
BESCHIKKING
Omgevingsvergunning

Reguliere procedure
Milieuneutraal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam.

Aanvraag
Wij hebben op 30 mei 2018 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Neptune Construction B.V., met omschrijving: "het verruimen van de 
werktijden".
Deze aanvraag gaat over de locatie: Rivierdijk 596 te Hardinxveld-Giessendam.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-18-336194.

De volgende activiteit is aangevraagd:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e 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 en categorie 13.3 onder b uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Beschikking
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om voor de inrichting op de locatie Rivierdijk 596 te Hardinxveld-Giessendam 
omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).
Voorts is besloten om:

- Voorschrift 2.3 van de vigerende revisievergunning (kenmerk DWM/106067, d.d. 2 oktober 1995) te wijzigen 
(art. 2.31, lid 2 onder b Wabo). Het gewijzigde voorschrift is in deze beschikking opgenomen. Voorschrift 2.3 
van de vigerende revisievergunning (kenmerk DWM/106067, d.d. 2 oktober 1995) is ingetrokken.

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die 
onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage 
B). In die bijlage zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de 
activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval 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 onvoldoende mate aanwezig.
Wij hebben de aanvrager daarom op 2 juli 2018 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 2 juli 2018 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

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 
Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD  Hardinxveld-Giessendam. 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.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
namens dezen,

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

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum:  19 juli 2018
Verzonden op: 20 juli 2018
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De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

 Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
 AECOM. Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag.
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-18-336194

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.

- Aanvraagformulier met Olo nr. 3700817, 30 mei 2018 ontvangen op 30 mei 2018;
- Bijlage Besluit m.e.r. aanmeldnotitie, 30 mei 2018 ontvangen op 30 mei 2018;
- Aangevulde bijlage behorende bij Olo nr. 3700817, d.d. 29 juni 2018 ontvangen op 2 juli 2018.
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-18-336194

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)

Overwegingen
PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager
Op 30 mei 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een 
verzoek van: Neptune Construction B.V. (verder Neptune), Rivierdijk 596, 3372 BW te Hardinxveld-Giessendam.

Projectbeschrijving
Neptune heeft in december 2016 de inrichting van IHC Merwede B.V. aan Rivierdijk 596 overgenomen en de 
vergunde activiteiten voortgezet. De inrichting omvat een scheepswerf met een aantal hallen/loodsen en een kade. 
Neptune verricht hier reparatiewerkzaamheden aan (stalen) schepen met een lengte groter dan 25 meter. Omdat 
Neptune het voornemen heeft om de gehele inrichting opnieuw in te delen zal een nieuwe omgevingsvergunning 
milieu aangevraagd gaan worden voor de gehele inrichting (revisievergunning). Een m.e.r.-beoordelingsnotitie is 
hiervoor reeds ter beoordeling ingediend. Vooruitlopend op de revisievergunning wordt nu alvast een verruiming van 
de werktijden in de bestaande hallen aangevraagd zodat het bedrijf de huidige vergunde activiteiten ook in de 
nachtperiode kan uitvoeren. De activiteiten op de kade blijven daarbij onveranderd.

Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen 
geaccepteerd:
SOORT VERGUNNING DATUM KENMERK ONDERWERP
Revisievergunning Wm* 02-10-1995 DWM/106067 Scheepswerf met kantoor
8.19 melding Wm* 06-05-1997 DWM 137938
8.19 melding Wm* 16-10-1998 DWM 137938 Verwarming voor het kantoor
Veranderingsvergunning Wm* 19-01-1999 DWM/167147 Uitbreiden met een straal- en 

verfspuitinstallatie
8.19 melding Wm* 26-07-1999 DWM 176420 Gasflessen opslag
Ambtshalve wijziging  Wm* 17-05-2001 DWM/2001/4135 Geluidsvoorschriften aanscherpen i.v.m. 

saneringsprogramma geluid
8.19 melding Wm* 24-07-2001 DWM/2001/7378 Wijzigen straal- en verfspuitloods
Ambtshalve wijziging  Wm* 27-02-2003 DGWM/2003/4184Voorschriften lozen op het riool
8.19 melding Wm* 07-08-2007 PZH-2007-353052
Wabo milieuneutraal 24-01-2018 O 2017/120 Uitbreiden van de sectiehal
* De hierboven genoemde vergunningen/meldingen zijn volgens de Invoeringswet  Wabo gelijkgesteld aan een omgevings-

vergunning voor onbepaalde tijd.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
 
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 
1 onder e en 3.10, lid 3 van de Wabo. 
Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting 
of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met een reguliere 
voorbereidingsprocedure kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van 
de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

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

2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1. M.e.r.-plicht
De in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering, staat niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C 
van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoefde bij de aanvraag geen milieueffectrapport 
(MER) te worden overgelegd. In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage worden activiteiten 
genoemd waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een MER noodzakelijk is. In kolom 32.6 van onderdeel D 
is genoemd 'de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het bouwen, repareren, onderhouden of 
behandelen van de oppervlakte van metalen schepen'.
Een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden indien de installatie wijzigt en indien niet kan worden uitgesloten dat de 
wijziging belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Bij de aanvraag is een afschrift van het m.e.r.-
beoordelingsbesluit (kenmerk: D-18-1818691 / MOV, d.d. 10 april 2018) gevoegd dat is genomen voor het 
herinrichten van de inrichting. Hiervoor wordt op korte termijn een aanvraag ingediend (uitgebreide procedure). In de 
bijbehorende m.e.r.-aanmeldnotitie is het verruimen van de werktijden al meegenomen. Geconcludeerd is dat geen 
MER nodig is voor het herinrichten van het terrein.

Gelet hierop ovenwegen wij, dat, naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect, kan worden uitgesloten 
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben (zie punt 3). Wij concluderen dat er geen 
aanleiding is om een MER uit te voeren.

2. Andere inrichting
Binnen de inrichting zijn scheepswerf activiteiten vergund. Na verruimen van de werktijden in de hallen blijft de 
hoofdactiviteit scheepswerf onveranderd van toepassing. De activiteiten binnen de inrichting veranderen niet.

3. Toetsing gevolgen milieu
We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering 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 daarbij van belang zijn. In dit specifieke geval gaat het alleen om de aspecten geluid en lucht.
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Geluid
Wettelijk kader
De inrichting is gelegen aan de Rivierdijk 596 in Hardinxveld-Giessendam en is gevestigd op het wettelijk 
gezoneerde industrieterrein 'Middengebied'. Om het industrieterrein ligt een geluidzone, vastgesteld conform artikel 
53 van de Wet geluidhinder. Bij een milieuneutrale vergunningprocedure wordt enkel getoetst of aan de normstelling 
van de vigerende vergunning wordt voldaan. In dit kader betreft het de beschikking d.d. 17 mei 2001 (kenmerk:
DWM/2001/4135), waarin geluidseisen zijn gesteld voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Omgeving
De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen aan de Rivierdijk. Voor deze woningen geldt 
dat ze binnen de zone van het industrieterrein liggen.

Geluidtoets
Aangevraagd wordt verruiming van de werktijden van maandag tot en met zaterdag voor 24 uur per dag. Voor de 
zondag blijven de huidige werktijden van kracht. De verruiming van de werktijden heeft betrekking op de vergunde 
werkzaamheden in de hallen. 
In de aanvraag wordt verwezen naar een akoestisch rapport van Akoestisch Buro Tideman (kenmerk 17.016.01 v03, 
d.d. 19 december 2017 ontvangen op 4 januari 2018). Dit rapport was ingediend bij de aanvraag milieuneutraal om 
de sectiehal uit te breiden (beschikking O 2017/120, d.d. 24 januari 2018). Het rapport maakt de akoestische 
gevolgen inzichtelijk van de gehele inrichting inclusief de nu aangevraagde verruiming van de werktijden. Het rapport 
is beoordeeld en in orde bevonden.

Uit het rapport blijkt dat de aanvraag neutraal is voor het milieuaspect geluid. Er wordt in de avond- en nachtperiode 
gewerkt met een kleine ploeg in de hallen met gesloten deuren.

Wijzigen van voorschriften
In het kader van de omgevingsvergunning kunnen voor de milieuneutrale verandering de voorschriften van de 
onderliggende omgevingsvergunning(en) worden gewijzigd als dit rechtstreeks betrekking heeft op de milieuneutrale 
wijziging. Dit gebeurt in dezelfde reguliere procedure. Onder wijzigen van de voorschriften wordt ook verstaan het 
aanvullen, intrekken of toevoegen van voorschriften (artikel 1.1 lid 1 Wabo). Gevolg van het vergunnen van het 
werken in de nachtperiode van maandag tot en met zaterdag in de hallen is dat voorschrift 2.3 van de vigerende 
vergunning (kenmerk: DWM/106067, d.d. 2 oktober 1995) wordt aangepast. Dit voorschrift beperkt het aantal maal 
werken in de nachtperiode tot maximaal twaalf maal per jaar. Dit voorschrift is nu zodanig aangepast dat het enkel 
nog van toepassing is voor werkzaamheden aan de kade. De overige voorschriften uit de vigerende vergunningen 
blijven onveranderd van kracht.

Conclusie aspect geluid
Aan de normstelling (geluidseisen in de voorschriften) van de vigerende vergunning wordt voldaan. Voorschrift 1 is in 
deze vergunning opgenomen ter vervanging van voorschrift 2.3 van de vigerende vergunning (kenmerk: 
DWM/106067, d.d. 2 oktober 1995). Omdat het van belang is dat met gesloten deuren wordt gewerkt als 
geluidproducerende activiteiten in de hallen worden verricht is hiervoor voorschrift 2 opgenomen.

Lucht
Het verruimen van de werktijden heeft alleen betrekking op de activiteiten die inpandig plaatsvinden. Daarbij is geen 
wijziging van de emissiesituatie (concentratie en tijdsduur) van toepassing. In de sectiehal worden 
montagewerkzaamheden uitgevoerd en vindt opslag plaats. Dit zijn activiteiten die geen emissies veroorzaken. Het 
verrichten van deze activiteiten in de nachtperiode levert daarin geen verandering op. Emissie veroorzakende 
activiteiten in de andere hallen, zoals lassen en verfspuiten wijzigen ook niet. Er vindt geen wijziging plaats in het 
lasdraad- en verfverbruik. Verfspuiten in de nachtperiode is niet vergund (zie voorschrift 2.1 van de vergunning d.d. 
8 januari 1999) en de laswerkzaamheden vinden slechts meer verspreid over de werkdag plaats. Tevens zijn er geen 
extra vrachtwagenbewegingen aangevraagd (meer spreiding over de werkdag). Daarmee is de aanvraag neutraal 
voor het aspect lucht.
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Conclusie aspect lucht
De wijziging leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor wat betreft de emissie naar lucht. De wijziging 
heeft geen invloed op de voorschriften.

Overige aspecten
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn 
van de milieubelasting.

CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.
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VOORSCHRIFTEN

1.
Ten hoogste twaalf maal per jaar mogen binnen de inrichting tussen 01.00 uur en 07.00 uur werkzaamheden aan de 
kade worden verricht, mits dit van te voren kenbaar wordt gemaakt aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
telefoonnummer (078) 7708585. In deze situatie mogen de in voorschrift 2.1 (vergunning met kenmerk 
DWM/2001/4135, d.d. 23 april 2001) toegestane dagwaarden (van 07.00 uur tot 19.00 uur) niet overschreden 
worden.

2.
De ramen en deuren van de werkplaatsen (hallen) moeten gesloten zijn tijdens geluidproducerende werkzaamheden, 
behalve voor het direct doorlaten van personen en/of goederen.




