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B E S C H I K K I N G
Omgevingsvergunning

Aanvraag
Wij hebben op 13 maart 2021 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Schenk-Papendrecht B.V., met omschrijving: "milieuneutrale aanvraag 
omgevingsvergunning Schenk". Deze aanvraag gaat over de locatie: Nieuwland Parc 399 te Alblasserdam.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-21-388175.

Projectomschrijving
De aanvraag betreft een milieuneutrale verandering van de thans vigerende omgevingsvergunning ten behoeve 
van het plaatsen van een nieuwe bovengrondse opslagtank voor vloeibare stikstof met een inhoud tot 25 m3. 
Verder gaat het om een aanvraag om onder andere tubecontainers op een vaste locatie binnen de inrichting te 
inspecteren en te keuren. 

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieuneutraal veranderen (art. 2.1 lid 1 onder e, jo art. 3.10 lid 3 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
I.  Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locaties omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) en
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

II. Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om de voorschriften 7.6.1 t/m 7.6.3 van de revisievergunning van 10 december 2019 in te 
trekken en deze te vervangen door de voorschriften 8.1.1  t/m 8.1.4 en 9.1.1 zoals in bijlage D in deze 
beschikking is opgenomen.

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 elke beoordeelde activiteit een bijlage aangemaakt 
(bijlage B en C). In die bijlagen zijn de activiteit gebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van 
toepassing, de activiteit gebonden voorschriften (bijlage D), verplichtingen en mededelingen opgesomd (bijlage 
E).

De genoemde bijlagen maken onderdeel uit van deze beschikking.
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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.

Advies over de aanvraag
Op grond van artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), is de gemeente Dordrecht aangewezen als 
adviseur. Bij het toetsen van de aanvraag bleek een advies van deze adviseur niet noodzakelijk. 

Verlengen beslistermijn
Wij hebben op 21 april 2021 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.

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 9 juni 2021 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 21 juli 2021 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

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 worden niet 
in de omgevingsvergunning 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 is sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie 
van toepassing. Bij inrichtingen die vergunningplichtig zijn, zijn alleen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit 
van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting. In 
het Activiteitenbesluit worden deze inrichtingen aangemerkt als type C inrichtingen. Op basis van artikel 1.10 van 
het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt gelet hierop ten 
aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als een melding.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde 
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling: 
-   Afdeling 2.4: bodem;
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 4.1.3 Opslag van stoffen in opslagtanks, voor zover de PGS 9 niet van toepassing is. 

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze ook op een type C inrichting van 
toepassing is. Dit betekent dan ook dat hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en 
de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.
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Besluit milieueffectrapportage 
De aanvraag omvat geen activiteiten die worden genoemd in onderdeel C of D van het Besluit 
milieueffectrapportage. Er is voor de inrichting dan ook geen verplichting tot het opstellen van een m.e.r. of een 
m.e.r.- beoordeling. Voor het bevoegd gezag is er eveneens geen verplichting tot het uitvoeren van een vormvrije 
m.e.r.- beoordeling.

Verlengen beslistermijn
Wij hebben op 21 april 2021 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.

Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken
Degene die meent bezwaar in te willen dienen 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 Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift moet zijn 
voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres 
van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden 
van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor moet men 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

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. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in 
werking treedt, 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 de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is 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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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-21-388175

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, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 
hieronder niet vermeld.

Algemeen en milieu 
- Aanvraagformulier, activiteit bouwen van 13 maart 2021;
- Aanvraagformulier, activiteit milieuneutraal veranderen van 6 mei 2021;
- Toelichting aanvraag van 13 maart 2021;
- Plattegrondtekening NP 399 van 123 maart 2021;
- Technische specs. Van 13 maart 2021;
- Plattegrond locatie inspectie en onderhoud vervoerseenheden waterstof van 7 april 2021;
- Toelichting Onderhoud, reparaties en keuringen waterstofopleggers van 7 april 2021;
- Plattegrondtekeningen met maatvoering van 21 juli 2021;
- Rapport statistische berekeningen tbv fundering bovengrondse tank van 21 juli 2021;
- Tekenset Technische specs LIN tank 25m3;
- Tekening schaal 1 op 100 LIN tank Air Products d.d. 20-7-2021;
-     Rapport statische berekening onderconstructie tank Noaber d.d. 30-6-2021.



Zaaknummer: Z-21-388175

Documentnummer: D-21-2162304

6

Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-21-388175

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)

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 "Herstelplan Alblasserdam" (31-03-2015) en Schenk Alblasserdam" 
(NL.IMRO.0482.abschenk105-VG01, van 12-10-2019). De aanvraag valt binnen de bestemming "Bedrijventerrein 
1". Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de 
daarbij gegeven regels.

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.

CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-21-388175

In deze bijlage worden de activiteit gebonden 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)

Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting is eerder de volgende vergunning verleend respectievelijk melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd:

- Revisievergunning milieu van 10 december 2019 (kenmerk: D-19-1902771).

Aangevraagde activiteiten
De verandering zoals deze zijn aangevraagd bestaan uit de volgende activiteiten:

1. Het bovengronds opslaan van stikstof in een tank van 25 m3 (deellocatie Nieuwland Parc 399);
2. Het inspecteren en keuren van (tube)containers op een daarvoor aangewezen locatie binnen de 

inrichting.

Voor de aangevraagde activiteiten is er sprake van een milieuneutrale verandering van de inrichting. In voorschrift 
7.6.1 t/m 7.6.3 van de revisievergunning van 10 december 2019, zijn per deellocatie voorschriften opgenomen 
(deellocatie Nieuwland Parc 101 en Nieuwland Parc 399). Deze voorschriften hebben betrekking op de opslag en 
gebruik van stikstof voor alle deellocaties waar bovengrondse tanks voor stikstof aanwezig zijn. 

Toetsing milieuneutraal veranderen 
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 tot:

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de 

Wetmilieubeheer; 
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 

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

Ad 1. Toetsing gevolgen milieu 
De verandering heeft geen andere of negatievere gevolgen voor de aspecten: geluid, geur, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning (revisievergunning van 10 
december 2019). In deze omgevingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen nadere voorschriften 
gesteld. Ten aanzien van de opslag van stikstof worden de vigerende voorschriften ingetrokken en vervangen 
door voorschriften zoals gesteld in deze vergunning onder bijlage D. Voor de overige toepasselijke voorschriften 
wordt verwezen naar de genoemde revisievergunning. 
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Toepasselijke voorschriften
Ter plaatse van de deellocatie Nieuwland Parc 399 is volgens de genoemde revisievergunning een bovengrondse 
tank voor de opslag van stikstof aanwezig met een inhoud van 2,5 m3. De onderhavige aanvraag voorziet in het in 
gebruik hebben en houden van een bovengrondse opslag voor stikstof van 25 m3. Nu de vigerende voorschriften 
ter plaatse van deellocatie Nieuwland Parc 399 niet ziet op de opslag van stikstof in een grotere opslag dan 
2,5 m3, dienen de voorschriften van de revisievergunning van 10 december 2019 te worden gewijzigd, zodanig 
dat de voorschriften gaan gelden voor de diverse locaties waar stikstof bovengronds in tanks  in opslag  is. De 
betreffende voorschriften zijn opgenomen in bijlage D van deze vergunning en gelden onverkort zowel voor de 
locatie Nieuwland Parc 399 als voor de locatie Nieuwland Parc 101 en 112/ 113. 

Naast de voorschriften zoals die gaan gelden op grond van dit besluit , zijn tevens de voorschriften zoals 
opgenomen in het besluit van 10 december 2019 onverkort van toepassing. 

Opslag stikstof in bovengrondse opslagtanks 
Om reeds vloeistofvrije vervoerseenheden inclusief het leidingwerk en de losslangen volledig gasvrij te maken zal 
naast de deellocatie Nieuwlandparc 101 ook ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 399 gebruik worden 
gemaakt van stikstof. Het aanwezig gas in de vervoerseenheid, het leidingwerk en de losslangen wordt 
“opgedrukt” vanuit een stikstoftank met een inhoud van 25 m3 ter plaatse van Nieuwland Parc 399. Het 
gasmengsel dat hierbij vrijkomt zal vervolgens met behulp van een fakkelinstallatie worden afgefakkeld. De 
opslag van stikstof in een bovengrondse opslagtank zal blijkens de aanvraag om vergunning voldoen aan de 
toepasselijke voorschriften van PGS 9. Wij hebben dit ook vastgelegd in de gewijzigde voorschriften verbonden 
aan deze vergunning en opgenomen in bijlage D. 

Ten behoeve van het inert maken van onder andere het leidingwerk van de te onderhouden/repareren 
tankcontainers ter plaatse van de locatie Nieuwland Parc 399 is reeds een bovengrondse tank van 2,5 m3 in 
gebruik. De stikstof vanuit deze tank wordt gebruikt om tankcontainers gevuld met water leeg te drukken. Deze 
tank is voorzien van een verdamper ten behoeve van de drukopbouw. De opslag van stikstof in een 
bovengrondse opslagtank zal hier eveneens moeten voldoen aan de toepasselijke voorschriften van PGS 9. Wij 
hebben dit ook vastgelegd in de voorschriften verbonden aan deze vergunning. 

Affakkelen 
Ten behoeve van het gasvrij maken van vervoerseenheden met LPG/LNG wordt gebruikt gemaakt van een 
affakkelinstallatie ter plaatse van Nieuwland Parc 101. Het affakkelen vindt blijkens de omgevingsvergunning van 
10 december 2019 plaats op basis van PGS 17 versie 1.0 (juli 2005). Ter plaatse van de deellocatie Nieuwland 
Parc 399 vinden deze activiteiten niet plaats. 

Afblazen van waterstofgas 
Ten behoeve van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van het leidingwerk van vervoerseenheden geladen 
met waterstofgas, dient het leidingwerk volledig gasvrij te worden gemaakt. Om het leidingwerk leeg te maken 
wordt gebruik gemaakt van een afblaasinstallatie (ventstack), ter plaatse van de deellocatie Nieuwland Parc 399. 
De installatie en de wijze van afblazen voldoet aan de voorschriften uit de PGS 35 (april 2015), zo is aangegeven 
in de vergunde omgevingsvergunning van 10 december 2019. 
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Overige aspecten

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) 
Het Brzo is niet van toepassing op de inrichting van Schenk. Voor wat betreft de motivering verwijzen naar het 
onderdeel "Externe veiligheid" van deze considerans.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Gelet op artikel 2 lid 1 onderdeel b van het Bevi is er sprake van een inrichting vallend onder de reikwijdte van dit 
besluit omdat de opslag van giftige stoffen in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de 
Seveso Richtlijn plaatsvindt in hoeveelheden groter dan die genoemd in kolom 2 van deel 1 van bijlage I van die 
Richtlijn. 

Bodembescherming
In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt in artikel 2.11 aangegeven dat nulsituatie-onderzoek ter plaatse van 
bodembedreigende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Voor de huidige wijziging kan worden volstaan met de 
resultaten van het bodemonderzoek dat voor de gehele bedrijfslocatie reeds eerder is uitgevoerd. Door de opslag 
en het gebruik van stikstof zal de bodem niet additioneel worden verontreinigd. 

Ad 2. Toetsing geen andere inrichting 
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. Er worden geen 
andere (tijdelijke) activiteiten uitgevoerd dan waarvoor al een vergunning is verleend.  

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.). 

CONCLUSIE 
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. 

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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Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-21-388175

Onderstaande voorschriften zijn direct verbonden aan deze beschikking. U kan zich daartegen verzetten middels 
bezwaar of beroep tegen deze beschikking.

Voorschriften bouwen

1.
Uiterlijk 3 weken vóór aanvang van desbetreffende onderdeel dienen de volgende definitieve stukken inzake de 
constructieve veiligheid bij het bevoegd gezag te worden ingediend:

a. Uitgebreide(re) berekening van de bestaande vloercapaciteit met wapening;
b. Wapeningstekening van de in het werk gestorte betonconstructies.

2.
Uiterlijk één week vóór aanvang van de stortwerkzaamheden van de fundering dienen de volgende gegevens te 
worden ingediend:

a. Ankerplan van de ankers die in de fundering opgenomen moet worden.

3.
Het rapport statische berekening onderconstructie tank Noaber d.d. 30-6-2021, moet binnen 3 weken voor 
aanvang van de bouwwerkzaamheden worden uitgewerkt tot definitieve uitvoeringsdocumenten.

Voorschriften milieu

8.1
Opslag van stikstof in een bovengrondse tank

8.1.1 
Opslag van stikstof in een bovengrondse opslagtank mag alleen plaatsvinden in de buitenlucht ter plaatse van de 
locatie Nieuwland Parc 101 en 399, met een inhoud van maximaal 25 m3.
.
8.1.2 
Een opslagtank, bedoeld in voorschrift 8.1.1 moet worden gebruikt overeenkomstig de voorschriften 3.3.1, 
3.3.15, 3.11.4, 7.4.5. van PGS 9 versie 1.0 (april 2014).

8.1.3 
Een opslagtank, bedoeld in voorschrift 8.1.1 met een inhoud van maximaal 25 m3 is geplaatst op een afstand van 
minimaal 3 meter van de erfgrens.

8.1.4
Een opslagtank met een inhoud van maximaal 2,5 m3 is geplaatst op een afstand van minimaal 1 meter van de 
erfgrens. 

9.1 
Voorschriften die gelden op grond van de omgevingsvergunning van 10 december 2019 (kenmerk: D-19-
1902771)
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9.1.1.
De voorschriften zoals gesteld in de omgevingsvergunning van 10 december 2019 (kenmerk: D-19-1902771) zijn 
op onderhavig besluit onverkort van toepassing.
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Bijlage E Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-21-388175

Verplichtingen en mededelingen

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

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een 
termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van desbetreffende handeling worden overgelegd:

a. Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid:
1. HIER WORDEN DE STUKKEN OPGESOMD AANGEGEVEN DOOR DE CONSTRUCTEUR IN 

HET CONSTRUCTIEADVIES, INDIEN BOUWPLAN CONSTRUCTIEF AKKOORD ZONDER 
VOORWAARDEN DAN DIT LID A. VERWIJDEREN

b. Stukken ten aanzien van brandveiligheid:
1. Certificaten van toe te passen brand- en rookklasse van de constructie 

onderdelen

In afwijking van het bovenstaande dienen de hieronder opgesomde stukken uiterlijk binnen een 
termijn van één week voor aanvang van de stortwerkzaamheden van de fundering worden overgelegd:
c. Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid:

1. HIER WORDEN DE STUKKEN OPGESOMD AANGEGEVEN DOOR DE CONSTRUCTEUR IN 
HET CONSTRUCTIEADVIES. INDIEN BOUWPLAN CONSTRUCTIEF AKKOORD ZONDER 
VOORWAARDEN DAN DIT LID C. VERWIJDEREN

LET OP: De vergunninghouder is eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het 
bouwwerk. Het Bouwbesluit 2012 is daarbij maatgevend. Dat betekent dat de uitwerking en detaillering 
van de constructie altijd 'samenhangend' moeten passen binnen de uitgangspunten en hoofdlijn van de 
constructie. Wij adviseren u daarom deze (door derden) "later in te dienen" stukken altijd door uw 
(hoofd)constructeur te laten controleren vóórdat u deze bij ons indient.

Deze "later in te dienen stukken" dienen (digitaal) via het Omgevingsloket Online te worden ingediend.
Wij verzoeken u om elk document als een zelfstandig PDF-bestand toe te voegen. Hierbij dient de 
bestandsomschrijving overeen te komen met de documentomschrijving.
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moet de vergunninghouder een schriftelijk verklaring hebben 
ontvangen waarmee de stukken van desbetreffende handeling zijn goedgekeurd.

3. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift
daarvan op het terrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
b. het veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit;
c. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden 

en ontheffingen.
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4. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient 
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of 
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-21-390134

5. 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: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-21-390134

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

6. 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.

7. 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. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking.
U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.

2. 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 met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project 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.

Deze vergunning sluit bijvoorbeeld niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de (omgevings-) 
vergunning en/of melding die u mogelijk nodig heeft voor:
-  het slopen van (gedeelten van) bouwwerken;
-  het wijzigen van de functie (functiewijziging);
-  reclamevoorzieningen;
-  het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond.

Deze vergunning sluit voorts niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de vergunning (keur) 
of melding die u mogelijk nodig heeft voor werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg 
in beheer van het Waterschap.

3. 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.

4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen
aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. 

5. Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid: Het aan te passen bouwwerk ligt binnen een eigen 
infrastructuur. Aan de voorwaarden voor een primaire- en secundaire bluswatervoorziening wordt in 
overeenstemming met de handreiking “bluswatervoorziening en bereikbaarheid” voldaan. Op het eigen 
terrein zijn geboorde putten en open water bereikbaar aanwezig. Aanvullende bluswatervoorzieningen 

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




