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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van 2^Jid-Holland
Onden/rero
Op 16 novemtier 2010 hebben wij van Stta Recyding Services West BV een aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 3.10, lid 3, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een beperkte verandering van de Inrichting, gelegen
aan de Sdians 53-57 te Alphen aan den Rijn. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag
en de bewericing van afvalstoffen.
P roiectomschriivino
De aanvraag beti-eft de milieuvergunning van 20 juni 2001, kenmeric DWM/2001 /5846, en heeft
betrekking op het in gebruik nemen van een heftixick en acx»jtader binnen de inric::hting van SIta
Rec:yding Services West B.V.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het oprichten, veranderen
of veranderen van de werking of het In werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals
bedoekd In artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo.

Zuld-htollandpletn 1

Huidige verqunnlngsttuatie
Op 20 juni 2001 hebben wij aan Alphen Recyding BV een vergunning Ingevolge de Wet milieu-

2596AWDenl-laag

beheer (Wm) verieend (kenmerk DWM/2001/5846) vcwr een inrichting voor op- en oeverslag en

Bezoekadres

bewericing van afvalstoffen.
Tram S en 9 en bussen
18, 22. GS stoppen
dictitbij tiet

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2, lid 5, van de

provinctehuis. Vanaf

Wabo geldt een voor inwericingtreding van de Wabo verieende, onhen-oepelijke vergunning voor

station I>en hlaag CS a
hat tien minulen topen.
De parkeemjimte voor

categorieën van inrichtingen waar afvalstoften nuttig worden toegepast of venvijderd, van rec^htswege voor onbepaalde tijd.

auto's is beperkL

Verder hebben wij voor de inric:hting de volgende veranderingsvergunningen verieend:
Afdefing Vergunningen
is ISO-9001
gecertificeerd

een ambtshalve wijziging in verband met het vervallen van de voorzeefverplichting voor de
puinbreker, d.d. 22 april 2002;
een ambtshalve wijziging in verijand met de Invoering van de Eural, d.d. 30 oktober 2002,

MD

kenmeric DGWM/2002/10833;
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een veranderingsvergunning in veriaand met het verkleinen van de inrichting,
d.d. 7 september 2005, kenmeric DGWM/2005/12561;
een veranderingsvergunning voor het op- en overslaan van AEEA, d.d. 12 september 2006,
kenmeric DGWM/2006/13013.
Tevens hebben wij van de aanvrager op 20 febnjari 2003 een melding met betrekking tot het
aanbrengen van een poort, weegbnjggen en een kantooruntt geaccepteerd.
Bevoegd gezag
Gelet op vorenstaande projec:tbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het
Beslutt omgevingsrecht (Bor) en de daari^ij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de
integrale omgevingsvergunning te verienen of (gedeettelijk) te weigeren.
Ontvankeliikheld
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag vcror een geharmoniseerde regeling van de
Indieningsvereisten. Dtt betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uttgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uttwerking in de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede
beoordeling van de gevolgen van de activttett op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan
ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
Procedure
Deze beschikking is vcxirbereid met de reguliere voort>ereidingsproc:edure als beschreven In
paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 8 december 2010 conform artikel 3.8 van
de Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Wifte Weekblad, edttle Alphen aan den Rijn.
Adviezert/verklarinq van geen bedenkingen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun spedfieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo,
alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de
gemeente Alphen aan den Rijn gezonden. Hierop hebben wij geen reactie ontvangen.
BEOORDELING
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inriciiting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo.
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens
de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.
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Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld In
hoofdstuk 7 van de Wm. Ten stofte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan
waarvoor eerder een omgevingsvergunning Is verleend.
Toetsing milieuneutraal of -vriendelilke verancterirw
De Wabo bepaatt in artikel 2.14, lid 5, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke
of milieuneutrale verandering kan worden verieend als voldaan wordt aan de voonvaarden utt
artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. HIerutt volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verieerKl
indien de realisering van de met deze aan\ffaag beoogde verandering van de inrichting of
verandering van de wericwijze binnen de inrichting:
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.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens conduderen
wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet Deze constatering berust op de volgende
overwegingen.
Gevolgen voor het milieu
Het aangevraagde gebmik van de elektiische heftruck Is relatief gering In verhouding tot de
totale geluidsemissie van de inrichting. De bijdrage van geluidsemissie van de heftruck is niet
relevant voor de geluidsimmissie butten de Inrichting. Binnen de inrichting worden reeds bodembedreigende activiteiten uttgevoerd, waaronder ook met gevaariijk afval. Hiervoor zijn reeds
bodembeschermende voorzieningen aanwezig. De acxiulader worctt opgesteld op een reeds
aanwezige bodembeschermende voorziening die voldoet aan bodemrisicocategorie 1 zoals
gesteld in de NRB. Oe aangevraagde verandering lelctt daarom niet tot andere of grotere
gevolgen voor het milieu.
M.e.r ~ (beoordeling), M.e.r- (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in bijlage C noch In bijlage D van het Beslutt milleuefTecbappoftage 1999 (verder Beslutt m.e.r.). De activttett is derhalve noc:h m.e.r.-plicbtig noc::h
m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Condusie
Vanutt het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van de inrichting, zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

3M

PZH-2010-234707131 dd. 23-12-2010

Ons kenmerk
PZH-2010-234707131

"^^^''j^jj HOLLAND

BESLUIT
Gedeputeerde Staten beslutten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevlngsrec:ht, de omgevingsvergunning te verienen. De vergunning worctt verieend vcx>r het in
gebruik nemen van een heftmck en acculader binnen de Inrichting van Stta Recyding Servkes
West B.V.
VoorscJiriften
Voorschrift 7.1 wordt als volgt gewijzigd:
7.1 Onderstaande activttetten dienen te worden uttgevoerd op een vloeistoftjichte vloer c.q. verharding die voldoet aan de eisen vcx)r een opvangvoorziening met een elndemissiescore 1,
zoals gesteld In de NRB:
alle activttelten met afvalstoffen (opslag, overslag en bewerken) met uitzondering van
droogpapier/karton;
de wasactivttetten (wasstraat);
het met een acxulader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen
bevat
Aan het beslutt worctt het volgende voorschrift toegevoegd:
10.6

Accxiladers en accu's zijn tijdens het laden opgesteld In een goed geventileerde ruimte.

BEZWAAR
De besc:hikklng treectt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het beslutt kan
binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, ta.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vennelding
van "Awb-bezwaar" in de linkertxivenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het beslutt niet Hebben u of derde
belanghebbenden er veel belang bij dat dtt beslutt niet in werking treedt, dan kan een vooriopige
voorziening worden gevraagd. Een vooriopige voorziening kan worden aangevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrec:ht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Wanneer een vooriopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in wericing nadat hierover een beslissing is genomen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

hoofd bureau Afval
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief
Afschrift aan:

Gemeente Alphen aan den Rijn
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