BESCHIKKING
Omgevingsvergunning
Milieuneutraal wijzigen
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.
Onderwerp van de aanvraag
Op 3 november 2017 hebben wij van adviesbureau Compas Management & Advies VOF, namens BP Europa SE –
BP Nederland een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag betreft het tankstation BP Sandelingen Westzijde met de locatie
Rijksweg A16 1 (westzijde snelweg) te Hendrik-Ido-Ambacht. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer
3286071 en zaaknummer Z-17-327696.
De volgende activiteit is aangevraagd:
Milieu, een milieuneutrale verandering (artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto 3.10, derde lid Wabo).
BP Sandelingen Westzijde betreft een tankstation voor het wegverkeer. De aangevraagde verandering betreft het
volgende:
Het vervangen van de huidige LPG-tank (60 m3) door een kleinere LPG-tank (40 m3).
Besluit
Gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in bijlage II en III deze vergunning
en gelet op het gestelde in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo, besluiten wij:


de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de huidige LPG-tank door een kleinere LPGtank (40 m3); en



dat de in bijlage I aangegeven onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de vergunning.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de
bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan
bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van 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.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde
belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het
verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter. Voor de behandeling van het
verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij de 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 deze precieze voorwaarden vermeld.
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Ondertekening en verzending
Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,
ing. G.G. van der Waal
manager Unit Regulering bouw en brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 2 januari 2018
Verzonden op: 4 januari 2018

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:
BP Europa SE – BP Nederland, t.a.v.

Rijksweg A16 1, 3342 LE Hendrik-Ido-Ambacht;

-

Compas Management & Advies VOF, t.a.v.

, Heemraadssingel 164, 3021 DL Rotterdam;

-

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht.
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BIJLAGE I

DOCUMENTEN VAN DE AANVRAAG – 3 november 2017

Naam document

datum indiening

onderdeel van beschikking

Aanvraagformulier nr. 3286071

3 november 2017

ja

Bijlage 1. Gewijzigde LPG-tank.pdf

3 november 2017

ja
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BIJLAGE II

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving
Het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:
De aanvrager verzoekt om de huidige LPG-tank met een inhoud van 60m3 te mogen vervangen door een
LPG-tank met een inhoud van 40m3. De huidige tank (60m3) wordt niet volledig benut. Nu deze tank
ervangen moet worden, wordt gekozen voor een kleinere tank (40m3). De verandering betreft het
milieuneutraal wijzigen conform artikel 2.1 lid 1 onder e (milieu) jo. artikel 3.10, lid 3 Wabo. Een uitgebreide
projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.
Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen
geaccepteerd:
SOORT VERGUNNING

DATUM

KENMERK

ONDERWERP

Omgevingsvergunning

16-04-1991

HI 90.2002.328

Revisievergunning

Omgevingsvergunning

19-05-1992

HI 91.2005.217

Wijzigingsvergunning, uitbreiding met ondergronds
huisbrandolietank en verplaatsing van 2 LPGafleverzuilen.

Ambtshalve wijziging

08-03-2004

HI.03.2211

Aanpassen vergunningvoorschriften op het gebied
van energie, bodembescherming, afvalstoffen,
veiligheid en de bedrijfsvoering in het algemeen en
vernieuwen c.q. intrekken van verouderde
voorschriften opgenomen onder 1., 2., 3., 4., 5. en
6 van de vergunning d.d. 16-04-1991 en onder A.
van de vergunning d.d. 19-05-1992.

Melding 8.19 Wm

26-01-2007

2007002037/SDU Vervanging brandstoftanks, verwijderen

(milieuneutraal wijzigen)

huisbrandolietank, vervangen vloeistofdichte
verharding bij losplaats van tankauto en gedeeltelijk
vervangen van ondergronds leidingnetwerk

Melding 8.19 Wm

12-03-2009

2009005336/WB

Bijplaatsen van bovengrondse opslagtank voor

(milieuneutraal wijzigen)

verkoop van AdBlue aan het wegverkeer

Omgevingsvergunning

05-03-2014

2014006337/IGI

Omgevingsvergunning

16-07-2017

Z-17-322356/JET Milieuneutraal wijzigen, aanbrengen van pompen,

Actualisatie
nieuwe vloer en zuigleidingnetwerk

Bevoegd gezag
De inrichting verricht werkzaamheden en activiteiten zoals beschreven in categorie 2.7 onder m van bijlage I,
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft een inrichting voor het afleveren van LPG.
Gezien artikel 2.4 van de Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd
gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. 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
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de
reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de
aanvraag kennis gegeven in 'De Kombinatie'.
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Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes
weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is eveneens kennis
gegeven in 'De Kombinatie'.
Volledigheid en ontvankelijkheid
Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag
betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat geen
onlosmakelijke onderdelen van toepassing zijn.
De aanvraag is daarnaast getoetst aan de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel
volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.
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BIJLAGE III

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen
vinden, algemene regels opgenomen.
Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen en op inrichtingen met een IPPC-installatie 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.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een inrichting type C zonder IPPCinstallatie.
Met ingang van 1 januari 2016 worden LPG-tankstations apart beschreven in paragraaf 5.3.1 van het
Activiteitenbesluit. Wanneer binnen een inrichting de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50m3 per jaar en
de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton, is deze paragraaf van toepassing. Nu er in dit
geval wordt voldaan aan eerdergenoemde eisen, zal het gestelde in paragraaf 5.3.1 van het
Activiteitenbesluit en de daarin genoemde overige regelgeving, in acht genomen moeten worden.
Toets milieuneutrale verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering wordt 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 realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:
-

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende

-

niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en

-

geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

vergunning is toegestaan;

Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

A.

Toetsing gevolgen voor milieu

Wij hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering niet zal leiden tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Hieronder
gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.
Verandering: Het vervangen van de huidige LPG-tank (60m3) door een kleinere LPG-tank (40m3).
De huidige tank wordt vervangen door een kleinere tank. De inhoud neemt daarmee af van 60m3 naar 40m3.
De huidige tank wordt niet voor de volledige capaciteit benut. Om deze reden is gekozen voor een kleinere
nieuwe tank. Het aantal bevoorradingen zal niet wijzigen. De LPG-doorzet blijft derhalve gelijk. Ook wordt de
nieuwe tank op dezelfde locatie geplaatst en blijven zowel de interne als externe afstanden gelijk. Dit betekent
dat er voor de relevante milieuaspecten geluid en externe veiligheid geen wijzigingen zullen plaatsvinden.
Gelet op voorstaande is geconcludeerd dat als gevolg van de aangevraagde verandering er geen sprake is
van grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.
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B.

Toetsing andere inrichting

De categorie-indeling van de inrichting als bedoeld in de bijlage I van het Bor die van toepassing is op de
inrichting wijzigt niet naar aanleiding van de aangevraagde wijzigingen. Ook anderszins leidt de verandering
niet tot een 'andere inrichting'.
C.

Toetsing 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).
Conclusie toets milieuneutrale verandering
De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van
de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een
omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

8

