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Beschikking wijzigen voorschriften omgevingsvergunning
Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen
1

Aanleiding

Op 8 oktober 2015 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan Waddinxveense groenrecycling
Wagro BV. De inrichting is gelegen aan Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen.
Naar aanleiding van een broeibrand in het inkuildepot voor grasachtig materiaal wijzigen wij de
omgevingsvergunning om herhaling te voorkomen.

2

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 17.3, derde lid van de Wet milieubeheer voorschrift 3.9 van de
omgevingsvergunning van 8 oktober 2015, kenmerk 2015261250 in te trekken en de bijgevoegde
voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.

3

Rechtsbeschermingsmiddelen

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U
kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw
schuld niet heeft gedaan.
De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit
en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit
mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.
U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie
over het digitaal indienen van beroep. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet
op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
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een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening.

4

Procedure

Op grond van artikel 3.15 van Wabo is dit wijzigingsbesluit voorbereid volgens de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.
De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 1 november tot en met 6
december 2019 ter inzage gelegen. Wij hebben een zienswijze ontvangen. Wij behandelen deze
zienswijze in het hoofdstuk 6: Zienswijze op de ontwerpbeschikking.

5
5.1

Overwegingen
Huidige vergunningsituatie en vergunningplicht

De bedrijfsactiviteiten van de Wagro zijn genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, categorie 28, lid 4, sub c
van het Bor. Hierdoor wordt de inrichting aangemerkt als zijnde een inrichting waarvoor op grond van
artikel 2.1 lid 2 een vergunning noodzakelijk is.
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu
verleend:
Soort vergunning
Revisievergunning
Omgevingsvergunning art. 3.10 voor waterbassin
(milieuneutrale verandering)
Omgevingsvergunning art. 3.10 (milieuneutrale
verandering)
Omgevingsvergunning en maatwerkbesluit voor
biomassagestookte stookinstallatie
Omgevingsvergunning voor het lozen van percolaatwater
op de riolering

5.2

Besluitdatum
08-10-2015
15-02-2016

Kenmerk
2015261250
2016026184

22-05-2017

2017108955

13-07-2018

2016269144

30-09-2019

2019573452

Overwegingen activiteiten

Naar aanleiding van een broeibrand in het inkuildepot voor grasachtig materiaal op 10 augustus 2019
overweegt de Wagro om onderstaande maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
Warmtebeeldcamera
Bij het inkuildepot voor grasachtig materiaal wordt een warmtebeeldcamera geplaatst om de
hitteontwikkeling in de hoop in de gaten te houden. Indien de temperatuurwaarden daar aanleiding toe
geven wordt de “hotspot” gelokaliseerd en aangepakt.
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Afdekking inkuildepot voor grasachtig materiaal
In de vigerende vergunning is het volgende opgenomen:
3.9

Depots waarin grasachtig materiaal is ingekuild moeten direct na aanleg worden verdicht en
afgedekt met een (afdek)folie van voldoende sterkte, zodat toetreding tot het depot van
zuurstof en hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze afdekking moet, uitgezonderd
tijdens het leeghalen van het depot, altijd gesloten zijn en in goede staat verkeren.

Dit voorschrift heeft betrekking op het afdekken van het depot met folie direct na de aanleg. Om het
risico voor broeibrand tijdens de aanleg van het depot te minimaliseren overweegt de Wagro het
inkuildepot af te dekken met gerede compost. Na de aanleg van het depot zal het depot conform de
vergunning worden voorzien van een (afdek)folie.
Mocht de folie door harde wind niet geplaatst kunnen worden of indien het folie wordt beschadigd
tijdens harde wind(stoten), dan geeft in ieder geval de aangebrachte laag compost op het ingekuilde
grasachtig materiaal voldoende bescherming tegen het ontstaan van een broeibrand.

6

Zienswijze op het ontwerpbesluit

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit is binnen de daarvoor gestelde
termijn door de Wagro een zienswijze ingebracht. Deze zienswijze heeft betrekking voorschrift 4 en is
hieronder samengevat (cursief) met direct daaronder onze reactie.
Om het risico tijdens de aanleg van het depot te minimaliseren heeft de Wagro aangegeven
dat zij voornemens is het inkuilde depot af te dekken met gerede compost.
De Wagro geeft in haar zienswijze aan dat de afdekking alleen betrekking heeft op het talud en niet op
de bovenkant van het in aanleg zijnde depot. De bovenkant hoeft tijdens de aanleg van het depot niet
te worden afgedekt, aangezien de bovenkant tijdens de aanleg voldoende wordt aangereden/verdicht.
De ingebrachte zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het besluit ten opzichte van het
ontwerpbesluit. Conform het verzoek van de Wagro hebben wij voorschrift 4 gewijzigd.

7

Conclusie

Wij verbinden de bijgevoegde voorschriften aan de vergunning om herhaling van een broeibrand in
het inkuildepot voor grasachtig materiaal te voorkomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
ing. H.W. Spruit,
Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland
Dit document is digitaal vastgesteld.
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Voorschriften
1.

Bij het inkuildepot voor grasachtig materiaal dient een warmtebeeldcamera geplaatst te
worden om de hitteontwikkeling in de hoop te monitoren. Indien de temperatuurwaarden daar
aanleiding toe geven dient de “hotspot” gelokaliseerd te worden en te worden aangepakt.

2.

Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit dient een actieplan aan het
bevoegd gezag ter beoordeling te worden overgelegd met betrekking tot het gebruik van de
warmtebeeldcamera. In het actieplan dienen de volgende vragen te worden uitgewerkt:
-

Wat is de kritische temperatuur voor een broeibrand in een inkuildepot voor grasachtig
materiaal?
Hoe krijgt de inrichtinghouder een signaal als de kritische temperatuur wordt
overschreden?
Welke handelingen worden uitgevoerd om herhaling van de broeibrand te voorkomen?

De goedgekeurde maatregelen uit het actieplan dienen te worden nageleefd.
3.

De gegevens van voorschrift 1. moeten gedurende een maand worden opgeslagen.

4.

Depots waarin grasachtig materiaal is ingekuild moeten tijdens de aanleg worden verdicht en
tevens dienen de taluds te worden afgedekt met gerede compost. Na de aanleg van het depot
dient de bovenkant van het depot te worden afgedekt met een (afdek)folie van voldoende
sterkte, zodat toetreding tot het depot van zuurstof en hemelwater zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Deze afdekking moet, uitgezonderd tijdens het leeghalen van het depot, altijd
gesloten zijn en in goede staat verkeren.
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