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Verklaring inzake melding
Op 19 december 2007 hebben wij een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid van de
Wet milieubeheer (Wm) ontvangen voor de verandering van de inrichting, gelegen aan de
Handelsweg 6 te Alphen aan den Rijn.
De melding betreft de milieuvergunning van 21 februari 1996 (kenmerk DWM 114111) en heeft
betrekking op:
Het afwijken van voorschrift 3.2.1 uit de deelrevisie afval van 6 maart 2007
(kenmerk DGWM~2007~2903). In het voorschrift worden normen genoemd die gebruikt
dienen te worden voor de analyse van sulfaat en ammonium. MAVOM B.V. wenst de
analyse uit te voeren met de Kuvettentest LCK 353 respectievelijk LCK 303.
Het verwijderen van de kunststoftank van 6.000 liter op het buitenterrein waarin (één keer
per jaar) alkalische zeeplossing werd opgeslagen.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en bus 65
sroppen bij het
pnrvinclehuis. Varuif
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruirtrte voor
auto's is beperkt.
Afdeling vergunningen
is Is0-9001GECERTIFICEERD
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Procedure
Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven aan Titel 4.1 van Hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
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Overvveginaen
Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens zijn wij van
.
mening dat de ingediende melding voldoet aan de daanroor wettelijk gestelde eisen.
Deze constatering berust op de volgende overwegingen:
Het realiseren van de met deze melding beoogde verandering van de inrichting zal niet leiden
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.
Het op een andere manier analyseren van de concentratie sulfaat en ammonium dan nu
voorgeschreven zal niet leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund. De
voorgestelde analysemethoden zijn geschikt voor het analyseren van sulfaat en ammonium.
Daarnaast worden periodiek ook analyses uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.
Het verwijderen van de tank voor alkalische zeepoplossingen heeft geen gevolgen voor het
milieu. De tank werd slechts één keer per jaar gebruikt.
Ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering van de
inrichting ontstaat er geen andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. .
Er bestaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de artikelen 8.22, 8.23 of
8.25 van de Wet milieubeheer.
Besluit
Gelet op artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer en bovenstaande overwegingen
verklaren wij dat de voorgenomen verandering van de inrichting niet leidt tot andere of grotere
milieugevolgen, niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en er
geen aanleiding is voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Bezwaar en in werking treden besluit
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Awb bij ons een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit worden toegezonden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van
'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift.
Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto Hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer
en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een afschrift aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bezwarentermijn
afloopt. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voordezen,

hoofd bureau Afval

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,
Postbus 156, 2300 AD Leiden.
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