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Omgevingsvergunning milleuneutrale verandering 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Onderwem 

Gedeputeerde Staten hebben op 17 mei 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning 

ontvangen van SITA Recyding Services West B.V. Het betreft het verkleinen van schoon 

afvalhout (A- en B-hout) door middel van een mobiele houtbreekinstallatie binnen de inrichting 

van SITA Recycling Services West B.V. aan De Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn. De 

aanvraag is geregistreerd onder nummer PZH-2011-291325902. 

Besluit 

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 3.10. derde lid, en artikel 2.14, vijfde lid, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verienen. 

Bezoekadres 

Zuid-HoUandplem t 

2596 AW Den Haag 

Tram B en 9 en bussen 

18. 22. 65 stoppen 

dichtbij het 

provmciehuts. Vanaf 

stalion Den Haag CS is 

hel tien minuten kipen. 

De parkeemjimte woor 

auto's is beperkt. 

Afdeling Vergunningen 

is ISO-gecertinceerd 

De omgevingsvergunning is verieend voor de volgende activiteiten: 

Het shredderen van hout (klasse A en B) dat als monostroom is geaccepteerd en hout wat grof 

ujtgesorteerd wordt uit andere geaccepteerde afvalstromen op haar inrichting door middel van 

een mobiele houtbreekinstallatie. 

Aan de omgevingsvergunning zijn voorschriften vertjonden. 

De volgende stukken maken deel uit van deze beschikking: 

de op 17 mei 2011 ingediende aanvraag; 

de volgende bij de aanvraag behorende bijlagen: 

1. Bijlage 1 Omschrijving aangevraagde activiteit 

2. Bijlage 2 Tekening. 
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Inwerkingtreding 

Deze beschikking treedt op grond van artikel 6.1 van de Wabo in weriting op de dag nadat het 

besluit aan de aanvrager is verzonden. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden 

ingediend, dit heeft geen schorsende werking. Slechts een verzoek om een vooriopige voor

ziening, ingediend bij de bevoegde rechtbank, kan de werking van de beschikking schorsen. 

Procedure 

De besluitvonmingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de 

Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 juni 2011 conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag 

kennis gegeven in het Witte Weekblad, editie Alphen aan den Rijn. 

Adviesaanvraag aan qemeente 

De gemeente Alphen aan den Rijn is op grond van artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) aangewezen als adviseur. Op 17 mei 2011 hebben wij Alphen aan den Rijn advies 

gevraagd. 

Naar aanleiding hiervan hebben wnj op 28 juni 2011 per brief (d.d. 23 juni 2011, kenmerk 

2011007027) van de gemeente Alphen aan den Rijn het volgende advies ontvangen. 

De gemeente Alphen aan den Rijn deelt mee dat er geen bezwaren zijn tegen deze 

milleuneutrale verandering. 

De aangevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting ten opzichte van de vigerende 

vergunning. 

Voorschriften 

Voorschrift 6.6.1 van het besluit met kenmerk DWM/2001/5846 wordt als volgt gewijzigd: 

6.6.1 De houtbreekinstallatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het veritleinen van 

groenafval (basismateriaal en stmctuurmateriaal) en hout (klasse A en B). 

Ovenweqinqen 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van of het in 

werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid. onder e, van de Wabo. 

De reguliere procedure van acht weken Is op de besluitvorming van toepassing, als de realisering 

van de beoogde verandering: 

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 

geldende vergunning zijn toegestaan; 

niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 

verieend; 

niet m.e.r.-plichtig is. 

De aanvraag is getoetst aan het Bor en aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
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De aanvraag betreft de volgende activiteiten: 

De aanvraag heeft betrekking op het in gebmik nemen van een shredder voor het breken en 

veritleinen van jaariijks 20.000 ton A- en B-hout binnen de inrichting van SITA Recyding Services 

West B.V. aan De Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn. Het in gebruik hebt>en van een breek-

installatie voor het breken van 20.000 ton groenafval is reeds vergund in ondervermelde ver

gunningen. Tevens is het breken van hout reeds vergund. De hoeveelheid te shredderen afval zal 

met deze verandering niet toenemen. 

De volgende omgevingsvergunningen gelden voor de inrichting: 

1. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor een inrichting voor op- en 

overslag en beweriting van afvalstoffen, d.d. 20 juni 2001, kenmerk DWM/2001/5846; 

2. een ambtshalve wijziging in verband met het vervallen van de voorzeefverplichting voor de 

puinbreker, d.d. 22 april 2002. DGWM/2002yi485; 

3. een ambtshalve wijziging in verband met de invoering van de Eural, d.d. 30 oktober 2002, 

kenmertt DGWM/2002/10833; 

4. een veranderingsvergunning in veriDand met het veritleinen van de inrichting, 

d.d. 7 september 2005, kenmerit DGWM/2005/12561; 

5. een veranderingsvergunning voor het op- en overslaan van AEEA, d.d. 12 september 2006. 

kenmerit DGWM/2006/13013; 

6. een melding van 8 januari 2008 met betrekking op een toename van de opslagcapadteit voor 

glas tot 800 m^ binnen de inrichting, bevestigd op d.d. 29 januari 2008, PZH-2008-898; 

7. een ambtshalve wijziging in verband met de toewijzing van IPPC. d.d. 28 september 2010. 

kenmerk PZH-2010-2080724443; 

8. een veranderingsvergunning in verband met het in gebruik nemen van een heftmck en 

acculader binnen de inrichting, d.d. 23 december 2010, kenmertt PZH-2010-234707131; 

9. tevens hebben wij van de aanvrager op 20 februari 2003 een melding met betrekking tot het 

aanbrengen van een poort, weegbruggen en een kantoomnit geaccepteerd. 

Gevolgen voor het milieu 

Ten gevolge van de aangevraagde verandering van de inrichting kunnen de volgende aspecten 

grotere gevolgen hebben voor het milieu dan vergund. 

Bodem 

De aangevraagde activiteit van het breken van schoon afvalhout (A- en B-hout) Is niet txïdem-

t>edreigend. 

Afvalwater 

Bij het breken van hout komt geen afvalwater vrij. 
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Luchtkwaliteit 

De emissie aan stof en fijn stof is bij het breken van hout vergelijkbaar met de emissie blj het 

breken van groenafval. De verandering is hienmee milieu neutraal. In de vigerende vergunning zijn 

de volgende maatregelen opgenomen om overiast door stof te voorkomen: 

het bevochtigen van het ongebroken hout; 

het bevo<:htigen van de ondergrond waar het breken zal plaatsvinden; 

het laden van de containers zal zoveel mogelijk met een kraan worden uitgevoerd om 

stofverspreiding te voorkomen; 

het staken van de breekactiviteiten met sterke wind. 

Geluid 

De gemelde verandering bestaat uit het veranderen van het te breken schoon afvalhout 

(A- en B-hout). Bij de aanvraag is geen akoestisch rapport gevoegd. Het breken van groenafval 

en hout zijn reeds vergund. Tevens zal de locatie, de periode en de toegestane tonnage van het 

breken niet wijzigen. Wat betreft geluid is het breken van hout vergelijkbaar met het breken van 

groenafval. 

Er zijn dan ook wat betreft het geluidasped geen redenen die het accepteren van de verandering 

verhinderen. De verkeersaantrekkende werking zal niet toenemen en wordt hier niet getoetst 

M.e.r - (beoordeling), M.e.r- (beoordelings)plicht) 

De voorgenomen activiteit komt niet voor in bijlage C of in bijlage D van het Beslurt milieu

effectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of 

m.e.r.-betwrdelingsplichtig. 

Condusie 

Conduderend kan het volgende worden gesteld dat de aangevraagde activiteit: 

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 

geldende vergunning is toegestaan; 

2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 

verieend: 

3. niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 

De beoogde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan vergund. Gelet op het 

vorenstaande, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

hoofd bureau Omgevingsvergunning, Groen en Grondwater 

Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysteke handtekening in de brief 
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Bezwaar 

Deze brief is een 'beschikking' in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen door een 

belanghebbende bezwaar kan worden gemaakt bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, ter attentie van het Awb-secretariaat. De tenmijn voor het 

indienen van een bezwaarschrift t>edraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na 

die waarop de beschikking is verzonden. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 

de dagtekening; 

een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

de gronden van het bezwaar (de motivering). 

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten vertx)nden. 

Vooriopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de weriting van het besluit wordt uitgesteld. 

Indien gelet op de t>elangen onvenwijlde spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid om na indiening 

van een bezwaarschrift een vooriopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van 

de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. 

Aan het verzoek om een vooriopige voorziening bij de rechttïank zijn kosten (grtffierechten) 

verbonden. 

Afschrift aan: 

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn 
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