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Onderwerp aanvraag
Op 3 november 2003 hebben wij van SITA Recycling Services West BV een aanvraag
ontvangen voor het veranderen van de inrichting van SITA Recycling Services
Alphen aan den Rijn aan De Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn.
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De veranderingen hebben betrekking op.
A. Het verkleinen van de inrichting.
B. Het beeindigen van:
de breekactiviteiten;
de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
de menginstallatie;
de composteringsactiviteiten;
de menginstallatie voor LD-mix van hoogovenslakken;
de kadeoverslagactiviteiten.
C. Nieuwe activiteiten:
het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
het ontwateren van rioolzand;
op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers
(transportgereed);
stalling van voertuigen;
wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.

bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
autcf s is beperkt.

besluit/2O05/i256i

D. Wijzigingen:
wijziging bedrijfstijden;
het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en
sloopafval);
wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
het niet realiseren van de vergunde overslaghal.
AFDELING VERGUNNINGEN is
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De inrichting is gelegen aan De Schans 57 te Alphen aan den Rijn, kadastraal
bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummers 7934, 6988, 7587 en
8673 (gedeeltelijk).
Wij overwegen bij dit besluit het volgende.
Vergunningsituatie
Bij besluit van 20 juni 2001 (kenmerk DWM/2001/5846) hebben wij aan SITA
Recycling Services te Alphen aan den Rijn een revisievergunning verleend
ingevolge de Wet milieubeheer voor:
1. Op- en overslag, alsmede het mechanisch/fysisch scheiden van:
bouw- en sloopafval;
puin met grondmengsels;
bedrijfsafval zijnde bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval en
KWD-afval, agrarisch afval en niet-specifiek ziekenhuisafval;
grof huishoudelijk afval;
dakafval.
2. Het breken, wassen en mengen van de steenachtige fractie afkomstig uit de
onder sub i genoemde afvalstoffen, met uitzondering van dakafval.
3. Op- en overslag, verkleinen en compostering van: groenafval, bermmaaisel en
slootafval.
4. Het breken van hout.
5. Op- en overslag en ontwatering van: kolkenslib en veegvuil.
6. Op- en overslag van:
groente-, fruit- en tuinafval;
asbest(houdend) afval;
autobanden;
glas;
kunststoffen;
metalen;
vethoudend slib;
grijs huishoudelijk afval.
Bij besluit van 22 april 2002 (kenmerk DGWM/2002/i48s) hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met het vervallen van de voorzeefverplichting voor de stationaire puinbreker.
Bij besluit van 30 oktober 2002 hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd in
verband met de invoering van de Eural.
Als gevolg van de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State van 5 februari 2003, kenmerk 200104137/1 zijn enkele voorschriften gewijzigd.
Op 20 februari 2003 (kenmerk DGWM/2O03/2630) hebben wij een melding geaccepteerd met betrekking tot het aanbrengen van een tweede toegangspoort, twee
weegbruggen en het plaatsen van een mobiele kantoorunit.
Op 23 mei 2001 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Alphen
Recycling een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) verleend (nummer 9813203/^33778).
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Procedure
De procedure ingevolge Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals dat
gold voor i juli 2005, is gevolgd. De ontwerpbeschikking is tegelijk met de
aanvraag ter inzage gelegd.
VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Alphen aan
den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.
De overige gemeenten die gelegen zijn binnen een straal van 10 km gemeten vanaf
de grens van de inrichting, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking be
trokken, omdat wij van mening zijn dat de verandering geen invloed heeft op de
belasting van het milieu in die gemeenten.
In verband met het gestelde in artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer
hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland op 4 november 2003 verzocht te
laten weten of er voor onderhavige activiteit een vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Volgens de aanvraag is de
verandering van de inrichting bij het hoogheemraadschap van Rijnland gemeld.
Volgens telefonische informatie van het hoogheemraadschap treedt de melding in
werking op het moment dat de Wvo-vergunning aan de Alphense Puin Recycling
BV is verleend.
Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter
inzage gelegen van 4 april 2005 tot en met 2 mei 2005.
Tijdens de inzagetermijn van de aanvraag en de ontwerpbeschikking is ons niet
gebleken, dat er behoefte bestaat aan een gedachtewisseling als bedoeld in
artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht.
Bedenkingen en adviezen
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn hebben bij brief van
9 december 2003, kenmerk 2003/16542 adviezen ingediend met betrekking tot de
milieuaspecten geluid en afvalwater.
Geluid
In de rapportage ontbreekt het aan een verhandeling over indirecte hinder. Het
college is van oordeel dat indirecte hinder in dit geval meegenomen moet worden.
Ten aanzien van de indirecte hinder is het niet geheel duidelijk of de inrit aan de
Westgouweweg nu wel of niet gebruikt wordt.
Daarnaast maakt het college enkele detail opmerkingen over de inhoud van het
akoestisch rapport.
Ten aanzien van de adviezen merken wij het volgende op.
Inderdaad ontbreekt in het akoestisch rapport een berekening van de geluidsniveaus door verkeersaantrekkende werking. Over dit aspect hebben wij, vooral
gezien de hoeveelheid verkeersbewegingen, aanvullende informatie verzocht aan
de aanvraagster.
Evenals in de procedure voor de vigerende vergunning wordt dit aspect, gezien de
vrijwel gelijk blijvende situatie, als niet relevant gezien.
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Als ontsluiting wordt evenals voorheen niet de op tekening aangegeven zuidelijke
inrit (overigens niet aan de Westgouweweg gelegen) maar de noordelijke inrit
gebruikt, zoals blijkt uit de figuren in het akoestisch rapport bij de aanvraag.
De adviezen met betrekking tot het akoestisch rapport hebben wij meegenomen
bij onze beoordeling.
Afvalwater
Het college heeft een probleem als al het hemelwater afkomstig van het buitenterrein zonder beperkingen op het gemeentelijk vuilwaterriool wordt geloosd.
Ten aanzien van de adviezen merken wij het volgende op.
De verandering van de inrichting is door de aanvraagster gemeld bij het
hoogheemraadschap van Rijnland. In de melding is aangegeven dat bij ernstige
regenval het water wordt opgeslagen in een riool, dat overgedimensioneerd is met
een extra buffercapaciteit van circa 15 m3. Indien de buffercapaciteit van ism 3
onvoldoende is dan zal er in de naastgelegen sloot een overstort plaatsvinden.
De melding treedt in werking op het moment dat de Wvo-vergunning aan de
Alphense Puin Recycling BV is verleend.
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn
bedenkingen ingediend door:
A.

SITA Recycling Services West B.V. namens SITA Nederland Holding B.V.

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat.
1.

Pagina 4, 3e alinea. Hier staat beschreven dat bij ernstige regenval het water
wordt opgeslagen in een buffertank, dit is onjuist. In de dimensionering van
het rioolstelsel is een buffercapaciteit gecreeerd van circa 15 m3.

2.

Pagina 14. 6.1.1 bij punt 4. Tussen persen en scheiden van papier/karton
ontbreekt het woordje en.

3-

Pagina 15, 6.12.7. In dit voorschrift wordt gesteld dat het grijs huishoudelijk
afval, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het geurende
deel van het bedrijfsafval moet worden geladen - voor afvoer - in geheel
gesloten containers. Aanvraagster verzoekt geheel gesloten containers te
veranderen in containers die zijn afgezeild.

4.

Pagina 15, 6.13.1. Aanvraagster verzoekt dit voorschrift aan te vullen met: Bij
afvoer op dezelfde dag, kan dit afval tevens op de plaats die op tekening met
Voile containers gereed1 staat aangegeven worden gestald.

5.

Pagina 15. 8.3. Als het hier gaat om afval in containers dat transportgereed
staat voor transport naar de eindverwerker, dan begrijpt aanvraagster dit
voorschrift.
Als het hier gaat om containers met inhoud afkomstig van klanten dan
verzoekt aanvraagster dit voorschrift te schrappen. Bij het lossen van afval
kan namelijk pas worden geconstateerd of het afval geurend is. Tevens is
aanvraagster van mening dat het onderwerp 'geur1 voldoende wordt geborgd
in hoofdstuk 6.

ONS KENMERK

Behandeling ingekomen adviezen en bedenkingen

DGWM/2005/12561

PAGINA 5/20

Ad i

Conform de melding in het kader van de Wvo hebben wij de tekst op pagina 4 in
onderstaande zin aangepast.
'... bij ernstige regenval het water wordt opgeslagen in een riool, dat overgedimensioneerd is met een extra buffercapaciteit van circa 15 m3.1
Ad 2
Op verzoek van de aanvraagster hebben wij aan voorschrift 6.1.1 bij punt 4 het
woordje en toegevoegd.
Ad 3
Aanvraagster verzoekt om in voorschrift 6.12.7 geheel gesloten containers te
vervangen door containers die afgezeild zijn.
De bedoeling van bovengenoemd voorschrift is dat geurhinder voor de omgeving
wordt voorkomen. Door het afdoende afzeilen van de containers wordt naar onze
mening dit doel bereikt. Wij hebben voorschrift 6.12.7 in onderstaande zin
gewijzigd. 'Aansluitend aan de in de voorschriften 6.12.5 en 6.12.6 bedoelde
inspectie dient het grijs huishoudelijk afval, het gft, het geurende deel van het grof
huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval te worden opgepakt
en om geurhinder voor de omgeving te voorkomen, in gesloten of afdoende
afgezeilde containers te worden geladen ten behoeve van de afvoer.1
AcU
Op verzoek van de aanvraagster hebben wij voorschrift 6.13.1 in onderstaande zin
gewijzigd.
'De containers met grijs huishoudelijk afval en de geurende fractie van het bedrijfsafval en van het (geurende) grof huishoudelijk afval dienen in de bestaande
bedrijfshal te worden opgeslagen. Bij afvoer op dezelfde dag als waarop de afvalstoffen zijn aangevoerd, mogen deze containers tevens op het buitenterrein
worden gestald. De stalling dient plaats te vinden op de plaats die op de tekening is
aangegeven met Voile containers gereed voor transport.'
Ad5
De voorschriften 6.12.4 tot en met 6.12.7 (als onderdeel van het hoofdstuk
'Bedrijfsvoering') van de vigerende vergunning bepalen de werkwijze voor grijs
huishoudelijk afval, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het
geurende deel van het bedrijfsafval. Deze werkwijze is in lijn met wat is
opgenomen in de milieueffectrapportage bij de aanvraag van 4 augustus 1998 van
Alphen Recycling BV, onderdeel €.1.2.3 en €.1.2.4 en pagina 15 van de aanvraag
voor deze vergunning.
Voorschrift 8.3 (als onderdeel van het hoofdstuk 'Lucht') beoogt niet aspecten te
regelen die verband houden met de bedrijfsvoering, maar bepaalt (in het
algemeen) geuremissie te voorkomen. De redactie van voorschrift 8.3 kan in die zin
worden aangepast. Wij hebben voorschrift 8.3 in onderstaande zin gewijzigd.
Yoor transport gereed staande containers die geurende afvalstoffen bevatten zoals
huishoudelijk afval, geurend bedrijfsafval of geurend grof huishoudelijk afval
dienen gesloten te blijven.1
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Aanvulling op de aanvraag
Op 5 mei 2004 hebben wij van
namens SITA Recycling
Services West BV een aanvulling op de aanvraag ontvangen.
De aanvulling heeft betrekking op:
- wijziging van de aangevraagde aantallen vervoersbewegingen;
- het niet accepteren van nat papierafval.
Het aan SITA reeds vergunde aantal vervoersbewegingen is volgens aanvraagster
ook passend in de nieuwe situatie. Er behoeft wat dit betreft geen uitbreiding van
de vergunde situatie plaats te vinden.
Deze aanvulling op de aanvraag betekent dat er geen relevante wijziging in de
verkeersaantrekkende werking komt.
Toelichting veranderingen
De veranderingen hebben betrekking op.
A. Het verkleinen van de inrichting.
B. Het beeindigen van:
de breekactiviteiten;
de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
de menginstallatie;
de composteringsactiviteiten;
de menginstallatie voor ID-mix van hoogovenslakken;
de kadeoverslagactiviteiten.
C. Nieuwe activiteiten:
het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
het ontwateren van rioolzand;
op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers
(transportgereed);
stalling van voertuigen;
wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.
D. Wijzigingen:
wijziging bedrijfstijden;
het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en
sloopafval);
wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
het niet realiseren van de vergunde overslaghal.
Een gedeelte van de inrichting wordt verhuurd aan de Alphense Puin Recycling BV
en behoort niet meer tot de inrichting. Voor de puinbreekactiviteiten zal APR BV
een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aanvragen.
Als gevolg van het niet meer uitvoeren van de breekactiviteiten zal de hoeveelheid
aan te voeren puin verminderen met 400.000 ton/jaar. Tevens komt de wasinstallatie voor het wassen van granulaat en de menginstallatie te vervallen.
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Vergunde jaarcapaciteit
(ton/jaar)

Aangevraagde
hoeveelheid
(ton/jaar)

Bouw- en sloopafval

544.650

100.000

Afvalstof

Grijs huishoudelijk afval

70.000

50.000

Bedrijfsafval

50.000

75.000

Grof huishoudelijk afval

20.000

30.000

Groenafval, slootafval en bermmaaisel voor
compostering

15.000

0

Groente-, fruit- en tuinafval

10.000

o

5.350

5.000

Rioolzand

o

5.000

Papier/karton

0

50.000

Puin met grondmengsels

De acceptatie van onderstaande afvalstoffen blijft ongewijzigd:
Afvalstof

Vergunde jaarcapaciteit
(ton/jaar)

Groenafval, bermmaaisel en slootafval voor op-/overslag

20.000

Overig afval waaronder verpakt asbesthoudend afval

15.000

Kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib

5.000

Het nieuw te accepteren organisch belast (bedrijfs)afval zal in de bestaande
bedrijfshal op dezelfde manier als het overige bedrijfsafval worden op- en overgeslagen. Naast organisch belast bedrijfsafval geldt deze verandering ook voor
grijs huishoudelijk en grof huishoudelijk afval dat organisch afval bevat.
De vermindering van de hoeveelheid groenafval, slootafval en bermmaaisel heeft
uitsluitend betrekking op de beeindigde composteeractiviteten. De acceptatie van
groenafval, slootafval en bermmaaisel voor de op- en overslag blijft ongewijzigd.
Rioolzand wordt gelost in de speciale, reeds aanwezige ontwateringsvoorzieningen.
Het percolaat wordt via de afvalwatergoten in de bedrijfshal geleid naar de waterzuivering waarna het wordt geloosd op het gemeentelijk riool.
Het persen en scheiden van bedrukt/onbedrukt papier/karton vindt in de nieuw te
bouwen bedrijfshal plaats. Met behulp van een pers worden papier en karton
verdicht tot balen.
De nieuw te bouwen bedrijfshal zal gebruikt worden voor het persen en scheiden
van bedrukt/onbedrukt papier/karton.
Het stallen van lege containers en voile containers - in afwachting van transport op het buitenterrein en/of in de bedrijfshal.
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De voertuigen, die gebruikt worden om diverse afvalstoffen naar en van de
inrichting te vervoeren, worden's nachts en gedurende het weekeinde op de
inrichting gestald. Het is mogelijk, dat deze voertuigen nog of al beladen zijn.
In het laatste compartiment van de werkplaats zal een wasplaats in gebruik
worden genomen, die zal worden gebruikt voor het schoonspuiten van voertuigen
en containers met behulp van een hogedrukspuit/stoomcleaner.
Het stoppen van aantal activiteiten heeft consequenties voor de bedrijfstijden.
Van de activiteiten die overblijven worden de bedrijfstijden verruimd.
Algemeen toetsingskader
Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012
(LAP), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei 2004 in werking is getreden.
Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de
vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel i van het LAP het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP zijn
kortweg aan te duiden als:
1. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
2. het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren
van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als
brandstof mogelijk;
3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden
hergebruikt;
4. het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen dat moet worden gestort of in
een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand;
5. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en
afvalbeheer.
Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.
Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van
het LAP Sectorplannen opgenomen. In de Toelichting bij de sectorplannen1 zijn de
algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per
sectorplan in het hoofdstuk 'Afbakening sectorplan1 aangegeven voor welke
afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee
verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. Voor afvalstoffen
waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het
algemeen beleid uit deel i Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en
opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven.
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en
verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend
mag worden.

HOLLAND
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Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle
noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.
Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan van het LAP van belang.
Papier en karton
In sectorplan 18 van het Landelijk afvalbeheersplan 2002-2012 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van papier en karton.
i. De minimumstandaard voor het be en verwerken van gescheiden ingezameld
papier en karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
Het persen en scheiden van bedrukt/onbedrukt papier/karton vindt in de nieuw te
bouwen bedrijfshal plaats. Met behulp van een pers worden papier en karton
verdicht tot balen. De balen worden afgevoerd naar een afhemer ten behoeve van
hergebruik.
Rioolzand
Rioolzand wordt gelost in de speciale, reeds aanwezige ontwateringsvoorzieningen.
Het percolaat wordt via de waterzuivering geloosd op het gemeentelijk riool.
De zandfractie wordt afhankelijk van de kwaliteit nuttig toegepast.
Aangezien de bewerking van papier en karton en rioolzand in de inrichting de
mogelijkheid tot hergebruik en nuttige toepassing bevordert, achten wij de
gevraagde activiteit in overeenstemming met het Landelijk afvalbeheerplan.
Milieuhygienische toetsing
Gezien de locatie van de inrichting en de aard van de activiteiten, kunnen de
volgende milieuonderdelen worden beinvloed: geluid, lucht, afvalwater en bodem.
In het navolgende zullen deze aspecten afzonderlijk aan de orde worden gesteld.
Geluid
De inrichting is gelegen aan De Schans op het bedrijventerrein De Vork/De Schans
in de gemeente Alphen aan den Rijn.
In de nabijheid van de inrichting ligt in de verschillende richtingen een aantal
woningen, waarvan de woningen De Schans 2 en 4 het dichtstbij zijn gelegen.
De belangrijkste Wijzigingen in de geluidssituatie bestaan uit het vervallen van het
inrichtingsdeel met de puinbreker en het realiseren van een nieuwe bedrijfshal
voor papierverwerking en een wasplaats.
Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van Adviesbureau Peutz
nummer FA 3885-2 van 29 September 2003 dat de akoestische situatie beschrijft.
Met de beschrijving en geluidsberekeningen wordt voldoende aannemelijk
gemaakt dat met de aangevraagde activiteiten kan worden voldaan aan de
berekende geluidsbelasting.
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Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting op alle locaties kan voldoen aan
de vigerende geluidsvoorschriften. Ook blijkt dat deze inrichting samen met het
afgesplitste deel, de nieuwe inrichting Alphense Puin Recycling BV, binnen deze
geluidsvoorschriften blijft.
De vigerende geluidsvoorschriften worden in deze beschikking voor de gewijzigde
situatie van toepassing verklaard.
In de beoordeling van indirect geluid door verkeersaantrekkende werking is geen
wijziging gekomen ten opzichte van de bestaande situatie.
Lucht (stof en geur)
Stof

Als gevolg van het niet meer uitvoeren van de breekactiviteiten zal de kans op stofhinder aanmerkelijk afhemen. Bovendien vermindert de hoeveelheid bouw- en
sloopafval die zal worden aangevoerd en opgeslagen.
Met de gestelde voorschriften in de onderliggende vergunning kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder ontstaat als gevolg van de voorgenomen
veranderingen in de inrichting.
Geur
Ten opzichte van de vergunde situatie zijn er twee belangrijke Wijzigingen met
betrekking tot de geuremissie. De groencompostering en de overslag aan de kade
zal niet meer plaatsvinden. Hierdoor mag verwacht worden dat de geuremissie zal
afhemen.
Voor de nieuwe activiteiten, het ontwateren van rioolzand en het accepteren van
organisch belast (bedrijfs)afval hebben wij de daarvoor bestemde voorschriften
aangepast; de nieuwe activiteiten zijn toegevoegd aan de voorschriften 8.3 en
6.11.1.
Afvalwater
De totale oppervlakte van de inrichting is ongeveer gehalveerd, waardoor de totale
hoeveelheid af te voeren hemelwater is verminderd. Het te lozen afvalwater, dat
vrijkomt bij de wasstraat zal na reiniging geloosd worden op het gemeentelijk
riool. Als gevolg van het ontwateren van rioolzand zal er extra afvalwater worden
geloosd. De indirecte lozing van dit bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de in
deze vergunning en in de vigerende vergunning opgenomen voorschriften.
Bodem
Boderribescherming
In de onderliggende vergunning is aangegeven dat alle activiteiten met afvalstoffen (opslag, overslag en bewerken) dienen te worden uitgevoerd op een
vloeistofdichte vloer c.q. verharding die voldoet aan de eisen voor een opvangcategorie i, zoals gesteld in de NRB. De reeds gestelde voorschriften zijn ook
toereikend voor de voorgenomen veranderingen. Voor de activiteiten met papier/
karton hebben wij geen bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven omdat
deze activiteiten niet bodembedreigend zijn. Er wordt alleen droog papier en karton
geaccepteerd.
Aan voorschrift 7.1 hebben wij de wasactiviteiten (wasstraat) toegevoegd.
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Nulonderzoek van de bodem
Bij de aanvraag is een nulsituatiebodemonderzoek gevoegd van Mol ingenieursbureau, projectnummer 04663 van 4 februari 2002. Het rapport is door ons beoordeeld en als toereikend beschouwd (brief 30 augustus 2002, DGWM/2002/9ii). Het
nulsituatiebodemonderzoek is door ons beoordeeld en biedt voldoende informatie
ten aanzien van de bodem en het grondwater.
Vergunningsduur
De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de Wm-vergunning van 20 juni 2001, namelijk tot 22 oktober 2011.
Conclusie
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de
gevraagde vergunning te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen
die de inrichting heeft voor het milieu.
Besluit
Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten aan SITA Recycling Services
West BV, voor de vestiging aan de Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn de
vergunning, in de zin van artikel 8.1, lid i onder b van de Wet milieubeheer, te
verlenen voor:
A. Het verkleinen van de inrichting.
B. Het beeindigen van:
de breekactiviteiten;
de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
de menginstallatie;
de composteringsactiviteiten;
de menginstallatie voor LD-mix van hoogovenslakken;
de kadeoverslagactiviteiten.
C. Nieuwe activiteiten:
het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
het ontwateren van rioolzand;
op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers
(transportgereed);
stalling van voertuigen;
wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.
D. Wijzigingen:
wijziging bedrijfstijden;
het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en
sloopafval);
wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
het niet realiseren van de vergunde overslaghal;
overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken die bij dit besluit
behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.
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De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de
Wm-vergunning van 26 juni 2001, namelijk tot 22 oktober 2011.
De vergunning van 20 juni 2001 (kenmerk DWM/2001/5846) wordt als volgt
gewijzigd:
2.

ACCEPTATIE

-

4.

in voorschrift 2.1 komen groente-, fruit-, en tuinafval en hoogovenslakken
voor het maken van LD-mix te vervallen;
in voorschrift 2.1 zijn rioolzand, droog papier/karton en organisch belast
(bedrijfs)afval toegevoegd;
voorschrift 2.12 is aangepast.

NULSITUATIEMETING VAN GROND EN GRONDWATER

- voorschrift 4.1 is aangepast.
- de voorschriften 4.2,4.3 en 4.4 zijn ingetrokken.
5.

CAPACITEIT

-

de voorschriften s.ia, s.ib, 5.2 en 5.3 zijn aangepast.

6. BEDRIJFSVOERING

-

voorschrift 6.1.1 is aangepast;
voorschrift 6.1.2 is aangepast;
voorschrift 6.2.2 is aangepast;
de voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 zijn ingetrokken;
voorschrift 6.3.8 is ingetrokken;
voorschrift 6.3.10 is ingetrokken;
de voorschriften 6.4 tot en met 64.13 zijn ingetrokken;
de voorschriften 6.5.1 tot en met 6.5.3 zijn ingetrokken;
de voorschriften 6.8.1 tot en met 6.8.3 zijn ingetrokken;
voorschrift 6.9.13 is aangepast;
voorschrift 6.9.14 is ingetrokken;
de voorschriften 6.10.1 tot en met 6.10.5 en 6.10.7 tot en met 6.10.19 zijn
ingetrokken;
de voorschriften 6.11.1 tot en met 6.11.4 zijn aangepast;
de voorschriften 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3 en 6.12.9 zijn ingetrokken;
de voorschriften 6.12.4, 6.12.6, 6.12.7, 6.12.8, 6.13.1 en 6.13.4 zijn
aangepast;
de voorschriften 6.13.2, 6.13.3, 6.13.6 en 6.13.7 zijn ingetrokken.

7.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN
- voorschrift 7.1 is aangepast.

8.

LUCHT
- de voorschriften 8.3, 8.4 en 8.12 zijn aangepast;
- voorschrift 8.14 is ingetrokken.

11. AFVALWATER

- voorschrift 11.3 is aangepast.
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12. ALGEMEEN

- voorschrift 12.21 is aangepast;
- voorschrift 12.22 is ingetrokken.
18. REINIGEN VAN VOERTUIGEN, WERKTUIGEN EN CONTAINERS (nieuw)
- de voorschriften 18.1 tot en met 18.5 zijn toegevoegd.
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2.0

ACCEPTATIE

2.1

Binnen de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen
worden geaccepteerd:
- bouw- en sloopafval;
- grijs huishoudelijk afval;
- bedrijfsafval (bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval,
KWD-afval, agrarisch afval, niet-specifiek ziekenhuisafval);
- grof huishoudelijk afval;
- groenafval, slootafval en bermmaaisel;
- overige afvalstoffen: dakgrind, dakleer (teermastiek en bitumineuze
dakbedekkingsmaterialen), verpakt asbesthoudend afval, autobanden,
glas, kunststoffen papier/karton;
- bouw- en sloopafval, voornamelijk bestaande uit grond;
- kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib;
rioolzand;
- organisch belast (bedrijfs)afval;
- droog papier/karton.

2.12

Vloeibare afvalstoffen en niet-steekvaste slibben mogen binnen de inrichting niet worden geaccepteerd. Kolkenslib, veegvuil, vethoudend slib
en rioolzand zijn uitgezonderd van dit verbod.

4.0

NULSnUAHEMEUNG VAN GROND EN GRONDWATER

4.1

Het nulsituatiebodemonderzoek van Mol ingenieursbureau,
projectnummer 04663 van 4 februari 2002, maakt deel uit van deze
vergunning. De in dit rapport vastgestelde kwaliteit van de grond en het
grondwater wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie.

5.0

CAPACITEIT

5.1 a

De maximaal te accepteren hoeveelheden aan afvalstoffen mag niet meer
bedragen dan 355.000 ton per jaar. Per afvalstofcategorie mogen de hierna
genoemde hoeveelheden per jaar niet worden overschreden.
Afvalstofcategorie

Ton/jaar

Bouw- en sloopafval

100.000

Grijs huishoudelijk afval

50.000

Bedrijfsafval

75.000

Grof huishoudelijk afval

30.000

Groenafval, bermmaaisel en slootafval voor op-/overslag

20.000

Overig afval waaronder verpakt asbesthoudend afval

15.000

Puin met grondmengsels

5.000

Kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib

5.000

Rioolzand

5.000

Papier/karton

50.000
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In de bestaande bedrijfshal mogen onderstaande afvalstoffen geaccepteerd
worden:
- grijs huishoudelijk afval;
- grof huishoudelijk afval dat organisch afval bevat;
- bedrijfsafval dat organisch afval bevat.

Per afvalstofcategorie mogen de hierna genoemde hoeveelheden opgeslagen
afvalstoffen niet worden overschreden.
Afvalstofcategorie

Maximum opgeslagen
hoeveelheid m3

Bouw- en sloopafval

5.000

Groenafval, slootafval en bermmaaisel

1.800

Grijs huishoudelijk afval, geurende fractie van bedrijfsafval

l.OOO

en geurende fractie grof huishoudelijk afval
Grond (afkomstig van zeving puin met grond mengsels)
Bedrijfsafval, niet geurend (bedrijfsafval vergelijkbaar

625
500

met bouw- en sloopafval, KWD-afval, agrarisch afval, nietspecifiek ziekenhuisafval)
Grof huishoudelijk afval, niet geurend.
Overig afval (dakafval, autobanden, glas, kunststoffen)
Asbest/asbesthoudend afval
Papier/karton

5-3

l.OOO
2OO
12O

20.000 ( = 10.000 ton)

De opgeslagen hoeveelheden eind-, tussen- en restproducten mogen niet
meer bedragen dan het vermelde in onderstaande tabel (aanvullend op de
tabel bij 5.2).
Materiaal

Maximum opgeslagen
hoeveelheid m3

Sorteerzeefzand

5.000

Hout

2.OOO

Behandelde (= gezeefde) grond
Papier/karton
Kunststoffen
Metalen
Glas

625
20.000 (= 10.000 ton)
l.OOO
l.OOO

50 (= 100 ton)

6.0

BEDRIJFSVOERING

6.1
6.1.1

Toegestane activiteiten.
Met betrekking tot afvalstoffen zijn binnen de inrichting de volgende
activiteiten toegestaan:
i. Op- en overslag, alsmede het mechanisch/fysisch scheiden van:
- bouw- en sloopafval;
- puin met grondmengsels;
- bedrijfsafval zijnde bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval en KWD-afval, agrarisch afval en niet-specifiek ziekenhuisafval;
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2.
3.
4.
5.
6.

- grof huishoudelijk afval;
- dakafval.
Op- en overslag, verkleinen en compostering van: groenafval, bermmaaisel en slootafval.
Het breken van hout.
Het persen en scheiden van papier/karton.
Op- en overslag en ontwatering van: kolkenslib, veegvuil en rioolzand.
Op-en overslag van:
- groente-, fruit- en tuinafval;
- groenafval, bermmaaisel en slootafval.
- asbest(houdend) afval;
- autobanden;
- glas;
- kunststoffen;
- metalen;
- vethoudend slib;
- grijs huishoudelijk afval;
- organisch belast (bedrijfs)afval.

6.1.2

In aanvulling op de in het voorgaande voorschrift genoemde afvalactiviteiten mogen binnen de inrichting kantoorfaciliteiten, een werkplaats voor onderhoud en reparaties aan eigen materieel, twee weegbruggen, een wasstraat voor het reinigen van voertuigen en materieel en
een pompeiland voor eigen transportmiddelen in gebruik zijn.

6.2.2

De acceptatie en overslag van grijs huishoudelijk afval mag uitsluitend in
de bestaande bedrijfshal plaatsvinden.

6.9.13 De opslaghoogte van (afval)stoffen binnen de inrichting mag op het buitenterrein maximaal 6.00 m bedragen.
6.11.1 Op- en overslag van kolkenslib, veegvuil, rioolzand en organisch belast
afval dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers in de bestaande
sorteerhal.
6.11.2 Ontwatering van veegvuil, kolkenslib en rioolzand dient plaats te vinden
in ontwateringscontainers.
6.11.3 Na het ontwateren dient het steekvaste veegvuil, kolkenslib en rioolzand te
worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer in de sorteerhal. De vloer
dient af te wateren op het riool.
6.114 Veegvuil, kolkenslib en rioolzand mag zich niet langer dan een maand in
de inrichting bevinden.
6.124 Vrachten (mogelij k) geurend grof huishoudelij k afval, (mogelij k) geurend
bedrijfsafval en grijs huishoudelijk afval dienen direct na binnenkomst te
worden vervoerd naar de bestaande bedrijfshal en daar te worden gestort
in speciaal voor de betreffende afvalstoffen bedoelde stortvakken.
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6.12.6 Van het in de bestaande bedrijfshal gestorte grof huishoudelijk afval dient
onmiddellijk na het uitstorten te worden beoordeeld of dit in aanmerking
komt voor sortering in de sorteerinrichting als bedoeld in hoofdstuk 6.3.
Partij en die niet voor sortering in aanmerking komen dienen te worden
behandeld conform voorschrift 6.12.7.
6.12.7 Aansluitend aan de in voorschriften 6.12.5 en 6.12.6 bedoelde inspectie
dient het grijs huishoudelijk afval, het gft, het geurende deel van het grof
huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval te worden
opgepakt en om geurhinder voor de omgeving te voorkomen, in gesloten of
afdoende afgezeilde containers te worden geladen ten behoeve van de
afvoer.
6.12.8 Het geuremitterend grof huishoudelijk en bedrijfsafval mag uitsluitend
worden op- en overgeslagen (handmatig en/of met behulp van kranen en
shovels). Er mag geen bewerking van dit afval plaatsvinden.
6.13.1 De containers met grijs huishoudelijk afval en de geurende fractie van het
bedrijfsafval en van het (geurende) grof huishoudelijk afval dienen in de
bestaande bedrijfshal te worden opgeslagen. Bij afvoer op dezelfde dag als
waarop de afvalstoffen zijn aangevoerd, mogen deze containers tevens op
het buitenterrein worden gestald. De stalling dient plaats te vinden op de
plaats die op de tekening is aangegeven met Voile containers gereed voor
transport1.
6.13.4 Uiterlijk tweemaal 24 uur na binnenkomst in de inrichting dient het huishoudelijk afval weer uit de inrichting te zijn afgevoerd. Uiterlijk 24 uur na
binnenkomst in de inrichting dient het geurende deel van het bedrijfsafval
en het overig geurend grof huishoudelijk afval weer uit de inrichting te
zijn afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zaterdagen,
zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.
7.0

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

7.1

Onderstaande activiteiten dienen te worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer c.q. verharding die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening met een eindemissiescore i, zoals gesteld in de NRB:
- alle activiteiten met afvalstoffen (opslag, overslag en bewerken) met
uitzondering van droog papier/karton;
- de wasactiviteiten (wasstraat).

8.0

LUCHT

8.3

Geur
Voor transport gereed staande containers die geurende afvalstoffen
bevatten zoals huishoudelijk afval, geurend bedrijfsafval of geurend grof
huishoudelijk afval dienen gesloten te blijven.
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In de inrichting moet voor het opruimen van en het transport naar de
bestaande sorteerhal van stankverspreidende stoffen voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.

Stof en zwerfvuil
8.12
De op het terrein aanwezige bulkopslagen van ongebroken steenachtig
materiaal, gezeefde grond en sorteerzeefzand dienen te zijn afgeschermd
van de wind dan wel tijdig vochtig te worden gehouden om stofvorming te
voorkomen. Ten behoeve van de bevochtiging dienen de benodigde
stationaire en/of verplaatsbare sproeiers te zijn aangesloten op een doelmatige sproei-installatie.
De watersproei-installatie moet zodanig zijn gedimensioneerd dat altijd
voldoende waterdruk en watercapaciteit beschikbaar is.
11.0

11.3

AFVALWATER

Het bedrij fsafvalwater afkomstig:
- van het ontwateren van veegvuil, rioolzand en kolkenslib;
- uit de sorteerhal;
- en het afvalwater dat afkomstig is van het bedrijfsterrein;
dient voordat dit afvalwater op het openbaar riool wordt geloosd door een
doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput te worden gevoerd.
Het effluent van de slibvangput dient te alien tijde te kunnen worden
bemonsterd. Daartoe dient het effluent via een controleput te worden
geleid.

12.0

ALGEMEEN

12.21

In de inrichting moeten de volgende werktijden worden aangehouden:
a. voor het bewerken van afvalstoffen van maandag tot en met zondag van
oo.oo tot 24.00 uur;
b. (activiteit is komen te vervallen);
c. (activiteit is komen te vervallen);
d. voor de aan-, afvoer en overslag van afvalstoffen van maandag tot en
met zaterdag van oo.oo tot 24.00 uur (maximaal twaalf keer per jaar ook
op zondag);
e. voor de werkplaats van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot
23.00 uur;
f. voor de overige bedrijfsonderdelen van maandag tot en met zaterdag
van 06.00 uur tot 23.00 uur.

18.0

REINIGEN VAN VOERTUIGEN, WERKTUIGEN EN CONTAINERS

18.1

Het reinigen met stoom of met water van motorvoertuigen, werktuigen of
containers moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats
of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting
kan verspreiden.

18.2

Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in
een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger.

De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van
een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan
krijgen dan 40 °C.
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18.3

Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger
moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele
regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als
vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden
gebruikt.

18.4

Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95%
zijn gevuld.

18.5

De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een
niet-verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze
gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

Beroep tegen het definitieve besluit
Binnen zes weken vanaf de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is
gelegd, staat voor eenieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning
ingevolge de Wm beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het
ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent
geweest tot het indienen van bedenkingen. Indien u bedenkingen heeft tegen
Wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het
treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om
een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu
Verzonden:

\ 3 SEP.
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AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,
Postbus 156, 2300 AD Leiden;
- Kuiper & Burger Milieumanagement BV, Groeneweg 2d, 2718 AA Zoetermeer.

