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Verklaring inzake melding 

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ] 1 NOV 2003 

Op 20 oktober 2003 hebben wij van MAVOM BV (hierna verder te noemen MAVOM) 
een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer (Wm) ont
vangen voor de verandering van de inrichting, gelegen aan de Handelsweg 6 te 
Alphen aan den Rijn. 

Onderwerp melding 
De melding heeft betrekking op de opslag van die categorieën van gevaarlijke 
(afval)stoffen die onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 
(BRZO '99) vallen. 

Vergunningensituatie 
De melding betreft de volgende aan MAVOM verleende vergunningen: 
1. een vergunning ingevolge de Wm verleend op 21 februari 1996 met 

kenmerk DWM/i 14111; 
2. een veranderingsvergunning ingevolge de Wm verleend op 5 februari 2002 

met kenmerk DWM/2002/1024. 

Tram 1 en 

bus 65 en 88 stoppen 

bij het provinciehuis. 

Vanaf station Den Haag CS 

is het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

beslui t/2003/14382 

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. 

Overwegingen 
Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens 
overwegen wij het volgende. 
In de eerder genoemde vigerende Wm-vergunningen zijn geen duidelijke 
maximale hoeveelheidsgrenzen gesteld aan de opslag van die categorieën van 
gevaarlijke (afVal)stoffen die onder de werking van het Besluit risico's zware 
ongevallen 1999 (BRZO '99) vallen. 
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In deze melding is door MAVOM aangegeven welke maximale hoeveelheden 
gevaarlijke (afVal)stoffen en/of welke categorieën gevaarlijke (afval)stoffen, die 
onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO '99) vallen, 
in de inrichting worden opgeslagen. Vervolgens geeft MAVOM daarbij aan dat de 
op enig moment in de inrichting aanwezige opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke 
(afval)stoffen de in de BRZO '99 aangegeven drempelwaarden van bijlagen 1 en 2 en 
bijbehorende sommatieverplichtingen niet zullen overschrijden. Daarmee is het 
BRZO '99 niet van toepassing op MAVOM. 

Conclusie 
Naar aanleiding van het voorgaande zijn wij van mening dat de ingediende 
melding voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. 
Deze constatering berust op de volgende overwegingen: 

het realiseren van de met deze melding beoogde verandering van de in
richting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan vergund, omdat de op enig moment in de inrichting aanwezige 
opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen de in de BRZO '99 aan
gegeven drempelwaarden niet zullen overschrijden; 
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 Wm. 

Besluit 
Gelet op artikel 8.19, tweede lid van de Wm 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 Wm. 

Bezwaar en in werking treden besluit 
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan bij ons een 
gemotiveerd bezwaar worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden 
binnen een termijn van zes weken, die ingaat op de dag na de publicatie van dit 
besluit, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de 
enveloppe en het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 
2509 LP Den Haag. 

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 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 waarop de bezwarentermijn 
afloopt. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voor
ziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

plv. hoofd bureau Afval 

Verzonden: 2 6 NOV 2003 

AFSCHRIFT AAN 

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn; 
Brandweer van Alphen aan den Rijn,  Havenstraat 5, 
2405 BV Alphen aan den Rijn; 
Regionale Brandweer Hollands Midden,  Gooimeerlaan 25, 
2317 JZ Leiden; 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, 
Postbus 156, 2300 AD Leiden; 
VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam. 




