Zaaknummer: Z-17-327724 / KWA
Kenmerk: D-18-1804818

BESCHIKKING
Omgevingsvergunning
Reguliere procedure

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Onderwerp van de aanvraag
Wij hebben op 8 november 2017 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Jodrecht B.V., met omschrijving: "Wijziging tankpark Olivet te
Dordrecht". Deze aanvraag gaat over de locatie: Kerkeplaat 1 te Dordrecht.
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer: Z-17-327724, OLO nummer 3242323.
De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
-

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

-

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Besluit
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
besloten om:
I
aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit
Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
II
aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie Kerkeplaat 1 te Dordrecht omgevingsvergunning te verlenen
voor de volgende activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). Het betreft het
vergroten van de opslagcapaciteit van 3.750 m3 naar 5.205 m3 dat overeenkomt met een opslagcapaciteit van
4.700 ton.
III
dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning.
IV
voorschrift 2.5.1 van de vergunning van 12 juli 2017 met zaaknummer Z-15-289849 in te trekken en te vervangen
voor een nieuw voorschrift 2.5.1.
V
aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden
bijlagen.
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Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A, "Gegevens en
bescheiden", zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor de procedurele overwegingen en elke
aangevraagde activiteit, een bijlage gemaakt (bijlage B, C en D). In die bijlagen hebben wij de procedurele en
activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden voorschriften en mededelingen
opgesomd.
Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken zijn onderdeel van deze beschikking.
Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de
Wabo.
Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.
Rechtsmiddelen
Bezwaar
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awbbezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid
van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.
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 ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit
schorsen.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl. 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 beschikking geheel of
gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.
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Ondertekening en verzending
DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
A. Vermeer
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 23 januari 2018
Verzonden op: 24 januari 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
-

Jodrecht B.V., t.a.v. de heer

,

Albrandswaardsedijk 34, 3171 TH Poortugaal;
-

Olivet, t.a.v.

,

Kerkeplaat 1, 3313 LC Dordrecht;
-

RoosRos Architecten, t.a.v.

,

Postbus 1631, 3260 BC Oud-Beijerland;
-

Wematech Milieu Adviseurs B.V.,

,

Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal;
-

Gemeente Dordrecht, t.a.v.

,

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
-

Rijkswaterstaat,
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;

-

Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
t.a.v.

via k.a.buma@nvwa.nl;

Bijlagen:
Bijlage A: bijgevoegde gegevens en bescheiden;
Bijlage B: procedurele overwegingen
Bijlage C: activiteitgebonden overwegingen met voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen bouwen
Bijlage D: activiteitgebonden overwegingen en voorschriften milieu
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Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
nummer: Z-17-327724

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en
aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.
Ontvangen 8 november 2017:
-

Aanvraagformulier, 8 november 2017;

-

dVK-Ber-15096 3T dd 20171006_pdf (constructieberekening);

-

dVK-Tek-301 dd 20171006_pdf (tekening);

-

Plattegrond tankopstelling_11_pdf (tekening);

-

3182_2017-10-13-UG--001_Situatie_pdf (tekening);

-

3182_2017-10-13-UG--210_aanzichten_pdf (tekening);

-

MR60170326-R001-0_pdf (beschrijving milieu).

Ontvangen 11 december 2017:
-

017-11-30-UG-210_Tankpark_aanzichten_pdf;

-

3182_MEMO_aanvullende_gegevens_pdf.

4

Zaaknummer: Z-17-327724 / KWA
Kenmerk: D-18-1804818

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
nummer: Z-17-327724

PROCEDURELE OVERWEGINGEN
Gegevens aanvrager
Op 8 november 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen
van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van
Jodrecht B.V. Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Kerkeplaat 1 te Dordrecht.
Projectomschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
De vergunning is verleend voor de opslag van producten in bovengrondse tanks met een totale opslagcapaciteit
van 3.500 ton. Middels voorliggende aanvraag wordt het aantal tanks verhoogd van 23 tanks naar 30 tanks en
wordt de opslagcapaciteit vergroot van 3.750 m3 naar 5.205 m3 dat overeenkomt met een opslagcapaciteit van
4.700 ton. De reden voor de wijziging is het vergroten van de flexibiliteit van de opslag.
Vergunningplicht
De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 5.3, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting
waartoe een IPPC-installatie behoort.
Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de
categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn
aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.
De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 6.1, 28.1 en 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij
het Besluit omgevingsrecht en staat niet genoemd bij de uitzondering op de vergunningplicht in categorie 28.10.
De inrichting is gelet op vorenstaande vergunningplichtig. Het betreft een inrichtingen voor nuttige toepassing of
verwijdering van afvalstoffen, waarvan niet alle activiteiten zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.
Huidige Vergunningssituatie
Voor de inrichting is op 12 juli 2017 een oprichtingsvergunning verleend met kenmerk D-17-1670083
(zaaknummer Z-15-289849).
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de
Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I
onderdeel C categorie 6.1, 28.1 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPCinstallatie behoort. De reden daarvoor is dat binnen de inrichting een installatie aanwezig is voor nuttige
toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering (categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn
industriële emissie (RIE)). De vergunde maximale capaciteit per dag bedraagt (50.000 ton / 365 dagen =) 136,99
ton per dag. Dit is meer dan de in de RIE onder 5.3a genoemde 50 ton en de onder 5.3b genoemde 75 ton en de
voor anaerobe vergisting genoemde 100 ton.
Op basis van artikel 3.3 eerste lid van het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning
te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.
De aanvraag is per abuis ingediend bij de gemeente Dordrecht als bevoegd gezag. Provincie Zuid Holland is het
bevoegde gezag. Op 20 december 2017 hebben wij het bevoegd gezag in het OLO gewijzigd naar het juiste
bevoegd gezag.
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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 onvoldoende mate aanwezig.
Wij hebben de aanvrager daarom op 30 november 2017 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 11 december 2017 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.
Verlengen beslistermijn
Wij hebben de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken
verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Hiervan hebben wij kennis gegeven
in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 5564.
Advies over de aanvraag
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5
van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:
-

Gemeente Dordrecht.

De adviezen van de gemeente Dordrecht zijn verwerkt in de overwegingen met betrekking tot bouwen.
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de
Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 december 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven
in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2017 nummer 5472 en op de website van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet
in de omgevingsvergunning worden opgenomen.
In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPCinstallatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit
het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden
opgenomen.
IPPC/RIE
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving
geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd
staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPCinstallatie.
Binnen de inrichting bevindt zich een IPPC-installatie. Binnen de inrichting is een installatie aanwezig voor
nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering (categorie 5.3 van bijlage I bij de
Richtlijn industriële emissie (RIE)).
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Wet natuurbescherming (Wnb)
In de Wnb is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een
Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de
habitats van soorten verslechtert.
Er vinden geen veranderingen plaats met betrekking tot de stikstofdepositie. Er is dan ook geen sprake van een
vergunningplichtige of meldingplichtige activiteit in het kader van de Wnb.
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Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder

nummer: Z-17-327724
In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften,
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
OMSCHRIJVING
Voor de realisatie van de tankput met bijbehorend bedrijfsgebouw hebben wij op 12 juli 2017 onder zaaknummer
Z-15-289849 een omgevingsvergunning verleend.
De aangevraagde activiteit gaat over het wijzigen van de afmetingen, aantal en positie van de eerder vergunde
opslagtanks in de nog te realiseren tankput. De afmetingen van de tankput van 40,50 m x 16,50 m blijven gelijk.
Het aantal tanks verhoogd van 23 tanks naar 30 tanks.
Overwegingen
BOUWBESLUIT
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel
is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.
BESTEMMINGSPLAN
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende
bestemmingsplan "De Staart".
De aanvraag valt binnen de enkelbestemming:
A.

"Bedrijf".
Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze enkelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij
gegeven regels.

De aanvraag valt ook binnen de dubbelbestemming:
B.

"Waarde Archeologie - 2".
Voor de plaatsing van deze extra opslagtanks vindt geen extra grondverzet plaats ten opzichte van de eerder
verleende vergunning omdat deze aanvraag alleen betrekking heeft op het wijzigen van de te plaatsen
opslagtanks in de tankput.
Naar ons oordeel past de aanvraag binnen deze dubbel bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij
gegeven regels.

Op de aanvraag is voorts de volgende gebiedsaanduidingen van toepassing:
C.

"Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen"
"Gezoneerd industrieterrein"
"Zone wet milieubeheer cat. 1 t/m 4.2 "
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Voor het bouwen in de "Veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen" hebben wij in de eerder verleende
omgevingsvergunning gebruik gemaakt van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan
omdat wijziging van gebruik ter plaatse van de gebiedsaanduiding "Veiligheidszone vervoer gevaarlijke
stoffen" dat aanwezig is op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan
en/of nieuwbouw is niet toegestaan. Door de plaatsing van de extra opslagtanks wijzigingen de eerder
verleende uitgangspunten tot afwijking van het bestemmingsplan niet.
BOUWVERORDENING
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons
oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde
voorschriften.
REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 4 december 2017 voor advies voorgelegd aan de
welstandscommissie. De welstandscommissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk
waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te
verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.
Wij hebben ingestemd met het advies van de welstandscommissie.
CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd.
Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen
bezwaar of beroep mogelijk.

1.
2.

Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of
per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-17-327724

3

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang
die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

4.

Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden
van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen.
Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

5.

Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met
de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.
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Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1.

Voor de goedkeuring van de constructieve gegevens verwijzen wij u naar de eerder verleende
vergunning Z-15-289849. Wij verzoeken u dan ook om aanvullende constructieve gegevens onder dit
zaaknummer in te dienen in het omgevingsloket Olo nr. 2005497.

2.

Het is verstandig om, voordat u gebruikt maakt van de vergunning, te informeren of er binnen de
bezwarentermijn tegen de vergunning bezwaren zijn ingediend.
U kunt daartoe contact opnemen met de gemeente, telefoon (078) 770 2058.

3.

Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het
veroorzaken van onrechtmatige hinder door bouwen met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw bouwplan te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz.
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

4.

Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen
aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag
omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften
over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw
verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met
de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in
afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

5.

Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van
de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente:
Stadsbeheer, de heer T. van Es, telefoon (078) 770 4693.

6.

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 26 weken 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.

7.

Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact
worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.
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Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder
nummer: Z-17-327724

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften,
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:
Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)
Toetsing voorwaarden Wabo
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel
2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt
voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure,
wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt
1.

tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;

2.

tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer;

3.

tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.
Toetsing gevolgen milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting.
Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.
Afvalwater
De door te voeren wijziging heeft geen gevolgen voor het waterverbruik van de inrichting. De af te voeren
hoeveelheid afvalwater/hemelwater vanuit de inrichting wijzigt niet. Hemelwater afkomstig uit de tankput
wordt via een vetafscheider geloosd op de gemeentelijke vuil waterriolering.
Gezien het bovenstaande leidt de wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het
milieucompartiment (afval)water.
Bodembescherming
Activiteitenbesluit
Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit. In het
kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Wel moet worden getoetst of
de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning is toegestaan. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met
voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.
Beoordeling en conclusie aspect bodem, toetsing andere of grotere gevolgen voor het milieu
De wijziging betreft de realisatie van meer opslagtanks met een grotere gezamenlijke opslagcapaciteit.
De opengeslagen stoffen worden als bodembedreigend aangemerkt op grond van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming 2012 (NRB). Wij hebben het bij de oorspronkelijke aanvraag gevoegde
bodemrisicodocument beoordeeld en hebben reeds ingestemd met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten.
Uit het document is gebleken dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt
behaald. Nu er een grotere hoeveelheid (van 3.750 m3 naar 5.205 m3) bodembedreigende stoffen worden
opgeslagen hebben wij beoordeeld of de inhoud van de tankput (ca 544 m3) nog steeds voldoende is.
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Wij achten het voldoende dat de tankpunt een inhoud heeft groter of gelijk aan het volume van de grootste
opslagtank. De met deze verandering aangevraagde grootste opslagtank bedraagt 250 m3. Dit is minder dan de
capaciteit van de tankput en hiermee voldoende om een verwaarloosbaar bodemrisico te kunnen behalen. In de
oorspronkelijke aanvraag was het volume van de grootste tank 300 m3. Dit was 50 m3 groter dan nu is
aangevraagd.
Conclusie
Er is geen sprake van grotere of nadelige gevolgen voor het milieu. Voor het onderdeel bodem is de wijziging
milieuneutraal.
Geluid
De wijziging met betrekking tot het aantal en de inhoud van de tanks in de tankput leidt niet tot andere
werkzaamheden dan welke reeds op grond van de vigerende vergunning mogen worden ontplooid noch
wijzigt de intensiteit/jaarcapaciteit van de vergunde werkzaamheden. Dit maakt dat de representatieve
bedrijfssituatie die als uitgangspunt heeft gediend voor het akoestisch onderzoek van 28 juli 2016
(Wematech Milieu Adviseurs, kenmerk RV60160115.R001-1) en onderdeel uitmaakt van de vigerende
vergunning eveneens niet wijzigt.
De wijziging leidt dan ook niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieucompartiment
geluid.
(Externe) veiligheid
Opslag stoffen
De stoffen die worden opgeslagen in de opslagtanks zijn alle niet ADR geclassificeerde/niet gevaarlijke
stoffen. Het vlampunt van de opgeslagen stoffen ligt te allen tijde ver boven 100°C.
Besluit risico’s zware ongevallen
Binnen de inrichting zijn geen stoffen /producten aanwezig in een hoeveelheid welke die van deel 1 en
deel 2 van bijlage I bij de Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Brzo 2015) overschrijden. De
inrichting valt daarmee niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015.
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats welke genoemd worden in het Besluit- of de Regeling
externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi resp. Revi). Hierdoor valt de inrichting niet onder de
werking van het Bevi.
Opslag van vetten in bovengrondse tanks
De tanks waarin de vetten worden opgeslagen zijn geconstrueerd volgens de norm NEN13445. Het vlampunt van
de opgeslagen stoffen ligt te allen tijde ver boven 100°C. Omdat geen gevaarlijke goederen of ontvlambare
aardolieproducten worden opgeslagen is er geen noodzaak om met betrekking tot de veiligheid aanvullende
voorschriften in deze vergunning te stellen. Voorschriften ten behoeve van de bescherming van de bodem zijn
opgenomen in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling.
Geur
Met de uitbreiding van het aantal tanks en de opslagcapaciteit zullen het aantal emissiepunten en de
ademverliezen toenemen. De jaarcapaciteit wijzigt niet, waarmee de emissies als gevolg van het laden en lossen
niet zullen toenemen. In de aanvraag bij de vigerende vergunning is de geurbronsterkte berekend met behulp van
een emissiefactor in geureenheden per kg doorzet en uitgaande van de jaarcapaciteit van 50.000 ton per jaar.
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Een toename van de opslagcapaciteit maakt voor deze berekening dus geen verschil. Uit deze indicatieve toets in
de oorspronkelijke vergunningaanvraag blijkt dat de geuremissies beperkt zijn en dat geurhinder niet wordt
verwacht op een afstand groter dan 60 meter. Deze conclusie blijft dus staan. In de vigerende vergunning is een
voorschrift opgenomen dat dezelfde strekking heeft als artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Indien de
geuremissie zodanig blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat dat het geurhinderniveau niet aanvaardbaar is,
dan kan achteraf alsnog een geuronderzoek worden geëist. Zoals in de vigerende vergunning is aangegeven zal
dit moeten worden onderbouwd, bijvoorbeeld met een eigen onderzoek van het bevoegd gezag.
Dit voorschrift blijft van kracht en het is niet nodig om extra maatregelen voor te schrijven vanuit het aspect
geurhinder. Tot op heden zijn geen geurklachten bekend. De mate van geurhinder die wordt ondervonden is
reeds aanvaardbaar.
Conclusie geur
Gezien bovenstaande overwegingen zal de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten niet
toenemen ten opzichte van de geurbelasting zoals deze in de vigerende vergunning is bepaald.
Luchtkwaliteit
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht
worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens
weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de
grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof
(als PM10) en stikstofdioxide (NO2). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de
grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM2,5) geldt dat de grenswaarden
overal worden nageleefd.
Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NOx en fijn stof niet
(noemenswaardig) zullen toenemen. Er vindt geen wijziging plaats van de aan- en afvoer en van het intern
transport. Mogelijk dat de hoeveelheid verstookt aardgas in de stoomketel voor het verwarmen van de
opslagtanks zal toenemen. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek bij de aanvraag van de vigerende vergunning blijkt
dat de emissies als gevolg van de stoomketel verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de emissies door aan-/afvoer
en intern transport. Daarmee zal ook een toename hiervan geen significant effect hebben op de emissies. Uit het
onderzoek blijkt dat de bijdrage van de activiteiten aan de luchtkwaliteit niet in betekenende mate zijn. Met de
wijziging zal dit nog steeds het geval zijn.
Conclusie luchtkwaliteit
De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.
Energie
De door te voeren wijziging heeft geen significante gevolgen voor het energieverbruik van de inrichting. In de
huidige vergunning zijn reeds voldoende voorschriften opgenomen.
Afvalstoffen
Door de voorgenomen verandering komen geen extra afvalstoffen vrij. De voorgenomen wijzigingen leiden
conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is
in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze
vergunning.
Toetsing geen andere inrichting
Hoewel de totale opslagcapaciteit met deze verandering toeneemt wordt uitdrukkelijk gesteld dat de
capaciteit en de aard van de hoeveelheid afvalstoffen die per jaar wordt geaccepteerd niet wijzigt. Deze blijft
gehandhaafd op 50.000 ton per jaar. Ook de oppervlakte en afmetingen van de tankput blijven hetzelfde.
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Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de
verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de
aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten 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.).
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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VOORSCHRIFT MILIEU
2.5.1
In de inrichting mogen maximaal 50.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 4.700 ton. Voor de
diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming afvalstof

Euralcode Max. opslag (in Max. te accepteren per
ton)

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02.03.04

niet elders genoemd afval

02.03.99

niet elders genoemd afval

02.04.99

niet elders genoemd afval

02.05.99

niet elders genoemd afval

02.06.99

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die

19.08.09

jaar (ton)

4.700

50.000

uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten
spijsolie en -vetten

20.01.25
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