BESCHIKKING
omgevingsvergunning

Onderwerp
Op 7 oktober 2015 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, een verzoek om wijziging
van een voorschrift als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van
Kroonint Protective Coating B.V., Planckstraat 15 te Dordrecht, met de volgende omschrijving: "wijziging voorschrift
doormelding". Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-15-281091.
De volgende activiteit(en) zijn aangevraagd:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).
Procedure
Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7, lid 2 en 3.10, lid 3 van de Wabo de procedure van
paragraaf 3.2 van de Wabo en titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere
voorbereidingsprocedure).
Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook
in behandeling genomen.
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1
onder e (milieu), artikel 2.14, lid 5 jo. 3.10, lid 3 van de Wabo:
- voorschrift 6.2.1 van de vergunning d.d. 28 oktober 2010 te wijzigen. De wijziging betreft het volstaan met een
doormelding naar een 24-uurs bezette post voor wat betreft de locatie Planckstraat 15;
- de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel uit te laten maken van deze beschikking;
- het bij dit besluit opgenomen voorschrift 1.1 aan de vergunning te verbinden.
Rechtsmiddelen
Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekend gemaakt aan de aanvrager.
Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen
binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van
Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk
geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.
Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.dordrecht.nl. Daarvoor moet men beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden
vermeld.
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Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een
belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.
Ondertekening en verzending
DORDRECHT,
Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum en verzonden op: 29 december 2015

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Kroonint Protective Coating B.V.,

,

Planckstraat 21, 3316 GS Dordrecht;
- HaskoningDHV Nederland B.V., t.a.v.

,

Postbus 4, 4460 AA Goes;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de afdeling Expertise en Advies brandweer,
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
Gegevens aanvrager
Op 7 oktober 2015 hebben wij van Kroonint Protective Coating B.V. een verzoek tot wijziging van voorschrift 6.2.1
van de omgevingsvergunning d.d. 28 oktober 2010 ontvangen. Dit voorschrift bevat de verplichting tot automatische
doormelding naar de Regionale alarmcentrale voor de gehele inrichting. De verandering wordt aangevraagd voor de
locatie aan de Planckstraat 15.
Projectbeschrijving
Naar aanleiding van het verzoek van Kroonint Protective Coating B.V. tot beëindiging van de aansluiting op het
Openbaar Meld Systeem (OMS) voor de locatie aan de Planckstraat 15 te Dordrecht, is door de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid per brief van 21 september 2015 (kenmerk: 2015/3457/IK) aan het bedrijf medegedeeld dat de
locatie in gebruik is als productielocatie en er geen wettelijke eis (meer) voor aansluiting van deze locatie op het
OMS is. Het verzoek tot beëindiging van de aansluiting is met de brief van 21 september 2015 door de VRZHZ
ingewilligd.
Het betreffende voorschrift waarvoor het verzoek is ingediend luidt als volgt:
6.2.1
In de inrichting moet een doelmatig branddetectiesysteem volgens NEN 2535 aanwezig zijn, dat is voorzien van een
automatische doormelding naar de Regionale alarmcentrale.
Toelichting.
Voor de PGS opslagruimte wordt het bovenstaande reeds in de van toepassing verklaarde onderdelen van PGS 15
geregeld.
Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting is op 28 oktober 2010, kenmerk 2010029338 een Wet milieubeheervergunning ingevolge artikel
8.4 verleend voor de productie en opslag van verfproducten.
Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen die
voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van rechtswege gelijkgesteld met
omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd.
Bevoegd gezag
De inrichting valt onder andere onder Bijlage I, Onderdeel B, onder 1, onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn wij bevoegd om op
deze aanvraag te beslissen.
Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot
bouwen, monumenten en (brand)veiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning
moeten worden ingediend.
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens heeft de aanvrager op 19 november 2015 zowel mondeling
als via de email toelichting gegeven op het verzoek om wijziging van het voorschrift. Na ontvangst van de
toelichting/aanvulling hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid en hebben wij geoordeeld dat de aanvraag
voldoende informatie bevat. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3

Zaaknummer: Z-15-281091/LPU
Kenmerk: D-15-1527903

Verlengen beslistermijn
Op 26 november 2015 hebben wij de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen,
eenmalig met zes weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Dit betekent
dat uiterlijk 13 januari 2016 een beslissing moet worden genomen op de aanvraag.
Advies over de aanvraag
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (verder VRZHZ) is op grond van artikel 6.3 van het Bor aangewezen als
adviseur. Het op 14 december 2015 van de VRZHZ ontvangen advies hebben wij in de beschikking, onder de
toetsingskader verwerkt.

INHOUDELIJKE BEOORDELING
Inleiding
Na beoordeling en op advies van de VRZHZ is het volgende bepaald. De inrichting bestaat uit twee locaties.
Het gebouw Planckstraat 15 is in gebruik als productielocatie. Het gebouw Planckstraat 21 is in gebruik als kantoor
en opslaglocatie voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagvoorziening). De verandering betreft de locatie aan
de Planckstraat 15, de productielocatie.
Voor de locatie Planckstraat 15 is in voorschrift 6.2.1 van de vigerende omgevingsvergunning een doormelding naar
de Regionale alarmcentrale verplicht gesteld. Ten tijde van de vergunningverlening (28 oktober 2010) was het
gebruikelijk om doormelding naar de Regionale alarmcentrale voor te schrijven. Het doormelden naar het Regionaal
meldsysteem is niet wettelijk verplicht en mede vanwege het gevolg van de loze meldingen wordt aangesloten bij het
gestelde in de PGS 15 (en PGS 29) omtrent detectie en doormelding. De PGS 15 spreekt over doormelding naar een
24-uurs bezette post. De PGS 29 spreekt over doormelding naar een continu bemande meldpost of naar de
alarmcentrale van de regionale hulpverleningsdienst. Het voorgaande kan als gelijkwaardig worden beschouwd.
Door de verandering van de inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een
omgevingsvergunning is verleend. De activiteiten blijven ongewijzigd.
Conclusie:
Geconcludeerd kan worden dat de doormelding naar de Regionale alarmcentrale voor de productielocatie
(Planckstraat 15) kan worden vervangen door een doormelding naar een 24-uurs bezette post. Hetgeen betekent dat
voorschrift 6.2.1 van de vigerende vergunning wijzigt en vervangen wordt door voorschrift 1.1 van het onderhavige
besluit. De aangevraagde wijziging leidt hierdoor niet tot grotere nadelige gevolgen voor de veiligheid dan volgens de
geldende vergunning is toegestaan.
VOORSCHRIFT
1.1
In de inrichting moet een doelmatig branddetectiesysteem volgens NEN 2535 aanwezig zijn, dat is voorzien van een
automatische doormelding naar de Regionale alarmcentrale. Voor wat betreft de locatie aan de Planckstraat 15 wordt
volstaan met een doormelding naar een 24-uurs bezette post.
Toelichting.
Voor de PGS opslagruimte wordt het bovenstaande reeds in de van toepassing verklaarde onderdelen van PGS 15
geregeld.
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