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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 8 januari 2021 hebben wij een verzoek ontvangen om intrekking van het besluit van 12 oktober 2020 met
kenmerk ODH-2020-00137276 voor het realiseren van een HVO-installatie. De inrichting is gelegen aan de
Moezelweg 255 te Eurofxxjrt Rotterdam.

Besluit
Wij besluiten:
I.
II.

het verzoek van 8 januari 2020 te honoreren:
het verzoek van 8 januari 2021 onderdeel te laten zijn van dit besluit.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n)
1. Verzoek om intrekking SKA-130378-09-0839 (ODH-kenmerk ODH-2021-00005455).

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 8 januari 2021 hebben wij een verzoek ontvangen om intrekking van het besluit van 12 oktober 2020 met
kenmerk ODH-2020-00137276 voor het realiseren van een HVO-installatie. De inrichting is gelegen aan de
Moezelweg 255 te Europoort Rotterdam.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 Wet natuurbescherming zijn toegepast op deze
beschikking.

Beoordeling
Op 21 September 2020 hebben wij een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming ontvangen
van Gunvor Petroleum Rotterdam voor het realiseren van een HVO-installatie aan de Moezelweg 255 te
Europoort Rotterdam. Op 12 oktober 2020 is de aangevraagde vergunning met kenmerk ODH-202000137276 verieend.
Op 8 januari 2021 heeft aanvrager echter laten weten dat het project HVO-installatie niet zal worden
gerealiseerd en dat dientengevolge geen gebruik wordt gemaakt van de daartoe verieende
natuurvergunning. Aanvrager verzoekt de vergunning d.d. 12 oktober 2020 in te trekken. Aanvrager blijft na
intrekking beschikken over de natuurvergunning zoals die is verieend op 26 november 2013 met kenmerk
ODH-2013-00006944.
Gelet op de bevoegdheid op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming om een vergunning te
verienen voor het realiseren van een project, hebben Gedeputeerde Staten tevens de bevoegdheid om een
verieende vergunning in te trekken. Op grond van artikel 5.4 Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde
Staten de bevoegdheid om in specifieke gevallen ambtshalve een vergunning in te trekken. Daar is in dit
geval geen sprake van, omdat een verzoek om intrekking is ingediend door vergunninghouder. De aanvraag
is derhalve niet getoetst aan artikel 5.4 Wet natuurbescherming.
Wij zien geen reden om het ingediende verzoek van vergunninghouder niet in te willigen. Aangezien
vergunninghouder het project HVO-installatie niet meer voornemens is te realiseren, is het opportuun de
vergunning waarmee deze wijziging werd toegestaan, in te trekken.

Conclusie
Wij besluiten de vergunning d.d. 12 oktober 2020 met kenmerk ODH-2020-00137276 op verzoek van de
vergunninghouder in te trekken.
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Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.
P O. Box 8000, 3198 XA Europoort RT. The Netherlands
Telephone (0181) 25 1911

Gedeputeerde staten van Zuid Holland
Tnv Mevrouw mr. Drs. B. Krot
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

Betreft: intrekken aanvraag Wnb vergunning 00592392
[SKA-130378-09-0839]

7 januari 2021

Geacht college, geachte mevrouw Krot,
Zoals telefonisch besproken met mevrouw Krot van ODH op 7 januari, bericht ik u namens
Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. (GPR) dat vanwege de aanhoudend uitdagende
economische en politieke omstandigheden, voornamelijk als gevolg van de Covid-19pandemie, het voor Gunvor erg moeilijk is om een verantwoorde investeringsbeslissing te
nemen voor de realisatie van een HVO-verwerkingseenheid. Daarom wordt dit project tot
nader order stopgezet
Uw college heeft GPR ten behoeve van het HVO-project een natuurvergunning verleend
d.d. 12 oktober 2020 (kenmerk ODH-2020-00137276). GPR zal vanwege de stopzetting
van het HVO-project geen gebruik maken van deze natuurvergunning. Voor zover nodig
verzoekt GPR u hierbij de natuurvergunning in te trekken doch uitsluitend voor wat betreft
de wijzigingen die betrekking hebben op het HVO-project en dus zodanig dat GPR blijft
beschikken over de natuurvergunning zoals die is verleend bij besluit van 27 november
2013 (kenmerk: ODH-2013-00007224).
Moctit u nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Ronald de Schrijver
HSEQ manager
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