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B e s c h i k k i n g
Milieuneutrale verandering

Aanvraag
Op 22 juli 2022 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Tankstation Laan der Verenigde Naties. Het betreft een aanvraag voor 
een milieuneutrale omgevingsvergunning ter plaatse van de inrichting gelegen aan de Laan der Verenigde Naties 
113 te Dordrecht. 

Er wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1 lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal 
veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afhandelen van de aanvraag de 
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder OLO-nummer 7148107 en zaaknummer Z-22-412141.

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
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in de vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 
2.14, lid 5 van de Wabo:

I. De omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (art. 2.1, lid 1 
onder e Wabo) voor het plaatsen van EV-laadpalen t.b.v. het opladen van elektrische motorvoertuigen;

II. Dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uitmaken van de vergunning;
III. Dat de voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunning d.d. 8 juli 2019 (kenmerk D-19-1912201) 

tevens van toepassing zijn op deze verandering.

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. De in bijlage A gewaarmerkte 
stukken en de bij dit besluit gevoegde bijlages A tot en met C maken onderdeel uit van deze vergunning.

Procedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of een geval waarvoor de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3 van de Wabo moet worden gevolgd. Deze beschikking is daarom 
voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. 
Het toetsingskader volgt uit artikel 5.13b van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

Rechtsbescherming en inwerkingtreding
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door toezending aan de aanvrager. De dag na de 
bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na de bekendmaking kan bezwaar worden 
aangetekend bij burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de 
werking van de beschikking niet.

Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking 
te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
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De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige 
voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Rechtsbescherming 

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 Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 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.gorinchem.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 Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) 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 Dordrecht,
Namens dezen,

 Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 2 augustus 2022
Verzenddatum: 4 augustus 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- Gemeente Dordrecht;
- Compas Management & Advies VOF

BIJLAGEN
A: Opsomming van gegevens die onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning;
B: Procedurele overwegingen;
C: Inhoudelijke overwegingen milieu.
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is 
geregistreerd onder zaaknummer: Z-22-412141

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.

 Aanvraagdocument d.d. 22 juli 2022 met aanvraagnummer 7148107;
 Productbrief Alpitronic HYC 150 d.d. 22 juli 2022 met kenmerk D-22-2254760;
 Tekening P-3073237 Traforuimte d.d. 13 augustus 2021 met kenmerk D-22-2254759;
 Tekening BP-002-2200 bovengrondse situatie d.d. 21 juli 2022 met kenmerk D-22-2254780;
 Correspondentie met de adviseur omtrent dubbel ingediende aanvragen d.d. 27 juli 2022.
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder zaaknummer: Z-22-412141

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager
Op 22 juli 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Tankstation "Laan der Verenigde Naties" gelegen aan de Laan der 
Verenigde Naties 113 te Dordrecht. De aanvraag betreft het plaatsen van EV-laadpalen ten behoeve van het 
opladen van elektrische motorvoertuigen.

Projectbeschrijving
Het project waarvoor de milieuneutrale wijziging wordt aangevraagd betreft het veranderen van een inrichting, als 
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub e onder de Wabo. De inrichting betreft een tankstation voor het leveren van 
verschillende brandstoffen voor motorvoertuigen, inclusief LPG. De EV-laadpalen zullen gebruikt worden voor het 
opladen van elektrische motorvoertuigen.

Vergunningplicht
De vergunning heeft betrekking op een inrichting die onder andere valt onder de volgende categorieën van 
onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht:

 Categorie 5.4 onder f: "Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede 
lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor: f. het aftappen van LPG uit LPG-tanks".

 Categorie 2.7 onder m: "Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, 
tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen: m. voor het afleveren van LPG".

Tevens is op deze situatie ook onderdeel B deel 1 van het Bor van toepassing, omdat het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) vanwege de opslag en afleveren van LPG op deze inrichting van toepassing 
is.

Huidige vergunningsituatie
 Oprichtingsvergunning met kenmerk D-19-1912201 d.d. 8 juli 2019;
 Milieuneutrale wijziging met kenmerk 1531898 d.d. 12 september 2019.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure
De regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend. De aanvraag hebben wij getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag 
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke 
leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de 
Wabo.
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Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen 
inrichtingen kunnen plaatsvinden, algemene regels opgenomen. Het Activiteitenbesluit kent de volgende typen 
inrichtingen:

 Type A: valt volledig onder het Activiteitenbesluit en is niet meldings- of vergunningplichtig;
 Type B: valt volledig onder het Activiteitenbesluit en is meldingplichtig;
 Type C: (met of zonder IPPC-installatie): valt gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit en is 

vergunningplichtig.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt in samenhang met artikel 2.1 van het Bor aangegeven of voor 
een inrichting een vergunningplicht geldt. De inrichting waarvoor een milieuneutrale vergunning is aangevraagd, 
behoort tot een type C inrichting.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit:

 Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 Paragraaf 3.3.1: Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 

voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
 Paragraaf 3.3.2: Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
 Paragraaf 3.4.2: Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, 

bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen 
of CMR stoffen zijn;

 Paragraaf 3.6.1: Bereiden van voedingsmiddelen;
 Paragraaf 5.3.1: LPG-tankstations.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel per afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van 
toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voorbereidingsprocedure
Op deze vergunningaanvraag is op grond van artikel 3.7, lid 2 en 3.10, lid 3 van de Wabo de procedure van 
paragraaf 3.2 Wabo en titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere voorbereidings-
procedure).

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 voldoende stukken aangeleverd om op de 
aanvraag een besluit te kunnen nemen. 
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder zaaknummer Z-22-412141

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsing voorwaarden Wabo
In deze bijlage worden de milieuoverwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of 
mededelingen vermeld voor de milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo). De Wabo bepaalt in 
artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als 
voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt 
verleend met een reguliere voorbereidingsprocedure, wanneer er sprake is van en verandering van de inrichting 
of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. Tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgends de geldende vergunning is 
toegestaan;

2. Tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer;

3. Tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad 1: Toetsing gevolgen milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal 
blijven. 

Verkeersbewegingen en luchtkwaliteit
De verwachting is dat er door het aanleggen van laadpalen er een kleine toename aan verkeersbewegingen gaat 
plaatsvinden. Dit leidt niet tot negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, omdat de elektrische voertuigen geen 
schadelijke emissies hebben voor het milieu. 

Energieverbruik
Het energieverbruik van de locatie zal niet toenemen. Elektrische voertuigen van buiten de inrichting die gebruik 
gaan maken van de laadpalen zijn geen onderdeel van de inrichting. 

Afvalwater
De nieuwe parkeerplaatsen met de laadpalen zullen niet leiden tot extra afvalwater binnen de inrichting.

Afvalstoffen
De nieuwe parkeerplaatsen met de laadpalen zullen niet leiden tot significante hoeveelheden afvalstoffen. Op het 
terrein staan reeds afvalbakken geplaatst voor huishoudelijke afval van de bezoekers.

Bodem
De nieuwe parkeerplaatsen met de laadpalen vormen geen bodembedreigende activiteiten. 
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Geluid
De nieuwe parkeerplaatsen met de laadpalen hebben geen nadelig effect op de geluidsemissie van de inrichting. 
De verwachte toename in verkeersbewegingen is niet van dusdanig grote schaal dat het aspect geluid nader 
getoetst moet worden.
Onze conclusie is dat het aanleggen en in gebruik nemen van de laadpalen ten behoeve van het opladen van 
elektrische motorvoertuigen leidt niet tot een toename van de milieubelasting voor de aspecten: afval, afvalwater, 
bodem geluid, geur, luchtkwaliteit, stikstof, energie, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen. 

Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de oprichtingsvergunning van 8 juli 2019 (kenmerk D-19-
1912201). In deze omgevingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar 
wordt verwezen naar de voorschriften bij de eerder verleende vergunningen zoals gesteld onder de kop "huidige 
vergunningsituatie".

Ad 2: Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapportage (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.).

Ad 3: Toetsing geen andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden gesteld dat de 
verandering niet leid tot een andere inrichting dan waarvoor al een vergunning is verleend.

Er zijn op basis van artikel 5.13 van het Bor geen voorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking 
verbonden.

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.




