BESCHIKKING
omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Aanvraag
Op 14 januari 2016 hebben wij, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een aanvraag om omgevingsvergunning als
bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Haan Oil Storage B.V. met de
volgende omschrijving: "Aanvraag in gebruikname verreiker".
Deze aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Wieldrechtseweg 35 te Dordrecht.
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: Z-16-291870.
De volgende activiteit is aangevraagd:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo).
Bevoegd gezag
De inrichting valt onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 5.1 en 5.4, onder b, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Het betreft een inrichting voor het opslaan en/of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare
of brandbare vloeistoffen.
De inrichting valt vanwege de overschrijding van de in bijlage I, deel 2, in kolom 3 van Richtlijn 2012/18/EU
genoemde drempelwaarden voor categorie 34. Aardolieproducten, onder het Brzo 2015.
Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3.3,
lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
Bijlagen
Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld
die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij in bijlage B de activiteit gebonden overwegingen
beschreven. Er zijn geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze
omgevingsvergunning.
Procedure
Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens
paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2 “de
reguliere voorbereidingsprocedure” van de Wabo.
Advies over de aanvraag
De gemeente Dordrecht is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur. De gemeente heeft geen
advies uitgebracht.
Op grond van artikel 4 lid 2 van het Brzo 2015 wordt deze vergunning eveneens in afschrift toegezonden naar de
overige instanties zoals bedoeld in artikel 4 van het Brzo 2015.
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Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning
moeten worden ingediend. Bij het indienen van de aanvraag waren deze stukken aanwezig en daarmee voldoet de
aanvraag aan de indieningsvereisten.
Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.
Besluit
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie Wieldrechtseweg 35 te Dordrecht:
- een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderdeel milieu, zijnde een milieuneutrale verandering (art. 2.1,
lid 1 onder e Wabo) vanwege het in gebruik nemen van een verreiker;
- dat de in bijlage A genoemde stukken deel uitmaken van deze vergunning.
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen
binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn 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, de reden van het bezwaar, en de
vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht
geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.
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Ondertekening en verzending
DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

drs. J.J. Cats

Besluitdatum:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
-

Haan Oil Storage B.V.,
Wieldrechtseweg 35, 3316 BG Dordrecht;

-

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,

-

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
Inspectie Leefomgeving en Transport, Domein Risicovolle bedrijven,
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;

-

Inspectie SZW, Directie MHC,
Postbus 820, 3500 AV Utrecht;

-

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. Bureau advies, afdeling expertise en advies brandweer,
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;

-

Rijkswaterstaat Zuid-Holland, t.a.v. de heer

,

Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
-

Waterschap Hollandse Delta, t.a.v. mevrouw

,

Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk;
-

Xxact Safety Solutions B.V.
T.a.v. mevrouw

,

Postbus 1, 2950 AA Alblasserdam.
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Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
zaaknummer: Z-16-291870.

Bijgevoegde gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Omdat deze stukken bij u bekend en
aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
-

Aanvraagformulier OLO nr. 2059565 d.d. 14-1-2016;

-

Notitie Ardea "Geluid Manitou verreiker voor onderhoud tankpark", nr. 3315BGB3.005, d.d. 13 november 2015.
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Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
zaaknummer: Z-16-291870.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen
vermeld voor de activiteit:
Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo).
Overwegingen
De inrichting
De inrichting valt onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 5.1 en 5.4, onder b, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Het betreft een inrichting voor het opslaan en/of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare
of brandbare vloeistoffen.
De inrichting valt vanwege de overschrijding van de in bijlage I deel 2 in kolom 3 van Richtlijn 2012/18/EU genoemde
drempelwaarden voor categorie 34. Aardolieproducten, onder het Brzo 2015.
Huidige vergunningsituatie
Op 11 december 2015 is een revisievergunning, kenmerk Z-15-180109, ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsverguning (Wabo) verleend voor een inrichting voor het opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare,
licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
Korte beschouwing vergunde opslagsituatie binnen de inrichting in relatie tot de aanvraag
De hoofdactiviteit betreft de op- en overslag van klasse 3 en 4 minerale aardolieproducten, chemicaliën en
plantaardige olieproducten met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55oC.
De vergunde opslagcapaciteit bedraagt 39.341 m3. Voor een specificatie van de tankputten wordt verwezen naar
onderstaande tabel.
Tankputten

Aantal tanks

Gezamenlijke inhoud in m3

1/21

17

29.247

3

5

10.094

Totaal

22

39.341

Haan Oil Storage B.V. heeft een verreiker aangeschaft voor incidenteel onderhoud aan het tankpark. Indien gebruik
van de verreiker nodig is, wordt deze vanuit de werkplaats naar een van de tanks gereden. Na gebruik rijdt deze
weer terug. Deze verreiker is niet meegenomen in de revisievergunning van 11 december 2015, maar zal wel met
enige regelmaat voor gebruik binnen de inrichting aanwezig zijn. Ten behoeve van de aanwezigheid en gebruik van
de verreiker is onderhavige milieuneutrale aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
Bevoegd gezag
Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3.3,
lid 1 van het besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
Toetsingskader Milieu
Milieuneutrale verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan
worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de
gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisatie van de met deze aanvraag beoogde verandering
van de inrichting:
-

1

niet m.e.r.-plichtig is;

Met 1/2 wordt de samengevoegde tankput bedoeld.
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-

niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn
toegestaan.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering hieraan voldoet. In de onderstaande overwegingen lichten wij onze conclusie nader toe,
waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
Milieueffectrapport
De in de aanvraag beschreven activiteiten (veranderingen) staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of
onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop bestaat er geen verplichting
tot het maken van een milieueffectrapport (MER).
Aard van de veranderingen binnen de inrichting
Ten opzichte van de vergunde situatie wordt er een verreiker binnen de inrichting in gebruik genomen. Deze wijziging
leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
Milieu(neutrale) gevolgen
Externe Veiligheid
De inrichting valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 vanwege de overschrijding van de in bijlage I,
deel 2, in kolom 3 van Richtlijn 2012/18/EU genoemde drempelwaarden voor categorie 34. Aardolieproducten.
Het in gebruik nemen van de verreiker zal geen grotere externe veiligheidsrisico’s opleveren dan volgens de
vigerende omgevingsvergunning is toegestaan.
Geluid
Bij de aanvraag is een akoestische notitie gevoegd van Ardea, d.d.13 november 2015, kenmerk: 3315BGB3.005. Uit
deze notitie blijkt dat het incidenteel gebruik van de verreiker voor onderhoud aan de tanks geen relevante bijdrage
levert aan de totale geluidsemissie en zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan
volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
Luchtkwaliteit/ Luchtemissies
Gelet op het incidentele en zeer kortdurende gebruik van de verreiker levert deze geen relevante bijdrage aan de
totale luchtemissie vanuit de inrichting en zal het gebruik ervan niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
Overige milieuaspecten
Voor de overige milieuaspecten, zoals bodem, afval, water en energie zijn er t.o.v. de vergunde situatie geen
relevante wijzigingen.
Conclusie
Uit de overwegingen volgt dat de aangevraagde vergunning voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting
kan worden verleend.
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