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Besluit op aanvraag omgevingsvergunning
Het plaatsen van een acculader ten behoeve van een elektrische heftruck
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Aanleiding

Op 21 februari 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft
het plaatsen van een acculader ten behoeve van een elektrische heftruck voor het bedrijf Indaver
Compost B.V., gelegen aan De Schans 41 in Alphen aan den Rijn.
Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste
lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).
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Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit:
A. De aangevraagde omgevingsvergunning, onder bijgevoegde voorschriften, te verlenen voor de
activiteit milieu neutrale wijziging (artikel 2.1 lid 1e Wabo).
B. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
- Ingediende aanvraag (ons kenmerk 2020063345);
- Plattegrond locatie (ons kenmerk 2020063342);
- Beschrijving wijziging (ons kenmerk 2020063340.
Omdat de stukken die u bij de aanvraag heeft ingediend bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze
niet met de beschikking meegezonden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Dit is de dag na verzending van
de vergunning (artikel 6.1 lid 1 Wabo). Wij publiceren dit besluit. Belanghebbenden kunnen bezwaar
maken. Als u begint met de werkzaamheden voordat de termijn voor het indienen van bezwaren
voorbij is, handelt u op eigen risico. Wij adviseren u daarom om deze termijn af te wachten.
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Rechtsbeschermingsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen de volgende rechtsmiddelen worden aangewend.
Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54
50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is
dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift
indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes
weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.
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Het adres voor het indienen van bezwaar is Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag.
Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
1. Uw naam en adres.
2. De datum van uw bezwaarschrift.
3. Het nummer van het besluit.
4. De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.
5. Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.
U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de
provincie Zuid-Holland. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.
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Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (paragraaf 3.2 Wabo).
De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit
omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

5

Projectbeschrijving

De wijziging heeft betrekking het plaatsen van een acculaadpunt ten behoeve van een elektrisch
oplaadbare heftruck. Voor intern transport wordt momenteel een dieselheftruck gebruikt. Deze wordt
vervangen worden voor een elektrisch oplaadbare heftruck.
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Overwegingen

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag:

6.1

Milieu (artikel 2.1 lid 1e Wabo)

6.1.1 Huidige vergunningsituatie en vergunningplicht
Indaver is een inrichting voor het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen
afkomstig van buiten de inrichting met een capaciteit van 15.000.000 kg per jaar of meer (Bor, bijlage
1, onderdeel c, categorie 28.4 onder c. sub 1: ontwateren, omzetten, agglomereren, deglomereren,
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scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen van van buiten de inrichting afkomstige
huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen).
Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Door het verwerken van
meer dan 75 ton organisch afval per dag valt de inrichting onder categorie 5.3.b van de Richtlijn
Industriële emissies (hierna RIE). Ingevolge artikel 3.3 lid 1 onder b zijn Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland bevoegd te beslissen op de aanvraag.
Omdat er sprake is van een IPPC-installatie wordt de inrichting aangemerkt als een inrichting
waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 van de Wabo een vergunning noodzakelijk is. Voor de
inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:
Soort vergunning
Revisievergunning

Datum
07-05-2018

Kenmerk
2017058586

Onderwerp
Composteerinrichting

6.1.2 Toetsingskader
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo
bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan
worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit
volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.
Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan deze aspecten.
Wij overwegen daarbij het volgende.
6.1.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu
Het laadstation wordt geplaats in een daarvoor geschikte ruimte, overdekt en voldoende geventileerd
op een vloeistofkerende vloer. De heftruck beschikt over een automatisch bijvulmechanisme. De
acculader zal automatisch afslaan wanneer de accu volledig geladen is. De vlotter op de machine laat
zien wanneer de cellen voldoende gevuld zijn. Bij het bijvullen van de heftruck zal de lader
automatisch afslaan op het moment dat de cellen voldoende vol zijn.
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor het bodemaspect en de overige
milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.
6.1.2.2 Toetsing andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt
dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is
verleend.
6.1.2.3 Toetsing milieueffectrapport
De voorgenomen verandering zelf alsook de door de voorgenomen verandering ontstane inrichting
heeft geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage zoals genoemd in hoofdstuk 7
van de Wet milieubeheer.
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6.1.3 Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
ing. H.W. Spruit,
Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland
Dit document is digitaal vastgesteld.
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