Zaaknummer: Z-17-322356 / JET
Kenmerk: D-17-1669585

BESCHIKKING
Milieuneutrale omgevingsvergunning
Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Aanvraag
Op 14 juni 2017 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, een aanvraag
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BP
Europas SE-BP Nederland ingediend door gemandateerd adviesbureau Compas Management & Advies VOF,
Heemraadssingel 164 te Rotterdam, betreffende de locatie PB Sandelingen aan de Rijksweg A16 te Hendrik-IdoAmbacht. De aanvraag heeft de volgende omschrijving: "Het aanbrengen van pompen, nieuwe vloer en
zuigleidingnetwerk".
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 1876922 / Z-17-322356.
De volgende activiteit is aangevraagd:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e, juncto 3.10, lid 3 Wabo)
Bevoegd gezag
Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
Beschikking
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op artikel 3.10 lid 3 (milieu), artikel 2.14, lid 5 van de
Wabo, besloten:
I. om voor de inrichting op de locatie aan de Rijksweg A16 te Hendrik-Ido-Ambacht omgevingsvergunning te verlenen
voor de volgende activiteit:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 3.10, lid 3 Wabo).
II. dat de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen van overeenkomstige toepassing zijn op de
aangevraagde verandering.
III. dat delen van de aanvraag voor zover dat is aangegeven in de bijlage "Bijgevoegde gegevens en bescheiden"
onderdeel uitmaken van het besluit.
Bijlagen
Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In de bijlage "Bijgevoegde
gegevens en bescheiden" hebben wij die stukken vermeld. In deze bijlage geven wij tevens aan welke van die
stukken onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor de vergunde activiteit, een bijlage gemaakt. In die
bijlage hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en
mededelingen opgesomd.
Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken 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.
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Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning
moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig.
Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.
Bezwaar maken
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
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 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.
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 Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) 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
https://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.
Wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze omgevingsvergunning geheel of
gedeeltelijk in te trekken of de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

A. Vermeer
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 16 juli 2017
Verzonden op: 18 juli 2017
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Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
nummer: 1876922 / Z-17-322356.

Bijgevoegde gegevens en bescheiden
Bij de aanvraag zijn de onderstaande stukken ingediend.
Onder A hebben wij het gedeelte van die stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.
A
I.
II.

Aanvraagformulier van 14 juni 2017 met aanvraagnummer 3033497
Bijlage: situatietekening milieu, plattegrond milieu, terreinindeling gewijzigde toestand, tekeningnr. B2-05
van 10-10-2014
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Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
nummer: 1876922 / Z-17-322356.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften en mededelingen
vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 3.10 lid 3 Wabo)
Overwegingen
De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:
Aanvraag
De voorgenomen wijziging betreft het verwijderen van de bestaande vloeistofdichte vloer, pompen en flexwell
zuigleidingen. Er wordt een nieuwe vloer aangebracht en nieuwe pompen en nieuw zuigleidingwerk in smartflex
aangebracht.
Huidige vergunningssituatie
Op 19 april 1991 is een vergunning (kenmerk HI 90.2002.328) afgegeven aan Esso Nederland voor het oprichten van
het tankstation inclusief shop. Op 19 mei 1992 is een wijzigingsvergunning (kenmerk HI 91.2005.217 DS/JP)
afgegeven voor plaatsen van een ondergrondse HBO tank en het verplaatsen van 2 LPG afleverzuilen. Op 8 maart
2004 is een ambtshalve wijziging (kenmerk HI.03.2211) afgegeven. Op 12 maart 1996, 26 januari 2007 en 12 maart
2009 zijn meldingen ingediend voor het milieuneutraal wijzigingen van enkele activiteiten (voormalig art. 8.19 Wm
meldingen). Op 5 maart 2014 is er een ambtshalve wijziging afgegeven.
Toetsing milieuneutraal veranderen
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of
mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5
dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de
voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend
indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de
werkwijze binnen de inrichting:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn
toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Ad 1. Toetsing gevolgen milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering hieraan voldoet omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal
blijven. Hieronder lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot de onderdelen van het
toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.
Bodem
De bestaande vloeistofdichte vloer, pompen en flexwell zuigleidingen worden verwijderd. Er wordt
een nieuwe vloer, nieuwe pompen en nieuw zuigleidingwerk in smartflex aangebracht om nadelige gevolgen voor het
milieu voorkomen dan wel te beperken.
Ad 2. Toetsing geen andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de
verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
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Ad 3. Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de
aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de
bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).
Eindconclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:
- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.
Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
Aan de vergunning worden geen voorschriften verbonden.
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Mededelingen
In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:
1.
De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of
worden nageleefd.
- door wijziging van voorschriften redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting of het
mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste
beschikbare technieken worden toegepast;
- de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en het
wijzigen van voorschriften daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt;
- de inrichting een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet milieubeheer of een afvalvoorziening
als bedoeld in artikel 1.1 van die wet is en die stortplaats of afvalvoorziening krachtens paragraaf 8.2 van
die wet voor gesloten is verklaard;
- dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
- de inrichting of het mijnbouwwerk geheel of gedeeltelijk is verwoest.
Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen
met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
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