 juncto 3.5.6.2 van het bestemmingsplan 'De Staart'. Gelet op het gestelde in artikel 
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo en artikel 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor), kan hiervoor geen omgevingsvergunning worden verleend zonder een 
verklaring van geen bedenkingen van uw hand. 

Bij dezen verzoeken wij u, ten aanzien van bovengenoemde aanvraag om een 
omgevingsvergunning, een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 6.5 van het 
Bor af te geven. 

Wij verzoeken u om uw (eventuele) opmerkingen ten aanzien van het vragen om aanvullende 
informatie voor 25 mei 2018 aan ons kenbaar te maken. 

Het aanvraagformulier en de daarbij behorende stukken, waaronder de goede ruimtelijke 
onderbouwing, zijn via het OLO beschikbaar gesteld. 
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Wij verzoeken u bij het advies en eventueel andere correspondentie over deze aanvraag gebruik te 
maken van de volgende naamgeving: DuPont de Nemours Nederiand B.V.; OIonr: 3568751, DCMR 
zaaknummer: 999980458. 

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals 
genoemd in het briefhoofd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 
coördinator Reguleren Industrie 

Afschrift verzonden aan: 
Burgemeester en wethouders van Dordrecht, t.a.v. dhr. E. Hoff, E.Hoff@dordrecht.nl. 
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