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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 Gorinchem.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem hebben op 23 februari 2022 een melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. Op 25 februari 2022 is tevens een verzoek om intrekking van de 
vergunning van EG Retail B.V ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat de verkoop van LPG is beëindigd en de 
LPG-installatie is verwijderd. Het gaat om het tankstation gelegen aan de Banneweg 20 te Gorinchem. 

Dit betekent dat wij voor deze inrichting de omgevingsvergunningen van 30 juli 1992 (revisievergunning), 
26 mei 2005 (ambtshalve wijziging) en 8 februari 2011 (ambtshalve wijziging) voor het onderdeel milieu intrekken. 

De aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer: Z-22-404941.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Gorinchem hebben besloten om, gelet op artikel 2.33 lid 2 onder b. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunningen van 30 juli 1992 
(revisievergunning), 26 mei 2005 (ambtshalve wijziging) en 8 februari 2011 (ambtshalve wijziging) voor de inrichting 
aan de Banneweg 20 te Gorinchem, in te trekken.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking
Van het ontwerp van de beschikking hebben wij op 29 maart 2022 kennis gegeven op de gemeentewebsite van 
Gorinchem. Van 30 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

Beroep
Eenieder kan tegen de 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 e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

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 waarbij 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.
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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.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
namens dezen,

 Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 31 mei 2022
Verzonden op: 2 juni 2022

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Gemeente Gorinchem;
- Intern: Toezicht en handhaving.
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Procedurele overwegingen

Projectbeschrijving
Op 23 februari 2022 hebben wij van EG Retail (Netherlands) B.V. een melding Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen waarin is aangegeven dat de activiteiten met LPG, zijnde het opslaan en afleveren van LPG, hebben 
beëindigd en dat de LPG-tank in 2020 al is verwijderd. Op 18 februari 2022 is door een toezichthouder van onze 
dienst geconstateerd dat er geen LPG meer bij het tankstation wordt verkocht en dat de LPG-tank gasvrij is gemaakt 
en is gesaneerd. 

Voorbereidingsprocedure
Aangezien de omgevingsvergunning van 30 juli 1992  voor opslag en verkoop van LPG  tot stand is gekomen met de 
zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure, dient conform artikel 3.15 van de Wabo het aan de orde zijnde 
intrekkingsbesluit ook volgens deze procedure te worden voorbereid.

Huidige vergunningssituatie
Voor de inrichting de onderstaande vergunningen c.q. ambtshalve wijzigingen verleend:

Soort Datum Kenmerk Onderwerp

Revisievergunning 30 juli 1992 GO. 91.2017 Revisie
Ambtshalve wijziging 26 mei 2005 2005009169 Ambtshalve wijziging
Ambtshalve wijziging 8 februari 2011 PZ/Vergun/7571 Doorzet beperking LPG

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 van de eerdergenoemde vergunningen vindt plaats omdat per 2020 de opslag en het afleveren van 
LPG is beëindigd en dat het LPG-reservoir uit de inrichting is verwijderd.. 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 kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dat artikel. In dit geval is er sprake van een 
omstandigheid als bedoeld in artikel 2.33 tweede lid onder b. Op basis van dat artikel trekken wij de 
omgevingsvergunningen in.

Op 25 februari 2022 is door de vergunninghouder namelijk een verzoek ingediend om de toepasselijke vergunningen 
voor het hebben en houden van een LPG-tank in te trekken. Volgens artikel 2.33 lid 2 onder b. van de Wabo kan op 
verzoek van de  vergunninghouder de vergunning voor het exploiteren van een LPG-tank geheel of gedeeltelijk kan 
worden ingetrokken. 

Na de intrekking van de vergunning valt de inrichting binnen het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften ter bescherming van het milieu opgenomen, welke de inrichtinghouder 
dient na te leven.
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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 het intrekkingsbesluit. Deze aspecten worden dan ook niet verder toegelicht.

Conclusie
De verleende revisievergunning van 30 juli 1992 en de ambtshalve wijzigingen van 26 mei 2005 en 8 februari 2011 
voor het in werking hebben en houden van een inrichting, bestemd voor het afleveren van LPG aan de Banneweg 20 
te Gorinchem kunnen worden ingetrokken. De ambtshalve wijzigingen worden ingetrokken omdat de inrichting niet 
langer kan worden aangemerkt als een type C inrichting. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen dit 
intrekkingsbesluit.




