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Tekeningen en bescheiden

Geachte heer Horsten,
Op 15 j u l i 2015 hebben w i j u w aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor
omgevingsvergunning, aanvraag op het adres Woudenbergseweg 7a, Maarsbergen. U w aanvraag is
geregistreerd onder dossiernummer H Z W A B O - 1 5 - l l l l .
-

Aanvullende gegevens nodig
W i j hebben u w aanvraag getoetst aan de daarvoor geldende eisen volgens de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor) en de gemeentelijke wet- en regelgeving. De gegevens zijn onvoldoende voor de
beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking. De door u ingediende aanvraag om
omgevingsvergunning voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. O m medewerking te
kunnen verlenen is het afwijken van de voorschriften noodzakelijk. Om tot een goede belangenafweging te
komen van deze aanvraag hebben w i j advies gevraagd aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).
Deze geven i n h u n advies aan dat er nadere gegevens moeten worden aangeleverd met betrekking tot de
geluidsuitstraling tot de omgeving en de luchtkwaliteit. Het advies van de O D R U is als bijlage bijgevoegd.
W i j vragen u dan ook om de aanvullende gegevens binnen de gestelde termijn aan te leveren.

Termijn beslissen aanvraag
Omdat u w aanvraag niet compleet is, w o r d t de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de verzenddatum
van deze brief (artikel 4:15, Algemene wet bestuursrecht). De beslistermijn gaat weer lopen op de dag
waarop alle gevraagde gegevens zijn ontvangen. De ontbrekende gegevens moeten uiterlijk binnen vier weken
na verzenddatum van deze brief in ons bezit zijn. Als u de aanvraag binnen deze termijn niet volledig
aanvult, nemen w i j deze niet i n behandeling (artikel 4:5, Algemene wet bestuursrecht).
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korte inhoud
Er zijn plannen om het tankstation aan de Woudenbergse Weg 7a te Maarsbergen uit te breiden. Het
tankstation is planologisch strak begrensd overeenkomstig de bestaande situatie. Het is daarom niet
mogelijk om de uitbreiding binnen de regels van het huidige bestemmingsplan te realiseren. Omdat het
gaat om een ingreep met ruimtelijk zeer beperkte gevolgen, is dit een kruimelgeval in het kader van het
Besluit Omgevingsrecht.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gevraagd om een beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing
voor uitbreiding van de Shell Express te Maarsbergen (Adviesbureau Haver Droeze BNT, ongedateerd).
De volgende aspecten zijn daarbij beoordeeld:
Geluid
Lucht
Bodem
Bedrijven en milieuzonering
Externe veiligheid

paragraaf is niet akkoord, Het optreden van piekniveaus ten gevolge van het
bevoorraden moet nader worden uitgewerkt.
paragraaf is onvolledig. De concentraties voor N02 en PM10 moet
inzichtelijk gemaakt worden.
geen belemmeringen, paragraaf akkoord
geen belemmeringen, paragraaf akkoord
geen belemmeringen

Inleiding
Het plan bestaat om het tankstation aan de Woudenbergseweg 7a te Maarsbergen uit te breiden.
De uitbreiding houdt verband met de reconstructie en de ondertunneling van de N226. Bovendien leidt de
aanpassing van het pompstation tot een betere verkeersveiligheid. Er zullen 2 tankzuilen worden
bijgeplaatst. Daarnaast zal de bestaande overkapping worden uitgebreid. Om de extra tankplaatsen
toegankelijk te maken moet ook de toerit en het perceel iets worden vergroot en verhard. Vanwege de
beperkte omvang van de wijziging, valt dit plan onder de kruimelgevallenregeling.
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Geluid - Wet geluidhinder I geluidsuitstraling naar omgeving
Wet geluidhinder
Het plan past niet binnen het bestemmingsplan. Een procedure om op basis van artikel 2.12 eerste lid
onder a, onder 2" van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan is daarom nodig. Hierbij moet
worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De locatie is niet geluidsgevoelig, zodat de grenswaarden uit
de Wet geluidhinder niet gelden voor het voorliggend plan. Dit is op een juiste wijze verwoord in de
ruimtelijke onderbouwing.
Geluidsuitstraling naar omgeving
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten de gevolgen van de uitbreiding voor de omgeving
worden beoordeeld. In de ruimtelijke onderbouwing is het volgende aangegeven: Verder is de voorziene
uitbreiding dermate beperkt in omvang dat aannemelijk is dat het aantal te verwachten extra
verkeersbewegingen ten opzichte van de bestaande situatie niet zodanig zal toenemen dat dit gevolgen
heeft voor de geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen dat maatregelen noodzakelijk
zijn.
Ten aanzien van de gemiddelde geluidsniveaus kunnen we hiermee instemmen. Echter, ten aanzien van
de piekniveaus verwachten we overschrijdingen van de richtwaarden, als het bevoorraden ook in de
avond- of nachtperiode plaatsvindt. Hier moet in de ruimtelijke onderbouwing nader aandacht aan worden
geschonken.
Conclusie geluid
De ruimtelijke onderbouwing is niet akkoord. Het optreden van piekniveaus ten gevolge van het
bevoorraden moet nader worden uitgewerkt.

Luchtkwaliteit
Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is een koppeling
gelegd. Zo dienen ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de in de Wet milieubeheer opgenomen
richtwaarden en grenswaarden voor een aantal luchtvervuilende stoffen.
Wetgevende kader
Voor luchtkwaliteit is de Wet luchtkwaliteit van toepassing. Deze Wet, onderdeel van de Wet milieubeheer,
is onder meer verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate (NIBM). In het
Besluit niet in betekenende mate is vastgelegd dat wanneer een ontwikkeling niet meer bijdraagt dan 3 Zo
aan de grenswaarde, deze niet hoeft getoetst te worden aan de wettelijke grenswaarden. Door vertaald
betekent dat meer dan 1,2 microgram per m wordt aangemerkt als in betekenende mate.
0
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Ruimtelijke plannen die procedures doorlopen conform de Wet op de ruimtelijke ordening dienen te
voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. De formele definitie van het beginsel van
een goede ruimtelijke ordening is: "het coördineren van de verschillende belangen tot een harmonisch
geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigd dan het dienen van de belangen afzonderlijk". Een
goede luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te zijn voor de beoogde
functie. Daarom is het wenselijk om inzicht te hebben in de luchtkwaliteitssituatie en te bepalen of de mate
van blootstelling acceptabel is.
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Beoordeling ruimtelijke onderbouwing
Of dit plan in betekende mate bijdraagt, ligt aan de uitkomsten van de NIBM-tool, maar daarvoor moet
bekend zijn hoeveel extra verkeersbewegingen er zullen komen.
Het wetgevende kader voor het Besluit niet in betekende mate is benoemd, maar de stelling dat een
verkeerstoename van "slechts" 10*70 het plan niet in betekende mate zal doen bijdragen is te kort door de
bocht. Het gaat om de hoeveelheid verkeersbewegingen, en het getal 10 Xo geeft hierover geen
duidelijkheid. In de onderbouwing moet daarom de NIBM-tool van Infomil worden toegepast met daarin de
extra verkeersbewegingen. Indien blijkt dat het plan vervolgens NIBM is, is vervolgonderzoek in dit kader
niet noodzakelijk.
o

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzage in de luchtkwaliteit echter wel van belang.
Geadviseerd wordt om inzage te geven in de concentraties voor N02 en PM 10. Deze kaarten zijn
beschikbaar op ons Geoloket.
Conclusie lucht
De paragraaf is onvolledig. Met de NIBM-tool van Infomil moet worden aangetoond via het aantal extra
verkeersbewegingen dat het plan niet in betekende mate bijdraagt. Vervolgonderzoek kan in dit kader
achterwege blijven indien het plan NIBM is. Geadviseerd wordt om inzage te geven in de concentraties
voor N02 en PM 10. Deze kaarten zijn beschikbaar op het Geoloket van de Omgevingsdienst.

Bodem
Er wordt geen bouwwerk gerealiseerd waar voortdurend mensen in verblijven, daarom is ook in het kader
van de Omgevingswet geen bodemonderzoek nodig.
Conclusie bodem
De ruimtelijke onderbouwing, met betrekking tot het thema bodem, is compleet en inhoudelijk akkoord.
Een goede ruimtelijke ordening is gewaarborgd.

Bedrijven en milieuzonering
Op 15 juli heeft de Omgevingsdienst reeds de melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen. De melding is door ons akkoord bevonden.
Voor de uitbreiding wordt de bestaande vloeistofdichte vloer uitgebreid. Het uitvoeren van een nulsituatie
onderzoek is niet nodig, aangezien het geen uitbreiding is van activiteiten. De uitbreiding heeft geen
invloed op het woon- en leefklimaat van omliggende woningen, met uitzondering van de piekniveaus van
het bevoorraden (zie onder geluid - geluidsuitstraling naar omgeving). De uitbreiding is op grotere afstand
tot de dichtstbijzijnde woningen gelegen dan reeds bestaande pompeilanden. Ook omliggende bedrijven
worden niet nadelig beïnvloed door de uitbreiding.
Conclusie bedrijven en milieuzonering
De conclusie in ş 4.2.4 is juist, mits de noodzakelijke aanvulling onder geluid met betrekking tot
bevoorrading ook geen nadelige gevolgen oplevert.
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Externe veiligheid
In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesteld dat een tankstation zonder LPG niet valt onder het Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Tevens wordt gesteld dat een tankstation geen inrichting is waar
grote groepen personen of kwetsbare groepen (langdurig) verblijven. Het is geen kwetsbaar object in de
zin van het BEVI. Deze stellingen zijn correct en het toetsen aan het onderdeel externe veiligheid is om
deze reden niet direct noodzakelijk.
Woningen van derden zijn, vastgesteld op basis van digitale kaarten, op voldoende afstand gelegen van
het tankstation. Het is aan de gebruiker van het tankstation om te voldoen aan de afstandseisen uit het
Activiteitenbesluit.
Conclusie externe veiligheid
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is het toetsen van het plan niet direct noodzakelijk. De
voorgenomen ontwikkeling levert geen belemmering op in het kader van externe veiligheid. De gebruiker
is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Verzendformulier

1 6 OKT.

(meesturen met document(en))

Akkoord met verzending
V ļ A r~
Paraaf leidinggevende ^.\..V...\J
Datum
(ÌWoktober 2015
"
Moet het document naar het bestuur ter ondertekening?
"
Na ondertekening retour

?fl15

1

Ter ondertekening naar
Naam

"
»

Handtekening

Document bevat bijlage
Moet de bijlage gekopieerd worden

nee
nee

Datum

nee
Nee

Kopieën uitgaand document
Intern (digitaal)
Archief:
automatisch
A.V. van der Wal, Vergunning en Handhaving
Opsteller:
Niemand
BAG:
WKPB:
Niemand
Overig, te weten:

Extern
«

Moet een kopie ook extern verzonden worden: Ja, Stuks
Indien het antwoord "ja" is, graag een enveloppe met naam en adres van de externe partij
meesturen

Behandelaar
Administratie
Senior mdw.

16 oktober 2015
16 oktober 2015
16 oktober 2015

Opmerkingen

SC versie 8, februari 2015

Na ondertekening naar SC
sturen

