WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
BESLUIT
Ambtshalve wijziging vergunning
(artikel 2.31 lid 2b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Datum besluit

: 8 oktober 2015

GEGEVENS LOCATIE
Naam inrichting
Adres
Plaats
Ons kenmerk

: Kruiswijk Recycling B.V.
: Handelsweg 5
: Bergambacht
: 2015247461

Huidige vergunningen en meldingen
Op 7 oktober 2014 is een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht verleend aan Kruiswijk Recycling B.V. voor het in werking hebben van een
afvalverwerkende inrichting. Deze vergunning is verleend voor de onderdelen milieu, bouwen en uitrit.
Op 22 oktober 2014 heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een
watervergunning verleend (kenmerk L.13.139.V01). Deze vergunning is verleend voor het lozen in
oppervlaktewater van afvalwater dat afkomstig is van het toekomstige bedrijf van Kruiswijk Recycling
B.V.
De inrichting is gelegen op het perceel Handelsweg 5 te Bergambacht, kadastraal bekend gemeente
Bergambacht, sectie B, Gemeente Bergambacht sectie B, nrs. 3425 (gedeeltelijk), 3426 (gedeeltelijk),
4276 (gedeeltelijk), 4277 (gedeeltelijk), 4278 (gedeeltelijk), 4279 (gedeeltelijk) en 4281 (gedeeltelijk).
Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere
regels. Van belang is daarbij het hieronder genoemde Activiteitenbesluit.
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Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden.
Bedrijfsmatige activiteiten die deze inrichting uitoefent, worden genoemd in Bijlage 1, onderdeel C
onder al t/m a3, a5 en a6, bl, b2 en c1 van het Besluit omgevingsrecht. Dit betekent conform artikel
1.2 van het Activiteitenbesluit dat het een type C-inrichting betreft.
Voor de type C-inrichtingen geldt dat zij voor een deel van hun activiteiten te maken krijgen met de
artikelen uit het Activiteitenbesluit. Welke artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn staat
vermeld in artikel 1.4 onder 3 van het Activiteitenbesluit. Door de directe werking zijn voor deze
aspecten dan ook geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.
Aanleiding
Op grond van artikel 2.31 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen de
beperkingen en voorschriften die aan de verleende vergunning zijn verbonden in het belang van de
bescherming van het milieu worden gewijzigd, aangevuld of kunnen alsnog beperkingen worden
aangebracht of voorschriften aan de vergunning worden verbonden.
Gebleken is dat in het belang van de bescherming van het milieu voorschriften aan deze vergunning
moeten worden toegevoegd met betrekking tot het aspect grondwaterbescherming.
Overwegingen
De aanpassing is noodzakelijk in het belang van de bescherming van het milieu, omdat is gebleken
dat voorschriften met betrekking tot de bescherming van de ondergrond in de vigerende vergunning
ontbreken.
Het bedrijf ligt in de boringsvrije zone van het milieubeschermingsgebied voor grondwater in
Bergambacht. Voor deze zone gelden maatregelen vanuit de Provinciale Milieuverordening ZuidHolland (PMV) die moeten voorkomen dat de ondergrond door boringen (funderingspalen) wordt
verontreinigd. Als scheidende lagen worden doorboord, ontstaat er contact tussen watervoerende
pakketten en kunnen verontreinigingen dieper in de bodem binnendringen. In de PMV (vastgesteld
in 1993) is in artikel 5.4, lid 2, bepaald dat bij aangewezen inrichtingen (aangewezen in bijlage 9) in
de omgevingsvergunning voor die inrichting in ieder geval de voorschriften worden opgenomen die
in bijlage 9 van toepassing worden verklaard.
Kruiswijk Recycling B.V. betreft een inrichting die in bijlage 9, onderdeel B, categorie 1 is vermeld (dit
zijn inrichtingen vallend onder categorie 28, onderdeel C van bijlage I van het Bor).
De inrichting ligt in de boringsvrije zone en de mogelijkheid bestaat dat mechanische ingrepen in de
bodem plaatsvinden met een grotere diepte dan 2,5 meter. Wij hebben daarom in dit besluit - op
grond van de instructiebepaling B22 uit bijlage 9, onderdeel D - de voorschriften uit volgnummer C16
van bijlage 9, onderdeel C in de omgevingsvergunning milieu opgenomen.
De opgenomen nieuwe voorschriften zijn tegenwoordig gebruikelijk. Volgens artikel 5.3 van het Besluit
omgevingsrecht worden aan de vergunning voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige
gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of – indien dit niet mogelijk is
– zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Hierbij wordt uitgegaan van de best
beschikbare technieken (BBT). De opgenomen nieuwe voorschriften bieden in het algemeen de
grootst mogelijke bescherming tegen deze nadelige gevolgen voor het milieu.
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Procedure
Voor de voorbereiding van deze beschikking is conform artikel 3.15 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de procedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.
Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 26 augustus tot en met 6 oktober 2015.
Over het ontwerpbesluit zijn geen adviezen dan wel zienswijzen ingediend.
Coördinatie
Er is sprake van lozing van afvalwater op het oppervlaktewater. Hiervoor is een watervergunning op
grond van de Waterwet verleend op 22 oktober 2014. Deze vergunning hoeft niet aangepast te
worden; derhalve zijn de coördinatiebepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
de Waterwet niet van toepassing.
Beschikking
Wij concluderen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 2.14
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende
mate beperkt door het ambtshalve aanpassen van de vigerende vergunning onder de condities en
voorschriften, zoals gesteld in deze beschikking.
Op grond hiervan besluiten wij, gelet op de bepalingen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht en in artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
-

aan de vergunning van 7 oktober 2014 de voorschriften welke zijn opgenomen in de bij dit
besluit behorende bijlage, te verbinden.

Verzonden op: 9 oktober 2015

Gouda,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Hoofd Afdeling Bedrijven

Een afschrift is verzonden aan:
-

;
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-

-

M-Tech Nederland BV,
Pieter Zeemanweg 155, 3316 GZ Dordrecht;
Gemeente Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
Kroon & De Keijzer Advocaten,
Postbus 7033,4800 GA Breda;
Adromi B.V.,
Reeweg 146, 3343 AP Henrik Ido Ambacht.
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Bijlage
VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT GRONDWATERBESCHERMING

1. Tijdens de mechanische ingreep mag er geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden of
kunnen plaatsvinden.
2. De mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen mag na de ingreep niet
groter zijn dan daarvoor.
3. Er dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat
geen verontreinigende stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen.
4. Bij de beëindiging van een boring dient het ontstane boorgat volledig afsluitend te worden
opgevuld.

2015247461

1 van 5

