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Onderwerp

Omgevingsvergunning milleuneutrale verandering

Besluitvan Gedeputeerde Statenvan Zuid-Holland

Onderwem
Gedeputeerde Staten hebben op 17mei2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangenvan SITA Recyding Services West B.V. Het betreft hetverkleinenvan schoon
afvalhout (A-en B-hout)door middelvaneenmobielehoutbreekinstallatie binnende inrichting
van SITA Recycling Services West B.V. aan De Schans 53-57te Alphen aanden Rijn. De
aanvraag isgeregistreerd onder nummer PZH-2011-291325902.
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten,gelet opartikel 3.10.derde lid,en artikel2.14,vijfde lid,vande
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) deomgevingsvergunning teverienen.

Bezoekadres
Zuid-HoUandplem t
2596 AW Den Haag

Deomgevingsvergunning isverieendvoor devolgende activiteiten:
Het shredderen van hout (klasse AenB)dat als monostroom is geaccepteerd en houtwat grof
ujtgesorteerdwordt uit andere geaccepteerde afvalstromen op haar inrichting door middel van
een mobiele houtbreekinstallatie.

Tram Ben 9en bussen
18.22.65 stoppen
dichtbij het

Aandeomgevingsvergunning zijnvoorschriften vertjonden.

provmciehuts.Vanaf
stalion Den Haag CSis
heltien minuten kipen.

Devolgende stukken maken deel uit vandeze beschikking:

De parkeemjimte woor

deop 17mei2011 ingediende aanvraag;

auto's is beperkt.

devolgende bijde aanvraag behorende bijlagen:
1. Bijlage 1Omschrijving aangevraagde activiteit

Afdeling Vergunningen
is ISO-gecertinceerd

2. Bijlage 2 Tekening.
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Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt opgrond van artikel 6.1van de Wabo inweritingop de dag nadat het
besluit aan deaanvrager isverzonden.Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden
ingediend, dit heeft geen schorsende werking.Slechts eenverzoek omeenvooriopige voorziening, ingediend bijde bevoegde rechtbank, kandewerking van de beschikking schorsen.
Procedure
De besluitvonmingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde inparagraaf 3.2vande
Wabo. Gelet hierop hebbenwij op 1juni 2011 conform artikel 3.8 van deWabo vande aanvraag
kennis gegeven in hetWitteWeekblad,editieAlphenaanden Rijn.
Adviesaanvraag aan qemeente
Degemeente Alphen aan den Rijnis op grond vanartikel6.1 van het Besluit omgevingsrecht
(Bor) aangewezen alsadviseur. Op 17mei2011 hebbenwijAlphen aan den Rijn advies
gevraagd.
Naar aanleiding hiervan hebbenwnjop 28juni2011 per brief (d.d.23juni 2011, kenmerk
2011007027) vande gemeente Alphen aan den Rijn hetvolgende adviesontvangen.
Degemeente Alphen aan den Rijndeelt meedatergeen bezwarenzijntegen deze
milleuneutrale verandering.
Deaangevraagde verandering leidt niet toteenandere inrichtingten opzichte vande vigerende
vergunning.
Voorschriften
Voorschrift 6.6.1 van hetbesluit met kenmerk DWM/2001/5846 wordt alsvolgtgewijzigd:
6.6.1

Dehoutbreekinstallatie maguitsluitendworden gebruikt voor het veritleinen van
groenafval (basismateriaal enstmctuurmateriaal) en hout (klasse Aen B).

Ovenweqinqen
Deaanvraag heeft betrekking op hetveranderen ofveranderen van dewerking vanof hetin
werking hebbenvan een inrichting als bedoeld inartikel 2.1, eerste lid.onder e,vandeWabo.
Dereguliere procedure van achtweken Isopde besluitvorming vantoepassing,als de realisering
vande beoogde verandering:
niet zal leidentot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu danvolgens de
geldende vergunning zijntoegestaan;
niet zal leidentot hetontstaan vaneen andereinrichting danwaarvoor vergunning is
verieend;
niet m.e.r.-plichtig is.
Deaanvraag isgetoetst aan het Boren aande Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
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Deaanvraag betreft devolgende activiteiten:
Deaanvraag heeft betrekkingop het ingebmik nemenvaneen shredder voor hetbreken en
veritleinen vanjaariijks 20.000 tonA-en B-houtbinnende inrichting van SITA Recyding Services
West B.V. aan De Schans 53-57te Alphen aan den Rijn. Het ingebruik hebt>envaneen breekinstallatie voor het brekenvan20.000 ton groenafval is reeds vergund inondervermelde vergunningen.Tevens is hetbreken van houtreeds vergund. De hoeveelheid te shredderenafvalzal
metdeze verandering niettoenemen.
Devolgende omgevingsvergunningen geldenvoor de inrichting:
1. eenvergunning ingevolge deWet milieubeheer (Wm) voor een inrichtingvoor op-en
overslagen beweriting van afvalstoffen, d.d.20juni 2001, kenmerk DWM/2001/5846;
2. een ambtshalve wijziging inverbandmet het vervallen van devoorzeefverplichting voor de
puinbreker, d.d.22april2002. DGWM/2002yi485;
3. een ambtshalve wijziging inverband met de invoering van de Eural,d.d.30oktober 2002,
kenmertt DGWM/2002/10833;
4. een veranderingsvergunning inveriDandmet hetveritleinen van deinrichting,
d.d. 7 september 2005,kenmeritDGWM/2005/12561;
5. een veranderingsvergunning voor hetop-en overslaan vanAEEA, d.d. 12september2006.
kenmerit DGWM/2006/13013;
6. een meldingvan 8januari 2008 met betrekking opeentoename van deopslagcapadteit voor
glastot 800 m^binnen de inrichting,bevestigd opd.d.29januari 2008, PZH-2008-898;
7. een ambtshalve wijziging inverband metdetoewijzing van IPPC.d.d.28 september2010.
kenmerk PZH-2010-2080724443;
8. een veranderingsvergunning inverband met het ingebruik nemenvaneen heftmck en
acculader binnen de inrichting,d.d.23 december 2010, kenmerttPZH-2010-234707131;
9. tevens hebbenwij vandeaanvrager op20februari2003 een melding met betrekkingtot het
aanbrengen vaneenpoort,weegbruggeneneenkantoomnit geaccepteerd.
Gevolgen voorhet milieu
Ten gevolge vande aangevraagde verandering vande inrichting kunnende volgende aspecten
grotere gevolgen hebben voorhet milieudanvergund.
Bodem
Deaangevraagde activiteitvan het breken van schoon afvalhout (A-en B-hout) Isniettxïdemt>edreigend.
Afvalwater
Bij hetbrekenvan hout komtgeen afvalwater vrij.
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Luchtkwaliteit
Deemissie aan stofenfijn stof is bij het breken van houtvergelijkbaar met deemissie bljhet
breken van groenafval. Deverandering ishienmee milieuneutraal. In devigerende vergunning zijn
devolgende maatregelen opgenomen omoveriastdoor stoftevoorkomen:
hetbevochtigenvan het ongebroken hout;
het bevo<:htigenvan deondergrond waar het brekenzal plaatsvinden;
hetladen vandecontainers zalzoveel mogelijk meteen kraanworden uitgevoerd om
stofverspreiding tevoorkomen;
het stakenvan de breekactiviteiten met sterke wind.
Geluid
Degemelde verandering bestaat uit het veranderen van hettebreken schoon afvalhout
(A-enB-hout). Bijdeaanvraag isgeen akoestisch rapportgevoegd. Het brekenvan groenafval
en houtzijn reedsvergund.Tevens zal de locatie,de periodeendetoegestane tonnage van het
breken nietwijzigen.Wat betreft geluid is hetbrekenvan hout vergelijkbaar met het brekenvan
groenafval.
Erzijndan ookwat betreft hetgeluidasped geen redenendiehetaccepteren van de verandering
verhinderen. Deverkeersaantrekkende werkingzal niettoenemen enwordt hier niet getoetst
M.e.r - (beoordeling), M.e.r- (beoordelings)plicht)
Devoorgenomen activiteit komt niet voor inbijlage Cof inbijlage Dvan het Beslurtmilieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). Deactiviteit isderhalve niet m.e.r.-plichtig of
m.e.r.-betwrdelingsplichtig.
Condusie
Conduderend kan hetvolgendeworden gestelddat deaangevraagde activiteit:
1. nietzal leidentot andere of grotere nadelige gevolgenvoorhet milieudan volgens de
geldende vergunning istoegestaan;
2. nietzal leidentot hetontstaanvan een andere inrichting danwaarvoor vergunning is
verieend:
3. niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is.
De beoogde verandering leidt niettot een andere inrichting danvergund.Gelet op het
vorenstaande,zijn er geen redenen om deomgevingsvergunning teweigeren.

Gedeputeerde Staten vanZuid-Holland,
voordezen,

hoofd bureauOmgevingsvergunning, Groen en Grondwater
Deze briefis digitaalvastgesteld, hierdoorstaatergeenfysteke handtekeninginde brief
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Bezwaar
Deze brief iseen'beschikking' indezin vandeAlgemenewetbestuursrechtwaartegen door een
belanghebbende bezwaar kanworden gemaakt bij Gedeputeerde StatenvanZuid-Holland,
Postbus 90602,2509 LP DenHaag,ter attentie van hetAwb-secretariaat. Detenmijnvoor het
indienen vaneen bezwaarschrift t>edraagt zesweken. Dezetermijn begintte lopenop dedag na
diewaarop de beschikking isverzonden.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn enten minstebevatten:
de naamenhet adres vande indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaarwordt gemaakt;
degrondenvan het bezwaar (de motivering).
Aande behandeling van hetbezwaarschrift zijnvoor deindiener geen kostenvertx)nden.
Vooriopige voorziening
Hetindienenvaneen bezwaarschrift betekent nietdat deweriting van het besluitwordt uitgesteld.
Indien gelet opdet>elangenonvenwijlde spoed isvereist, bestaat de mogelijkheid om na indiening
vaneen bezwaarschrift een vooriopige voorziening aantevragen bijde Voorzieningenrechter van
deRechtbank 's-Gravenhage, Postbus20302,2500 EHDenHaag.
Aan het verzoek omeenvooriopigevoorziening bijde rechttïank zijnkosten (grtffierechten)
verbonden.

Afschriftaan:

Burgemeester enWethouders vanAlphenaan den Rijn

SA

PZH-2011-296026099dd. 05-07-2011

