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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 Molenlanden.

Onderwerp
Op 13 november 2006 is aan H.C. Vink, gelegen aan de Lekdijk 69 te Langerak kadastraal bekend gemeente 
Liesveld (nu gemeente Molenlanden), sectie E nummer 130, voor het houden van varkens een revisievergunning-
milieu ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend. Van deze vergunning is 
thans H.C. Vink de houder c.q. rechtverkrijgende. Aan voornoemde vergunning zijn ter bescherming van het milieu 
voorschriften verbonden.

Op 31 januari 2022 hebben wij van AGRA-MATIC B.V., namens H.C. Vink een verzoek ontvangen om de hierboven 
genoemde en verleende omgevingsvergunning ingevolge paragraaf 2.6 van de Wabo in te trekken.

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit
Gelet op artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo, besluiten wij de op 13 november 2006 verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk LI 05.2008 / HWA voor de inrichting gelegen aan de Lekdijk 69 te Langerak 
krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geheel in te trekken. 

Rechtsmiddelen 

Zienswijzen 
Van 11 augustus 2022 tot en met 23 september 2022 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en was er 
gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep instellen 
De beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De aanvrager en belanghebbenden, die 
zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, 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. 
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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 kan een 
belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. 
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Voor de 
behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. 

Men kan digitaal een beroep en 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.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT, 

Burgemeester en wethouders van Molenlanden, 
namens dezen, 

 
r Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 

Besluitdatum: 3 november 2022
Verzenddatum: 8 november 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 
- H.C. Vink;
- AGRA-MATIC B.V.;
- Gemeente Molenlanden;
- Omgevingsdienst Haaglanden.

Bijlagen: 
A. Procedurele en inhoudelijke overwegingen
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Bijlage A  

PROCEDURELE EN INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

Toetsingskader intrekken
Overeenkomstig artikel 2.33 eerste lid van de Wabo moet, dan wel overeenkomstig artikel 2.33 tweede lid van 
de Wabo, 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 tweede lid, onder b, waarin staat dat het bevoegd gezag een 
omgevingsvergunning kan intrekken als de vergunninghouder daarom heeft verzocht.

Artikel 2.33 lid 3 bepaalt dat een vergunning voor het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 eerste lid 
onder e) alleen geheel of gedeeltelijk mag worden ingetrokken indien de bescherming van het milieu zich hier 
niet tegen verzet.

Motivatie voor het verzoek tot intrekken van de vergunning 
Op 31 januari 2022 hebben wij van AGRA-MATIC B.V., namens H.C. Vink, een verzoek tot intrekking van de 
vigerende omgevingsvergunning ontvangen. De reden voor de intrekking is dat de vergunde rechten van deze 
locatie zijn overgedragen naar de locatie Melkweg 6 te Langerak (zie ook wijzigingsvergunning 4 april 2016 met 
zaaknummer 396258/1224573 onder kopje "NB wet"). 

Wij achten het verzoek derhalve gegrond. Dit betekent dat de vergunning voor de inrichting aan de Lekdijk 69 te 
Langerak wordt ingetrokken.

Procedure 
Aangezien de revisievergunning waarop de 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.

Overwegingen betreffende het verzoek tot intrekken van de vergunning 
Bij de beslissing zijn de belangen van de bescherming van het milieu betrokken. De vigerende milieuvergunning 
bevat geen voorschriften welke het intrekken in de weg staan. Verder is er ook geen aanleiding om met betrekking tot 
het beëindigen van deze activiteit voorschriften te stellen.

Conclusie 
Er zijn geen bezwaren die het intrekken van de vergunning in de weg zouden staan en dus kan aan het verzoek 
worden tegemoet gekomen en tot het geheel intrekken van de vigerende vergunning, voor de betreffende locatie, 
worden overgegaan.




