Omgevingsvergunning
Documentnummer: D-20-2105870

Aanvraag
Wij hebben op 13 juli 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BCTN Alblasserdam B.V., met omschrijving: "het plaatsen van een
2e portaalkraan terminal Alblasserdam". Deze aanvraag gaat over de locatie: Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam.
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-376105
De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
-

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

-

Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

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).
Beoordeling Integriteit
Voor het plan of project is de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (wet Bibob) van
toepassing. Ten behoeve van de toetsing van de integriteit van de aanvrager en houder van de
omgevingsvergunning is er getoetst aan de wet Bibob.
Beschikking
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te
verlenen voor de volgende activiteit:
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)
Wij hebben voorts besloten om de daarbij benodigde afwijking te verlenen zoals benoemd in de activiteitgebonden
bijlage B.
Wij hebben voorts besloten om aan deze vergunning een voorschrift te verbinden. Dit voorschrift is opgenomen in de
activiteitgebonden bijlage B.
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Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die
onderdeel uitmaken van deze beschikking.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage
B). In die bijlage zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de
activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.
Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.
Procedure
Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens
paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van
afdeling 3.4 van de Awb.
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 die stukken in onvoldoende mate aanwezig.
Wij hebben de aanvrager daarom op 27 juli 2020 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 20 augustus 2020 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen voor de activiteit 'Planologisch afwijken' om de
aanvraag voor deze activiteit verder te behandelen.
Wijziging van de aanvraag
Op initiatief van de aanvrager hebben wij op 19 augustus 2020 een wijziging op de aanvraag ontvangen. Deze
wijziging heeft betrekking op de behandelprocedure van de aanvraag. De aanvrager heeft verzocht de aanvraag
gefaseerd te behandelen en eerst te beslissen op het planologische deel van de aanvraag. Wij hebben deze wijziging
in de aanvraag opgenomen.
Ontwerpbeschikking
Tussen 22 oktober en 4 december 2020 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in
de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Inwerkingtreding beschikking
De beschikkingen van de eerste en tweede fase treden, in afwijking van artikel 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c van de
Wabo, op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen, met toepassing
van artikel 6.1 en 6.2a tot 6.2c van de Wabo, elk afzonderlijk in werking zouden treden (artikel 6.3, artikel 1, Wabo).
Beroep instellen
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, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
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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.
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.
Wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk
in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.
Ondertekening
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
namens dezen,
ing. G.G. van der Waal
manager Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum:16 december 2020
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Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag
die is geregistreerd onder nummer: Z-20-376105

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.
-

Aanvraagformulier, ingediend op 13 juli 2020;

-

V065360aa.203ZQQD.pt_01 004 2e kraan – foto's bestaande kraan, ingediend op 13 juli 2020;

-

Rapport Ruimtelijke onderbouwing 2e kraan LBP SIGHT d.d. 19-8-2020, ingediend op 20 augustus 2020.
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Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is
geregistreerd onder nummer: Z-20-376105

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met het daarbij behorende voorschrift en de
mededelingen vermeld voor de activiteit:

Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Deze activiteit gaat over het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft de maximaal toegestane
bouwhoogte van kranen ten behoeve van het plaatsen van een hogere portaalkraan.

Overwegingen
BESTEMMINGSPLAN
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Herstelplan Alblasserdam". De aanvraag valt binnen de enkelbestemming 'Bedrijventerrein Containertransferium' en
de dubbelbestemmingen 'Waterstaat - waterkering' en 'Waarde – Archeologie 5'. De aanvraag is in strijd met artikel 9
(Bedrijventerrein Containertransferium) van het bestemmingsplan, omdat binnen deze bestemming de bouwhoogte
van kranen niet meer mag bedragen dan 30 m.
BEVOEGDHEID AFWIJKEN
Met gebruikmaking van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo kan worden afgeweken van het
bestemmingsplan indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
ZIENSWIJZEN
Ingevolge artikel 4:8 Awb stelt een bestuursorgaan een derde-belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze
naar voren te brengen tegen de beschikking.
Van deze mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.
MOTIVERING AFWIJKEN
Wij zijn bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12,
lid 1, onder a, sub 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op grond van een goede ruimtelijke
onderbouwing die is opgenomen in bijlage A en onderdeel vormt van dit besluit. Deze onderbouwing moet hierbij als
ingelast moet worden beschouwd als motivering.
VERKLARING VAN GEEN BEDENKING
Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad bij besluit, besluitnummer 2020-39, verklaard geen bedenkingen te
hebben tegen de hiervoor vermelde afwijkingen van het bestemmingsplan.
CONCLUSIE
Naar ons oordeel bestaat er hiermee voldoende grond om, met toepassing van de ons gegeven
afwijkingsbevoegdheid, medewerking te verlenen aan deze activiteit van de aanvraag omgevingsvergunning.

Voorschrift

Onderstaande regels zijn direct verbonden aan deze beschikking.
U kan zich daartegen verzetten middels bezwaar of beroep tegen deze beschikking.

1.

De beschikking van deze eerste fase treedt op dezelfde dag als de beschikking van de tweede fase in
werking, in afwijking van artikel 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c van de Wabo.
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Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1.

Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze
omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.

2.

Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz.
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3.

De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden
nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of
worden nageleefd.
- een negatief advies is afgegeven door het openbaar bestuur op de toetsing aan de Wet bevordering
integriteitbeoordeling (wet Bibob).
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