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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van _ c 

Onderwerp 
Verklaring inzake melding 

Op 4 oktober 2004 hebben wij een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid van 
de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen voor de verandering van de inrichting 
MAVOM BV, gelegen aan Handelsweg 6, 2404 CD Alphen aan den Rijn. 

De melding betreft de milieuvergunning van 21 februari 1996 en de veranderings
vergunning van 2 februari 2004 en heeft betrekking op de manier van registratie 
van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. De maximum hoeveelheden stoffen blijven 
onder de eerste drempelwaarde van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 
(BRZO). De inrichting valt daarmee niet onder de werkingsfeer van de BRZO. 

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). 

Tram 9 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. 
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Overwegingen 
Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens 
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 werkwijze binnen de in
richting zal leiden tot het inzichtelijk maken van de op enig moment op
geslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen in relatie tot de eerste drempelwaarde 
van de BRZO; 
het realiseren van de met deze melding beoogde werkwijze binnen de in
richting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 
dan vergund. De totale maximale opgeslagen hoeveelheid stoffen wordt niet 
meer dan toegestaan in de onderliggende vergunning. De inrichting verandert 
daardoor niet; 
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ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde werkwijze 
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 vorenstaande over
wegingen 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 .vhe t 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, in
gevolge 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. 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de 
bezwarentermijn afloopt. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
• voor dezen, 

hoofd bureau Afval 

Verzonden: 

- 9 DEC. 2004 
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- 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. 




