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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van
Onderwerp
Op 14 april 2006 hebben wij een verzoek op grond van artikel 8.24 van de Wet
milieubeheer (Wm) ontvangen van Alphense Puin Recycling BV.
Het verzoek is ingediend ten behoeve van het schrappen van de verplichting om
steenachtige afvalstoffen op een vloeistofdichte vloer op te slaan en te breken. Het
betreft voorschrift 5.1.1 uit de vigerende vergunning (DGWM/2005/12563).
De inrichting is gelegen aan De Schans 59 te Alphen aan den Rijn, kadastraal
bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer 8673 (gedeeltelijk).
Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provindehuis.
Vanaf station Den Haag CS

Vergunningensituatie
Op 7 September 2005 hebben wij aan Alphense Puin Recycling een vergunning
verleend (kenmerk DGWM/2005/12563) voor het oprichten en in werking hebben
van een inrichting voor:
het op- en overslaan en breken van perjaar:
400.000 ton steenachtige materialen (waaronder teerhoudend asfalt), exclusief
de acceptatie van Euralcode 10 12 13;
aanvullende activittiten zoals:
het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan eigen
materiaal en materieel;
de opslag van smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
de opslag van gasflessen;
de opslag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het
eigen wagenpark;
de opslag van primaire en secundaire bouwstoffen en bouwproducten.

is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto" s is beperkt.
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Op 23 mei 2005 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Alphense Puin
Recycling een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) verleend voor het lozen van (bedrijfs)afvalwater en hemelwater.
Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 34
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn zijn op grand van
artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.
De gemeenten, waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 m en minder dan
10 km van de plaats waar de inrichting is gelegen zijn niet bij de totstandkoming
van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid
niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die
gemeente zal doen gelden.
In verband met het gestelde in artikel 8.28 van de Wet milieubeheer hebben wij
het hoogheemraadschap van Rijnland op 18 april 2006 verzocht te laten weten of
een wijziging van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk is.
Door het hoogheemraadschap van Rijnland is bij bericht van 12 juni 2006 aan ons
kenbaar gemaakt dat voor de aangevraagde wijziging geen wijziging van de
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk is
omdat deze nog voldoet.
Bij brief van 4 mei 2006 hebben wij de aanvrager verzocht uiterlijk acht weken na
verzenddatum van de brief aanvullende gegevens met betrekking tot de bodembescherming en de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen te verstrekken.
De aanvrager heeft hieraan voldaan door ons bij brief van 12 juni 2006 deze
aanvullende gegevens te verstrekken. De proceduretermijn is met ingang van de
datum waarop wij de aanvrager schriftelijk hebben verzocht aanvullende gegevens
te leveren, tot de datum waarop deze informatie aan ons is verstrekt, opgeschort.
Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 34 van de
Awb, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van
28 augustus 2006 tot en met 9 oktober 2006.
Toelichting verandering
Volgens de vigerende vergunning dienen de opslag en het breken van steenachtige
afvalstoffen plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer die voldoet aan de eisen
voor een opvangvoorziening categoric i, zoals gesteld in de NRB.
Aanvrager verzoekt om voorschrift 5.1.1 voor de activiteiten a en b, zodanig te
wijzigen dat de opslag en het breken van steenachtige afvalstoffen, niet zijnde
teerhoudend asfalt, niet meer op een vloeistofdichte vloer hoeven te worden
uitgevoerd.
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Milicuhygicnische aspecten
Gezien de locatie van de inrichting en de aard van de activiteiten is het
milieuaspect 'bodem1 van belang.
Volgens voorschrift 5.1.1, onderdelen a en b van de vigerende vergunning dient
de opslag en het breken van steenachtige afvalstoffen plaats te vinden op een
vloeistofdichte vloer die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening
categoric i (verwaarloosbaar bodemrisico), zoals gesteld in de NRB.
Aanvrager verzoekt om voorschrift 5.1.1 zodanig aan te passen dat de opslag en het
breken van steenachtige afvalstoffen niet meer op een vloeistofdichte vloer hoeft
plaats te vinden.
In de aanvraag wordt aangegeven dat APR de op- en overslag en het breken van te
breken en gebroken puin (niet zijnde teerhoudend asfalt) op een niet-vloeistofdichte voorziening te wil laten plaatsvinden. APR be en verwerkt steenachtige
afvalstoffen (puin) door middel van een breekproces tot een categoric i-bouwstof
(als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit) die, op grand van de Beoordelingsrichtiijn
2506 kortweg BRL 2506), is gecertificeerd. Door middel van de acceptatievoorwaarden en inspectie(s) wordt er zorg voor gedragen dat de ingangsmaterialen
bestaan uit voorgesorteerd puin afkomstig van (selectieve) sloop, gescheiden
inzameling van afvalstoffen en/of van erkende sorteerinrichtingen, met andere
woorden: van de te accepteren afvalstoffen is de herkomst bekend.
Doordat de herkomst van de te accepteren afvalstoffen bekend is, zijn op de
locatie van herkomst (slooplocaties/sorteerinrichtingen/gescheiden inzameling)
de mogelijk verontreinigende materialen al uit het ingangsmateriaal voor
APR verwijderd. Tevens regelt het acceptatiebeleid van de BRL 2506 dat verontreinigende stoffen zoals asbest, huisvuil en dergelijke niet geaccepteerd (mogen)
worden.
Toetsing aan de NRB
Puinbreken (indusief opslag ongebroken puin)
Indien de herkomst van het puin niet bekend is, wordt het puin aangemerkt
als potentieel bodembedreigend. Om een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te bereiken moeten deze activiteiten plaatsvinden boven een
vloeistofdichte opvangvoorziening. Ook voor de opslag en het breken van
teerhoudend asfalt blijft een vloeistofdichte opvangvoorziening noodzakelijk
omdat teerhoudend asfalt als bodembedreigend wordt aangemerkt.
Voor deze inrichting geldt dat het ingangsmateriaal is voorgesorteerd. Mogelijk
verontreinigende materialen zijn al uit het ingangsmateriaal verwijderd. Van het
puin wordt binnen de inrichting granulaat (categoric i) geproduceerd conform de
BRL 2506. Het acceptatiebeleid van de BRL regelt onder andere dat geen verontreinigde stoffen zoals asbest en dakafval mogen worden geaccepteerd.
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Het breken en de opslag van de hierboven genoemde steenachtige afvalstromen,
niet zijnde teerhoudend asfalt, wordt door ons als niet bodembedreigend
beschouwd en behoeft dan ook niet op een vloeistofdichte vloer plaats te vinden.
Hiertoe hebben wij in deze vergunning voorschrift 5.1.1 uit de vigerende
vergunning (DGWM/2005/12563) aangepast.
Wet Bibob
Op i juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een
extra weigerings- of intrekMngsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te
kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de
paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit
strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in
eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een
bepaalde inrichting bestaat.
Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld.
Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het
mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche
zijn daarom sinds i januari 2006 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de
aanvraag om een milieuvergunning.
In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering
en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen
aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan.
Vergunningsduur
De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de
Wm-vergunning van 7 September 2006, namelijk tot 16 november 2015.
Ingekomen zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag en ontwerpbeschikking
Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.
Conclusie
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de
gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te
weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming
bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.
Beslult
Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten voorschrift 1.1.5 van de aan
Alphense Puin Recycling verleende vergunning zodanig te wijzigen dat de opslag
van steenachtig materiaal ten behoeve van het breken en het breken van steenachtig materiaal volgens de Beoordelingsrichtiijn 2506 niet meer op een vloeistofdichte voorziening hoeven plaats te vinden.
De aanvraag maakt deel uit van dit besluit, tenzij in de voorschriften anders is
voorgeschreven.
Voorschriften 5.1.1 uit de vigerende Wet milieubeheervergunning van 7 September
2005 (kenmerk DGWM/2005/12563) wordt als volgt gewijzigd.
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Voorschrift 5.1.1 wordt vervangen door:
Voorschrift 5.1.1
De activiteiten met betrekking tot:
a. het breken van teerhoudend asfalt;
b. de opslag van granulaten en brekerzeefzand, die op grond van het
Bouwstoffenbesluit niet ongeisoleerd toepasbaar zijn;
c. de opslag van teerhoudende asfaltgranulaten;
d. de opslag van de van teerhoudend asfalt afgezeefde zand/grond fractie (indien
aanwezig);
e. de opslag van gevaarlijke stoffen en onverhoopt aangetroffen gevaarlijke
afvalstoffen;
f. de opslag van vloeibare of visceuze en brandbare stoffen;
g. de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
h. het afleveren van brandstoffen;
dienen te geschieden op of in een voorziening of vloer, die voldoet aan de eisen
voor een blijvend vloeistofdichte opvangvoorziening, waardoor wordt voldaan aan
bodemrisicocategorie A, zoals gesteld in de NRB.
Beroep tegen de beschikMng
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet
milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes
weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking
ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit
beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de
Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de
beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

hoofd bureau Afval

Verzonden:

110V 2008
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AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn.

