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Onderwerp

melding voor de inrichting aan De Schans 53-57 in Alphen aan den Rijn
Op 4 januari 2008 hebben wij een nieldlng krachtens artikel 6.19, tweede lid van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen voor de versmdering van de inrichting Sita Recycling Services Alphen
aan den Rijn, gelegen aan De Schans 53-57 in Alphen aan den Rijn.
De melding betreft de milieuvergunning van 7 september 2005 met kenmerk DGWM/2005/12561
en heeft betrekking op een toename van de opslagcapaciteit voor glas tot 800 m^. De toename is
een gevolg van het steeds meer separaat inzamelen van glas (glasbollen, ondergrondse
Inzameling et cetera).
Procedure
Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven eian Titel 4.1 van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Overwegingen
Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens zijn wij van
Bezoekadres
Zukl-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

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 t>eoogde verandering van de inrichting zal niet leiden

Tram 9 en txjs 65

tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

stoppen titj het
provinciettuis Vanaf
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Geluid

tiet tien minuten lopen.

De wijziging heeft betrekking op een verandering van de maximale opgeslagen hoeveelheid

De parkeerruimte voor

glas en geen betrekking op de hoeveelheid glas die geaccepteerd wordt. Het aantal

auto's is t»perkt.
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transportbewegingen en de activiteiten op het tenein zulten niet toenemen. Voor geluid heeft
een toename van de hoeveelheid opgeslagen glas geen consequenties.

Y) .^y\

Ons kenmerk

PZH-2008-991

'"ZUID^^^^^^

Fijn stof
Er is geen toename van de te accepteren hoeveelheden afvalstoffen. De wijziging van de
opslaghoeveelheid heeft geen negatieve invloed voor fijn stof.
Visuele hinder
De diverse soorten glas worden op- en overgeslagen In vakken van 'megablokken'. De
hoogte van de opslag blijft binnen het vergunde, zoats gesteld in voorschrift 6.9.13.
Van bulten de inrichting is de toename van het opslagvolume niet waarneembaar.
Tevens heeft de wijziging voor de overige aspecten geur, txxlem en veiligheid geen nadelige
gevolgen.
Ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering van de
inrichting ontstaat er geen andere Inrichting dan waarvoor vergunning is verieend.
Er t>estaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de ctrtikelen 8.22, 8.23 of 8.25
van de Wet milieulieheer.
Besluit
Gelet op artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer en vorenstaande 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 verieend en er
geen aanleiding is voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Bezwaar en in weri<ina treden besluit
Tegen dit besluit kunnen belang hebt)enden ingevolge artlkel 7:1 van de Awb bij ons een
gemotiveerd t>ezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v het Awb-secretariaat, onder vermelding van
'Awb-bezwaar* in de llnkertx)venhoek 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 vooriopige voorziening
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Posttius 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij verzoeken u ons hiervem 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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Met besluit treedt in weriting met ingang van de dag na de dag waarop de bezwarentermijn
afloopt. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om een vooriopige voorziening is
ingediend, treedt het besluit niet in wert<lng voordat op dat verzoek is t>eslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
yoofdezen,

hoofd bureau Afval

Afschrift aan:

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn.
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