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B E S C H I K K I N G 
                  Intrekking omgevingsvergunning

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard hebben op 12 oktober 2021 een melding Activiteitenbesluit met 
daarbij een verzoek om intrekking van de vergunning ontvangen van ContrAll Projektrealisatie B.V. (namens Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V.). Hierin wordt aangegeven dat er geen LPG-tankinstallatie meer aanwezig is 
binnen de inrichting, gelegen aan de Rijksweg A29 WZ te Numansdorp.

Dat betekent dat wij voor deze inrichting de omgevingsvergunningen van 3 oktober 2012 (Revisievergunning), 14 april 
2014 (Milieuneutraal) en 12 oktober 2020 (Milieuneutraal) intrekken voor het onderdeel milieu. 

De aanvraag hebben we bij ons geregistreerd onder zaaknummer: Z-21-398981.

Op 12 november 2021 hebben wij de aanvrager een mail gestuurd met de vraag of alle 3 vigerende 
omgevingsvergunningen van 3 oktober 2012 (revisievergunning), 14 april 2014 (milieuneutraal) en 12 oktober 2020 
(milieuneutraal) voor het onderdeel milieu ingetrokken moesten worden. Op 17 november 2021 heeft de aanvrager 
bevestigd dat het inderdaad gaat om het intrekken van deze vergunningen v.w.b. het onderdeel milieu.
Op 23 november 2021 hebben wij per brief met kenmerk D-21-2191023 de aanvrager bevestigd dat wij de vigerende 
vergunningen voor het onderdeel milieu zouden gaan intrekken. 

Besluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten, gelet op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
de omgevingsvergunningen van 3 oktober 2012 (revisievergunning), 14 april 2014 en 12 oktober 2020 (beiden 
milieuneutraal), voor de inrichting aan de Rijksweg A29 WZ te Numansdorp voor het onderdeel milieu in te trekken. 

Zienswijzen en adviezen
Vanaf 31 maart 2022 heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen en was er gelegenheid 
om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep
Een ieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking een beroepschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en 
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.
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Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen 
van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in 
werking treedt, kan een belanghebbende, die een beroepschrift 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 e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard,
namens dezen,

 Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 8 juni 2022
Verzenddatum: 9 juni 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.;
- ContrAll Projektrealisatie B.V.;
- Burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard;
- Toezicht en Handhaving.
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Procedurele overwegingen

Projectbeschrijving
Op 12 oktober 2021 hebben wij van ContrAll Projektrealisatie B.V. (namens Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
B.V.) een melding Activiteitenbesluit ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij de activiteiten met LPG, het opslaan 
en afleveren van LPG, hebben beëindigd en de LPG-installatie hebben verwijderd. De LPG-installatie is in oktober 
2020 verwijderd. Hierdoor valt de inrichting niet langer als een type-C inrichting op grond van Activiteitenbesluit 
milieubeheer aan te merken. Er wordt daarom ook verzocht om de toepasselijke omgevingsvergunningen voor het 
onderdeel milieu in te trekken. 

Wij hebben op 23 november 2021 aan de vergunninghouder schriftelijk (kenmerk: D-21-2191023)  kenbaar gemaakt de 
aanvraag te hebben ontvangen en dat wij de procedure voor het intrekken van de vigerende omgevingsvergunningen 
milieu gaan starten. Het gaat hierbij om de volgende omgevingsvergunningen milieu: 3 oktober 2012 (revisie), 14 april 
2014, (milieuneutraal) en 12 oktober 2020 (milieuneutraal). De aanvrager heeft tevens per mail, d.d. 17 november 2021 
bevestigd dat het inderdaad gaat om het intrekken van deze omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu.

Dit betekent dat de vergunning voor de inrichting aan de A29 WZ te Numansdorp wordt ingetrokken.

Voorbereidingsprocedure
Aangezien de omgevingsvergunning waarop de (gedeeltelijke) intrekking van toepassing is op basis van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, wordt conform artikel 3.15 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht ook het besluit tot intrekking volgens deze procedure voorbereid.

Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning en/of ontheffing verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT 
VERGUNNING

DATUM KENMERK ONDERWERP

Revisievergunning 3 oktober 2012 HZ_WABO-2012-0017 Een revisievergunning, een nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende vergunning voor een 
verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief 
LPG en verkoop van food en branche 
gerelateerde producten

Milieuneutrale 
verandering

14 april 2014 HZ_WABO_2014-0028 Het aanpassen van het tankstation op de 
volgende punten: 

- Het plaatsen van een bovengrondse 
AdBlue opslagtank met een inhoud van 
5 m3 voorzien van afgiftepunt;

- het verwijderen van 1 enkelzijdige 
diesel highspeed afgiftepunt;

- het plaatsen van 1 enkelzijdige en 1 
dubbelzijdige diesel highspeed 
afgiftepunt.

Milieuneutrale 
verandering

12 oktober 2020 Z/20/068660 Voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen 
met Ev laadpalen t.b.v. het opladen van 
elektrische motorvoertuigen;
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Bevoegd gezag
Wij zijn het bevoegde gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 
eerste lid van de Wabo.

Procedure en zienswijze
De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de intrekking te worden voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Inhoudelijke overwegingen

Grondslag
De intrekking vindt plaats omdat er per oktober 2020 geen afleverinstallatie voor LPG meer aanwezig is binnen de 
inrichting. Overeenkomstig artikel 2.33. eerste lid en tweede lid van de Wabo moet of kan het bevoegd gezag een 
omgevingsvergunning (gedeeltelijk) intrekken. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens 
vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.33 eerste lid (er kan niet 
voldaan worden aan de in aanmerking komende best beschikbare technieken) en artikel 2.33 derde lid (in het belang 
van het milieu). Op basis van artikel 2.33, eerste lid en op basis van artikel 2.33, derde lid van de Wabo moeten en 
kunnen wij de omgevingsvergunning intrekken.

Van deze bevoegdheid willen wij gebruik maken. Artikel 2.33 lid 2 onder b bepaalt dat een vergunning op verzoek van 
de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk mag worden ingetrokken.

Milieu
Bij het intrekken van een vergunning worden de volgende aspecten betrokken: bodem, lucht, geur, geluid, externe 
veiligheid, afvalstoffen, afvalwater en visuele hinder. In dit geval zorgt het beëindigen van de activiteiten tot afname van 
de belasting van het milieu. De bescherming van het milieu verzet zich op grond van deze aspecten daarom ook niet 
tegen de intrekking. 

Conclusie
De revisievergunning (d.d. 3 oktober 2012) die is verleend voor het in werking hebben en in werking houden van een 
inrichting, bestemd voor de opslag en het afleveren van LPG aan de A29 WZ te Numansdorp, wordt ingetrokken. 
Tevens worden de milieuneutrale vergunningen (d.d. 14 april 2014 en 12 oktober 2020) ingetrokken voor het onderdeel 
milieu, omdat de inrichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet langer kan worden aangemerkt als 
type-C, zijn deze overbodig geworden. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.




