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B e s c h i k k i n g
Intrekken Omgevingsvergunningen

Onderwerp
Op 12 augustus 2022 hebben wij een verzoek als bedoeld in artikel 2.33, lid 2 onder a Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Cosun Beet Company Puttershoek (hierna te noemen: CBCP), om de 
geldende omgevingsvergunningen in te trekken.
Dit verzoek gaat over de locatie: Rustenburgstraat 2 te Puttershoek.

Wij hebben dit verzoek geregistreerd onder nummer: Z-22-413120

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

Besluit
Wij hebben gelet op 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten om de volgende 
omgevingsvergunningen geheel in te trekken:
 Revisievergunning Suikerfabriek DWM/150137 verleend op 10 maart 1998;
 Besluit tot actualisatie voorschriften DWM/2002/934 verleend op 24 januari 2002;
 Besluit tot actualisatie geurvoorschriften DGWM/2003/8899 verleend op 26 juni 2003;
 Uitbreidingsvergunning distributiecentrum 20130183317/JLE verleend op 24 juli 2013;
 Uitbreidingsvergunning zonneweide D-18-1816022 verleend op 21 maart 2018;
 Wijzigingsvergunning veranderen inrichtingsgrens D-21-211293 verleend op 15 februari 2021.

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op het ingediende verzoek met datum 11 augustus 2022. 
In de bijlage Overwegingen wij de procedurele en inhoudelijke overwegingen opgenomen. Deze bijlage is onderdeel 
van deze beschikking.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Zienswijze en ontwerpbeschikking
Vanaf 12 september 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 instellen
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.
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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 eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.



Zaaknummer: Z-22-413120

Documentnummer: D-22-2265040

3

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: 21 november 2022
Verzenddatum: 22 november 2022

Bijlage: - Intrekkingsverzoek 11 augustus 2022
- Bijlage overwegingen

Kopie: - Gemeente Hoeksche Waard
- Toezicht en Handhaving 
- Peutz B.V.
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Bijlage Overwegingen Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op het verzoek 
dat is geregistreerd onder nummer: Z-22-413120

Procedurele overwegingen

Aanleiding
CBCP heeft op 12 augustus 2022 verzocht om de geldende omgevingsvergunningen in te trekken. De huidige 
activiteiten zijn op grond van de Wet algemene bepalingen (Wabo) niet meer vergunningplichtig. Voor de gewijzigde 
activiteiten is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets en een melding Activiteitenbesluit ingediend.

Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort Datum Kenmerk

Revisievergunning Suikerfabriek* 10 maart 1998 DWM/150137
Besluit actualisatie voorschriften* 24 januari 2002 DWM/2002/934
Besluit actualisatie geurvoorschriften* 26 juni 2006 DGWM/2003/8899
Uitbreidingsvergunning distributiecentrum 24 juli 2013 20130183317/JLE
Uitbreidingsvergunning zonneweide 20 maart 2018 D-18-1815913
Wijzigingsvergunning 15 februari 2021 D-21-2111293

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een 

omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo en artikel 3.3 eerste lid van 
het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 9 lid 1 onder d (inrichtingen 
voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor) van 
het Bor.

Volledigheid verzoek
Na ontvangst van het verzoek hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat het verzoek 
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van het intrekken van de 
omgevingsvergunningen op de fysieke leefomgeving. Het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

Voorbereidingsprocedure
Aangezien de omgevingsvergunning 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.

Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader 
Overeenkomstig artikel 2.33 lid 2 van de Wabo kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning intrekken. De 
omstandigheden waaronder dit kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een 
omstandigheid als bedoeld in artikel 2.33 lid 2 onder b (intrekking op verzoek van de vergunninghouder). 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 
mag worden ingetrokken indien de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet.
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Milieu
Het intrekken van een omgevingsvergunning heeft geen nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Het 
verwerken van suikerbieten vindt niet meer plaats. De resterende activiteiten bestaan uit:

 opslag van kristalsuiker in silo's;
 verwerking van kristalsuiker tot industriële en consumentenproducten;
 opslag van materialen en grondstoffen in de opslaghal/magazijn;
 opslag en distributie van eindproducten in het distributiecentrum;
 duurzame opwekking van elektriciteit door middel van zonnepanelen  

Conclusie
De omgevingsvergunningen die zijn verleend voor CBCP voor de suikerfabriek aan Rustenburgstraat 2 te 
Puttershoek worden ingetrokken. In dit geval zorgt het beëindigen van de activiteiten tot afname van de belasting van 
het milieu. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.




