BESLUIT
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de
inrichting
Datum besluit
Datum aanvraag

: 22 mei 2017
: 5 mei 2017

Naam aanvrager

: Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV

GEGEVENS LOCATIE
Naam inrichting/locatie
Adres
Ons kenmerk
OLO-nummer

: Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV
: Tweede Bloksweg 54 B, 2742 KK Waddinxveen
: 2017108955
: 29049630
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1

Aanleiding

Op 5 mei 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de
Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV. Het betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting
gelegen aan de Tweede Bloksweg 54 B te Waddinxveen. De verandering betreft het uitruilen van
capaciteiten van vergunde afvalstromen.
Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste
lid van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).
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Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit:
A. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
- milieu neutrale wijziging (artikel 2.1 lid 1e Wabo)
B. Het voorschrift 2.1 uit de vigerende vergunning van 8 oktober 2015 (2013130834) in te trekken.
C. Het bijgevoegde voorschrift 1 te verbinden aan het besluit.
D. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:
- Aanvraag (2017108963);
- Bijlage 2 Beschrijving veranderingen (2017108965);
- Bijlage 3 Overzicht afvalstoffen (2017108960);
- Bijlage 4 Geurberekening (2017108961).
Het besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
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Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen de volgende rechtsmiddelen worden aangewend.
Bezwaar
Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt, kunt u hiertegen bij
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. de
commissie bezwaarschriften een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door u worden
ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit
en de motivering van uw bezwaren bevatten.
Verder verzoeken wij u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
overigens niet dat het besluit niet geldt.
Voorlopige voorziening
Indien u een spoedeisend belang heeft kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw verzoek. Zo
mogelijk moet een kopie van dit besluit worden meegestuurd. In ieder geval moet u een kopie van uw
bezwaarschrift bijvoegen.
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U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan de behandeling
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
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Procedure

De volgende procedure is toegepast bij het tot stand komen van dit besluit:
Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (paragraaf 3.2 Wabo). De aanvraag en de
daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit omgevingsrecht en de Regeling
omgevingsrecht daaraan stellen.
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Beschrijving verandering

Vanwege onder meer gewijzigde inzichten en marktontwikkelingen wenst Wagro de innamecapaciteit
van een aantal vergunde afvalstromen met elkaar uit te ruilen, waarbij de totale vergunde
innamecapaciteit en de opslagcapaciteiten voor de afzonderlijke afvalstromen ongewijzigd
gehandhaafd blijven.
Het betreft het uitruilen van de vergunde innamecapaciteit van respectievelijk de afvalstromen
plantaardige en dierlijke oliën en vetten en organische afval-/reststoffen ten gunste van de afvalstroom
groenafval en organisch bedrijfsafval. Als gevolg van het uitruilen van de innamecapaciteiten neemt
de vergunde innamecapaciteit voor de plantaardige en dierlijke oliën en vetten en organische afval/reststoffen elk af met 9.500 ton per jaar en neemt de innamecapaciteit voor groenafval en organische
bedrijfsafval met 19.000 ton per jaar toe. Hiervan betreft 14.000 ton/jaar aan niet-houtachtig
groenafval en 5.000 ton aan houtachtig groenafval.
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Overwegingen

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag:

6.1

Milieu (artikel 2.1 lid 1e Wabo)

6.1.1

Huidige vergunningsituatie en vergunningplicht

Waddinxveense groenrecycling Wagro BV is een inrichting voor BOR cat 28.4.a. Hierdoor wordt de
inrichting aangemerkt als een inrichting waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 van de Wabo een
vergunning noodzakelijk is.
Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:
Soort vergunning
Revisievergunning
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6.1.2 Toetsingskader
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo
bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan
worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.
Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.
Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan deze aspecten.
Wij overwegen daarbij het volgende.
6.1.3

Toetsing gevolgen voor milieu

(Grof) stof
De afvalstromen waar het zich hier om handelt, bestaan uit niet of nauwelijks stuifgevoelige materialen
(S4/S5), waarvan de totaal vergunde inname- en opslagcapaciteit gelijk blijft. Daarnaast zijn er in de
vigerende vergunning reeds vergunningvoorschriften opgenomen met betrekking tot het voorkomen
en (preventief) bestrijden van stofemissies bij het uitvoeren van handelingen/activiteiten. Op basis van
het voorafgaande kan gesteld worden dat er geen sprake is van grotere en/of andere gevolgen voor
wat betreft het aspect (grof) stof.
Emissies Wet luchtkwaliteit:
Voor wat betreft de relevante emissies ingevolge de Wet luchtkwaliteit, meer specifiek fijn stof (PM10 /
PM2,5) en stikstofoxiden (NOx), zal de situatie niet afwijken van de vergunde situatie. Aangezien de
totaal vergunde inname- en opslagcapaciteit gelijk blijft, zal het aantal transportbewegingen per saldo
ook gelijk blijven en zal de emissie aan fijn stof en stikstofoxiden niet wijzigen. Derhalve kan gesteld
worden dat er geen sprake is van grotere en/of andere gevolgen voor wat betreft de emissies aan fijn
stof en stikstofoxiden.
Geur:
Aangezien de afvalstromen geurrelevant zijn en handelingen hiermee geuremissie tot gevolg hebben,
is de geuremissie voor zowel de vergunde situatie alsook de aangevraagde situatie in kaart gebracht.
De betreffende geurberekening is als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegd.
Uit deze geurberekening blijkt dat de totale jaarlijkse geuremissie als gevolg van de op-/
overslagactiviteiten van de afvalstromen waar het zich hier om handelt (te weten plantaardige en
dierlijke oliën en vetten, organische afval-/reststoffen en groenafval en organisch bedrijfsafval) in de
aangevraagde/gewijzigde situatie licht afneemt, namelijk van 104.662*106 ou/jaar in de vergunde
6
situatie naar 104.570*10 ou/jaar in de aangevraagde/ gewijzigde situatie.
Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat er geen sprake is van grotere en/of andere
gevolgen voor wat betreft de geuremissie als gevolg van de aangevraagde verandering met
betrekking tot het uitruilen van capaciteiten.
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Overige aspecten
De aanvrager heeft in de aanvraag voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige
milieuaspecten (o.a. bodem, geluid en trillingen, afvalstoffen, afvalwater) geen toename zal zijn voor
de milieubelasting.
6.1.4 Toetsing andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt
dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is
verleend.
6.1.5 Toetsing milieueffectrapport
De voorgenomen verandering zelf alsook de door de voorgenomen verandering ontstane inrichting
heeft geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage.
6.1.6 Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
namens dezen,
Hoofd afdeling Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland,
Ing. H.W. Spruit
Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.
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Voorschriften
1.

In de inrichting mag in totaal maximaal 355.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen
per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals
deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming
Afvalstof/-stroom

Eural-codes

groenafval en organisch
bedrijfsafval

020103, 020107, 020199, 020304,
030101, 030301, 200201

grond (AW, Wonen, Industrie

170504, 200202

Acceptatie maximaal
(ton/jaar)
84.000

90.000

en
> Industrie tot gevaarlijk
afval)
grond (gevaarlijk afval en

*

170503

calamiteitenpartijen)
grond onbekende/indicatieve

170504, 200202

samenstelling
veegvuil
riool-, kolken- en

200303
190802, 200306

30.000
10.000

170506

100.000

gemalenslib (RKG-slib)
baggerspecie (toepasbaar
Bbk)
baggerspecie (niet

170505*, 170506

toepasbaar Bbk)
baggerspecie
onbekende/indicatieve
samenstelling
plantaardige oliën en vetten
organische
reststoffen/materialen
steenachtig bouw- en
sloopafval / puin
bouw-, sloop- en resthout,
niet zijnde gevaarlijk afval

190809, 200125
020304, 020399, 020501, 020601,
020704, 200201
170101, 170102, 170103, 170107,
170302, 170504, 170508, 191209,
191302, 200202
030101, 030105, 030301, 150103,
170201, 191207, 200138, 200203

500
500
30.000

9.500

conform de Eural
bouw-, sloop- en resthout,

*

*

*

030104 , 191206 , 200137

500

zijnde gevaarlijk afval
conform de Eural
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