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Aan oude revisievergunning komt nog steeds gewicht toe
Rechtbank Den Haag, 28 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11634

‐ Op SmartNewz sinds: 30 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft de aanvraag van eiseres om een omgevingsvergunning afgewezen. De bedrijfsactiviteiten van de
door eiseres gedreven inrichting kunnen worden omschreven als een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassingen. In de
praktijk komt dit voornamelijk neer op de handel en het mengen van kleurstoffen voor verschillende toepassingen. De productie en opslag is verdeeld over
verschillende bedrijfshallen op eigen, afgesloten terrein. In februari 2014 heeft eiseres de zogeheten ADR‐stoffen buiten de inrichting opgeslagen. De stoffen worden
naar behoefte van het productieproces naar de inrichting vervoerd. Eiseres heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de door haar
geëxploiteerde inrichting ingediend. De aanvraag betreft de in‐ en verkoop van kleurstoffen voor de directe handel, inkoop van kleur‐, grond‐ en hulpstoffen voor de
productie, het mengen, bewerken en verkopen van kleurstoffen en de opslag van verpakte kleur‐, grond‐ en hulpstoffen. Gevraagd is om 93 verschillende
(kleur)stoffen, waarvan ongeveer 189 ton onbrandbaar en ongeveer 15,5 ton brandbaar, op te mogen slaan. De kleurstoffen zijn gekwalificeerd als ADR‐stoffen en in
verschillende categorieën ingedeeld.
Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor de activiteiten bouwen en het oprichten van een inrichting. Het college heeft de aanvraag eveneens aangemerkt als
een aanvraag om een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Rechtbank: Op grond van het bestemmingsplan rusten op het desbetreffende perceel de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met de functieaanduidingen ‘specifieke vorm
van bedrijf – 1’ en ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’. In de planregels is neergelegd dat op het perceel, naast bedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, een bedrijfsactiviteit met SBI‐code 5155.1 uit ten hoogste milieucategorie 3.2 is toegestaan. Volgens de bij het bestemmingsplan behorende
bijlage ‘Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten’ wordt onder voormelde SBI‐code een groothandel in chemische producten verstaan en valt een dergelijke
bedrijfsactiviteit onder milieucategorie 3.2. De rechtbank volgt verweerder niet in het door hem ingenomen standpunt dat de door eiseres gedreven inrichting niet als
een groothandel in chemische producten kan worden aangemerkt. Het college heeft zich derhalve ten onrechte op het standpunt gesteld dat de bedrijfsactiviteiten van
eiseres in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zodat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet op deze grond mocht worden
geweigerd.
Tussen partijen is niet in geschil dat de inrichting onder de werking van het Bor en het Activiteitenbesluit als type C‐inrichting dient te worden gekwalificeerd en
derhalve vergunningplichtig is. In dit geval is de in 1995 verleende revisievergunning niet expliciet door het bevoegd gezag ingetrokken. Evenmin zijn omstandigheden
aanwezig die aanleiding geven voor het oordeel dat de revisievergunning van rechtswege is komen te vervallen. Dat brengt mee dat, met het (opnieuw)
vergunningplichtig worden van de activiteiten van eiseres, nog steeds gewicht kan toekomen aan de vergunning die in 1995 is verleend. Het college had de aanvraag
voor de omgevingsvergunning voor de activiteit oprichten van een inrichting dus niet zonder meer integraal mogen beoordelen, maar had deze aanvraag moeten
bezien met inachtneming van de eerder in 1995 verleende revisievergunning en had moeten beoordelen in hoeverre eiseres aan deze vergunning rechten kan ontlenen.
Nu het college dit heeft nagelaten, is het bestreden besluit op dit punt onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd.
Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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