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Geacht College, 

Onder verwijzing naar mijn brief d.d. 11 februari j l . wijs ik u erop dat Artelia BV op 15 juli 
2015, namens Shell Nederland BV, een aanvraag heeft ingediend voor een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 Wabo io 4 onderdelen 3 en 8 bijlage ii 
Bor (kruimelgeval) voor de uitbreiding van het de bestaande Shell express tankstation aan 
de Woudenbergseweg 7a in Maarsbergen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 
Wabo is op een dergelijke aanvraag de reguliere procedure van toepassing. 

Op 11 februari 2016 bent u op het feit gewezen dat de (wettelijke) beslistermijn op 
voornoemde aanvraag inmiddels is verstreken. Daarbij is gevraagd om met het oog op de 
inwerkintreding van de vergunning de van rechtswege verleende vergunning toe te zenden 
en deze overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:20c lid 1 Awb te publiceren. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is de vergunning nog altijd niet gepubliceerd. Onder 
verwijzing naar artikel 4:20c en4:20d Awb stel ik u hierbij namens de aanvrager van de 
vergunning in gebreke. Wanneer de vergunning binnen twee weken na dagtekening van 
deze brief niet gepubliceerd is, bent u in gevolge het bepaalde in artikel 4:20d Awb een 
dwangsom verschuldigd en zal er een gerechtelijke procedure worden gestart. 

Vooralsnog ga ik er echter van uit dat u binnen de gestelde termijn tot publicatie zult 
overgaan. Teneinde er zeker van te zijn dat dit verzoek u in goede orde bereikt, stuur ik u 
deze zowel per fax als per gewone post. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

C/c. Artelia Beheer, t.a.v. mw. L. Hubers, Lentedans 50 B/C, 2907 AX CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
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