
 gemeente 

 Hardinxveld-Giessendam

OMGEVINGSVERGUNNING

GemHG/UIT/48740

Zaaknummer: O 2018-114

Gezien het verzoek ingekomen op 18 september 2018 en ontvankelijk verklaard op 20 december 

2018 van Holland Shipyards, Rivierdijk 436 te Hardinxveld-Giessendam om een 

omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke loods op het perceel Rivierdijk 436  te 

Hardinxveld-Giessendam. Kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers 

4449 en 4476.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 eerste lid onder a, c en e en artikel 2.10, 

2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te 

verlenen. De omgevingsvergunning wordt voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;

3. het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting.

Aan deze vergunning verbinden wij een maximale instandhoudingstermijn van 10 maanden, ingaande 

vanaf 18 september 2018. Dit doen wij op grond van artikel 2.23 van de Wabo juncto artikel 4, lid 11 

van Bijlage II van het Bor. 

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens 

ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We 

hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 december 2018. Hierdoor is de wettelijke 

procedure verlengd met 58 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling 

daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op 

de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Verlengen beslistermijn

Op 27 september 2018 hebben wij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de termijn waarbinnen wij op uw aanvraag moeten beslissen eenmalig met 6 weken 

verlengd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 Wabo. De 

volgende activiteiten zijn beoordeeld aan:

Activiteit Wabo juncto

- het bouwen van een bouwwerk 2.10

- het gebruiken van gronden of bouwwerken 2.12 lid 1 onder a sub 1° 58.1 lid a 

  in strijd met een bestemmingsplan bestemmingsplan

- het milieuneutraal wijzigen van 2.14

  een milieu-inrichting

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de overige regelgeving van de Mor. 

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
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Voor de betaling van de legeskosten ontvangt u separaat een factuur.

Bezwaarclausule 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan 

binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het indienen van een 

bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden belang 

bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. 

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat 

hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de 

bijlage.

Overige bepalingen

1. Het is verboden zonder toestemming van burgemeester en wethouders af te wijken van deze 

omgevingsvergunning.

2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:

a. als blijkt dat de vergunning is verleend op basis van onjuist of onvolledig ingediende 

gegevens;

b. als blijkt dat niet is voldaan aan een in deze vergunning gestelde voorwaarde;

c. gedurende 3 jaar, dan wel in de vergunning opgenomen activiteiten zoals bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid onder a, b of g Wabo, gedurende 26 weken na het onherroepelijk 

worden van de vergunning niet met de  werkzaamheden is begonnen;

d. als tussen het begin en het einde van de werkzaamheden deze werkzaamheden 

langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen;

e. als de vergunninghouder daarom verzoekt.

3. Bij vervolg correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer te vermelden.

4. Een omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus 

rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de 

privaatrechtelijke sfeer.
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Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

1. Voorschriften

De volgende voorschriften  zijn van toepassing:

a. Na het verstrijken van de aangegeven termijn (10 maanden) van deze omgevingsvergunning 

is de vergunninghouder terstond te zijner keuze gehouden hetzij de voor de verlening van de 

omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen, hetzij die met de van toepassing 

zijnde voorschriften van het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.

b. Gelet op het bepaalde in het Bouwbesluit erop te wijzen dat:

1. het cluster Vergunningen en Handhaving ten minste twee dagen voor de aanvang van 

elk hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis dient te worden 

gesteld (artikel 1.25):

1° de aanvang constructieve aanpassingen van de reeds gerealiseerde loods;

2. uiterlijk op de dag van de beëindiging van de werkzaamheden, waarop de 

omgevingsvergunning voor het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die 

werkzaamheden bij het cluster Vergunningen en Handhaving gemeld. Voor deze 

melding dient u het bijgevoegd formulier ‘GEREEDMELDING BOUW’ te gebruiken. 

Dit kan worden gemaild naar: omgevingszaken@hardinxveld-giessendam.nl (artikel 

1.25).

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

a. het bouwplan is gesitueerd in het geldende bestemmingsplan “Hardinxveld-Giessendam, 

bebouwd gebied” op gronden met de bestemming “Bedrijventerrein”, de 

dubbelbestemming"Waarde - Archeologische verwachting 8", de functieaanduiding "Bedrijf tot 

en met categorie 5.1", "Overige zone - gezoneerd industrieterrein 3" de gebiedsaanduiding 

"Vrijwaringszone – dijk 1" en in strijd is met de voorschriften uit het genoemde plan;

b. medewerking aan het bouwplan kan worden verleend door het voeren van een binnenplanse 

afwijkingsprocedure zoals verwoord in de activiteit: het gebruiken van gronden of bouwwerken 

in strijd met een bestemmingsplan;

c. het Waterschap Rivierenland per mail d.d. 23 oktober 2018 ;een positief advies over het 

bouwplan heeft gegeven, waarmee kan worden ingestemd;

d. het bouwplan voorgelegd is aan bureau Advies van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In 

de brief van 10 oktober 2018 geeft men aan dat het plan voldoet aan de getoetste wet- en 

regelgeving, waarmee kan worden ingestemd;

e. het bouwplan is getoetst aan de voor deze aanvraag van toepassing zijnde voorschriften van 

het Bouwbesluit. De overlegde stukken maken in voldoende mate aannemelijk dat het 

bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit;

f. het bouwplan is getoetst aan de voorschriften van de Bouwverordening. De overlegde stukken 

maken in voldoende mate aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de 

Bouwverordening;
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

a. het bouwplan is gesitueerd in het geldende bestemmingsplan “Hardinxveld-

Giessendam, bebouwd gebied” op gronden met de bestemming “Bedrijventerrein”, de 

dubbelbestemming"Waarde - Archeologische verwachting 8", de functieaanduiding "Bedrijf tot 

en met categorie 5.1 " , "Overige zone - gezoneerd industrieterrein 3" de gebiedsaanduiding 

"Vrijwaringszone – dijk 1" en in strijd is met artikel 8.2.1 lid a. Dit omdat de maximaal 

toelaatbare goot- en bouwhoogte wordt overschreden. 

De gevraagde goothoogte bedraagt 11,25 m waar 10 m is toegestaan. De gevraagde 

bouwhoogte is 14,68 m waar 14 m is toegestaan.  

b. op grond van artikel 2.10, lid 2 Wabo in gevallen als bedoeld in artikel 2.10, lid 1, sub c  van 

de Wabo de aanvraag mede wordt aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in  strijd met een bestemmingsplan;

c. met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 10 Wabo juncto artikel 58.1 van het 

bestemmingsplan kan worden afgeweken, mits de in het plan genoemde goot- en bouwhoogte 

met maximaal 15 % wordt overschreden. Toepassing geven aan deze afwijkingsbevoegdheid 

is alleen mogelijk indien de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en 

nabijgelegen gronden, het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet 

onevenredig worden geschaad. De betreffende tijdelijke bedrijfshal is gelegen op het eigen 

terrein in een industriële omgeving. In het Ro-overleg van 10 oktober 2018 is besloten dat er 

geen sprake is van onaanvaardbare hinder/overlast voor omwonenden/omliggende bedrijven. 

Ruimtelijk is er daarom geen bezwaar tegen de toepassing van een binnenplanse afwijking 

van het bestemmingsplan.     
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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 conclusie dat hieraan wordt voldaan. 

Hierbij hebben wij de volgende afweging gemaakt.

1. M.e.r.-plicht

De in de aanvraag beschreven verandering is niet opgenomen in bijlage C van het Besluit 

milieueffectrapportage. De inrichting valt onder categorie 32.6 van bijlage D van het Besluit 

milieueffectrapportage (de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het bouwen, 

repareren, onderhouden of behandelen van de oppervlakte van metalen schepen). Er is dus mogelijk 

sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht of een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Bij categorie 

D32.6 geldt als drempelwaarde een productieoppervlak van 50.000 m2 of meer. D32.6 is alleen van 

toepassing als er sprake is van een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn. De drempelwaarde wordt 

niet gehaald, want er vindt geen uitbreiding van het productieoppervlak plaats. Er is dus geen sprake 

van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Er is ook geen sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht, 

omdat de aanvraag geen procedure betreft waarop afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is.

In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een 

m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2. Andere inrichting

De activiteiten binnen de inrichting veranderen niet. De scheepswerf werkzaamheden blijven 

onveranderd van toepassing. Hierdoor ontstaat er, ten gevolge van het in gebruik nemen van de 

tijdelijke loods, geen andere inrichting dan vergund.

3.Toetsen 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 afval, geluid, bodem, afvalwater en lucht.
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Afval

Het beleid met betrekking tot afval(verwerking) is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, 

zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende 

afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3). Bij de 

werkzaamheden in de tijdelijke loods komen afvalstromen vrij, maar in de aard en hoeveelheden afval 

die in de tijdelijke loods ontstaan wijzigt niets ten opzichte van de vergunde situatie. Daarbij heeft de 

tijdelijke loods (en later de nieuwe hal) als bijkomend voordeel dat bij het inpandig conserveren van 

een schip of veerpond, het voorwerp niet meer hoeft te worden ingepakt met plastic, zoals voorheen 

op het buitenterrein wel moest gebeuren, om emissie te voorkomen. De verandering zorgt voor een 

reductie van plastic afval. 

De tijdelijke loods bestaat uit bouwmaterialen die na afloop opnieuw gebruikt kunnen worden. Er komt 

geen afval vrij bij het afbreken van de loods. 

Conclusie aspect afval

De wijziging is milieuneutraal voor het aspect afval.

Geluid

Wettelijk kader

De inrichting is gelegen aan de Rivierdijk 436 in Hardinxveld-Giessendam en is gevestigd op het 

wettelijk gezoneerde industrieterrein 'Langs de Merwede. 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 echter een tijdelijke verandering. Tijdelijke veranderingen worden niet getoetst aan de Wet 

geluidhinder. Het verplaatsen van uitpandige activiteiten naar inpandig heeft daarbij geen grotere 

gevolgen voor het geluidsniveau. 

Omgeving

De meest nabij gelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen aan de Rivierdijk op circa 25 

meter van de inrichting. Voor deze woningen geldt dat ze binnen de zone van industrieterrein 'Langs 

de Merwede' liggen.

Conclusie aspect geluid

Omdat de aangevraagde verandering tijdelijk is wordt er niet getoetst aan de geluidszone. Derhalve is, 

voor wat betreft het aspect geluid, de verandering milieuneutraal.

Bodem

Bodemvoorzieningen

Aangevraagd is dat de werkzaamheden op het buitenterrein verplaatst worden naar de tijdelijke loods. 

Na gereedkomen van de permanente hal verplaatsen de activiteiten uit de tijdelijke loods naar de 

permanente hal. Het betreffen vergunde activiteiten. Het voorzieningenniveau (vloeistofkerende vloer, 

periodieke inspectie, visueel toezicht en lekbakken voor opgeslagen vloeistoffen) in de tijdelijke loods 

is daarbij overeenkomstig de ingediende Bodemrisicoanalyse Holland Shipyards d.d. 15-1-2018. Er is 

sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. De activiteiten in de tijdelijke loods voldoen  aan 

voorschriften 4.1.1 en 4.1.2 van de ambtshalve wijziging d.d. 6 maart 2018. 

Bodemonderzoek

In 2008 is voor de gehele inrichting een T0-onderzoek uitgevoerd. De conclusie van Gedeputeerde 

Staten destijds was dat er een verontreiniging van historische aard is aangetroffen. Wanneer er 

nieuwe activiteiten ontplooid worden is mogelijk sanering noodzakelijk, wat  door middel van een Bus 

melding kan worden afgehandeld. Vanwege de bouw van de definitieve hal is in 2014 een verkennend 

bodemonderzoek verricht. 
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Vervolgens heeft op die locatie een bodemsanering plaatsgevonden (zie Beschikking Wet 

bodembescherming PZH d.d. 6 januari 2015 (kenmerk: 0139299/20189)).

De aangevraagde wijziging is tijdelijk van aard en er zijn bodembeschermende voorzieningen 

getroffen. Een nieuw nulsituatie bodemonderzoek is niet nodig. Derhalve is, voor wat betreft het 

aspect bodem, de verandering milieuneutraal.

Afvalwater

Ten gevolge van de activiteiten in de tijdelijke loods komt geen afvalwater vrij. Het hemelwater van het 

dak (dat voorheen op het terrein viel) wordt nu via een hemelwaterafvoersysteem naar de Nieuwe 

Merwede geleid. Het hemelwater van het terrein werd voorheen ook naar de Nieuwe Merwede 

afgevoerd. De verandering is voor dit aspect milieuneutraal.

Deze lozing valt rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit: Het betreft § 3.1.3 Lozen van hemelwater, 

dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Lucht

In de vergunde situatie vinden activiteiten op het buitenterrein plaats aan casco's omdat daar inpandig 

geen plek voor is. Daarbij is sprake van emissies (stof, lasrook e.d.). Het verplaatsen van deze 

activiteiten naar de tijdelijke loods zorgt voor minder emissie. In de tijdelijke loods zijn geen 

emissiepunten aanwezig.

Bij het afbouwen van een casco op het buitenterrein komt het voor dat (een deel van) het casco 

geconserveerd wordt door middel van verfspuiten. Door het conserveren naar de tijdelijke loods te 

verplaatsen, waarbij de emissie aan de bron wordt afgezogen en gefilterd, is de wijziging positief voor 

het aspect lucht. Daarbij voldoet het inpandig verfspuiten met bronafzuiging en filteren volledig aan 

voorschrift 10.4.3 van de ambtshalve wijziging d.d. 6 maart 2018. 

Conclusie

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 

sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn 

er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



- 11 -

 gemeente 

 Hardinxveld-Giessendam

                   BEZWAARMOGELIJKHEID

Tegen bijgevoegd besluit van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

d.d. : 11 januari 2019

onderwerp : O 2018-114

kunt u binnen 6 weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. In 

het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. Aan het indienen 

van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De behandeling van een bezwaarschrift mag 

volgens de wet maximaal 12 weken in beslag nemen. Deze termijn van 12 weken kan met 6 weken 

verdaagd worden.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang 

nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan 

de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres 

is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal 

indienen bij rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt.  Daarnaast 

moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn 

wel kosten verbonden (griffierechten).




