
                                                                                                                             
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN 
(artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) 

Datum : 3 april 2014

Nummer besluit : 2014036815

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager : Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
Adres : Kortenoord 57

Postcode en plaats : 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel 

Gegevens inrichting
Naam inrichting Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.
Adres : Kortenoord 57
Postcode en plaats : 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
Aard van de inrichting : Metaalshredder

AANVRAAG

Op 7 maart 2014 is een aanvraag ontvangen van een voorgenomen verandering ingevolge artikel 

3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht binnen een inrichting aan de Kortenoord 

57 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 

De aangevraagde verandering van de inrichting heeft betrekking op:

- het accepteren en bewerken van gedemonteerde autowrakken die niet zijn ontdaan van de zgn. C6-   
stoffen;

- het wijzigen AV-beleid / AOIC;

- het wijzigen van twee voorschriften. 

De aanvraag betreft een wijziging bij een inrichting die valt onder Bijlage I, onderdeel C, categorie 

28.5 van het Besluit omgevingsrecht. Met ingang van 1 januari 2013 valt de inrichting tevens onder 

categorie 5.3 b onder iv van de Richtlijn industriële emissies (RIE) vanwege behandeling in shredders 

van metaalafval.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht daaraan stelt.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden verschaffen voldoende duidelijkheid over de 

milieugevolgen van de veranderingen in de inrichting zodat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot 
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een volwaardige milieuhygiënische toetsing kunnen komen en derden in staat zijn in de 

bezwaarprocedure effectief voor hun rechten op te komen.

De aanvraag is getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. De gevraagde situatie 

kan worden toegestaan indien deze verandering niet in strijd is met dit (milieu)belang.

HUIDIGE VERGUNNINGEN

Voor de betreffende inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend. 

- Oprichtingsvergunning van 21 december 2005, kenmerk DGWM/2005/17690;

- Veranderingsvergunning van 6 april 2010, kenmerk PZH-2010/164050606;

- Veranderingsvergunning van 28 januari 2013, kenmerk 2012184820;

- Milieuneutrale verandering van 11 april 2013, kenmerk 2013046196;

- Milieuneutrale verandering van 25 november 2013, kenmerk 2013118440.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 

Deze wet integreert 25 vergunningstelsels in één. Dit betreft alle vergunningen die te maken hebben 

met de fysieke leefomgeving, van bouwvergunning tot milieuvergunning. 

Voor uw huidige milieuvergunningen geldt dat wij deze als een ‘omgevingsvergunning voor het 

onderdeel milieu’ beschouwen.

PROCEDURE

Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als omschreven in artikel 3.10 lid 3 jo. artikel 3.7 

lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 

en 4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

AANGEVRAAGDE VERANDERING

Acceptatie van autowrakken inclusief C6-stoffen 

Autodemontagebedrijven zijn niet meer in alle gevallen verplicht autowrakken te ontdoen van zgn.

‘C6-stoffen’; banden, glas en grote kunststof onderdelen, zoals bumpers, instrumentenborden, 

vloeistoftanks en metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten.

De autodemontagebedrijven zullen deze materialen niet langer demonteren omdat een betere 

nascheiding mogelijk is in een ‘Post Shredder installatie’ (PST-fabriek in Tiel). 

Het gebruik van de Post Shredder Technologie is bedoeld om meer nuttige grondstoffen uit het 

shredderafval te halen en een hoger recyclepercentage te bereiken. Met de PST-fabriek moeten de 

landelijke doelstellingen worden behaald.

Van Dalen verzoekt om zodanige wijziging van haar vigerende vergunning dat inname en bewerking 

van gedemonteerde autowrakken die niet zijn ontdaan van genoemde C6-stoffen, binnen de inrichting 

in Nieuwerkerk aan den IJssel mogelijk wordt. De voorgenomen wijziging heeft betrekking op 

voorschrift 1.2.1 (acceptatie autowrakken) van de vigerende vergunning.
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Het shredderen van wrakken die C6-stoffen bevatten, heeft geen significante gevolgen voor de 

milieusituatie binnen de inrichting. De maximale hoeveelheid shredderafval die jaarlijks vrijkomt, zal

als gevolg van het bewerken van autowrakken met C6-stoffen, in geringe mate toenemen maar de

voorgenomen wijziging heeft geen consequenties voor de vergunde capaciteit van de inrichting. 

De verwachting, gebaseerd op de hoeveelheid ontvangen wrakken en het aandeel C6-stoffen daarin, 

is dat de jaarlijkse hoeveelheid shredderafval met minder dan 0,1 % zal stijgen. 

De geaccepteerde autowrakken (incl. C6-stoffen) worden met het overige shreddervoormateriaal 

opgeslagen nabij de shredder. De bewerking van het shreddervoormateriaal (incl. autowrakken) 

wijzigt niet. Op dit moment wordt al het vrijkomende shredderafval van Van Dalen Nieuwerkerk door 

de PST-fabriek in Tiel verwerkt. Niet uitgesloten wordt dat in de toekomst de autowrakken separaat 

worden bewerkt in de shredderinstallatie en enkel het vrijkomende ASR (autoshredder-residu) aan de 

PST-fabriek in Tiel wordt geleverd.

Wijziging AV-beleid / AOIC 

De beschrijvingen van het AV-beleid en de AOIC zijn geactualiseerd. De wijziging houdt in dat 

een nadere uitwerking m.b.t. hoog/laag risico leveranciers is opgenomen.

Aanvrager verzoekt om een en ander in voorschrift 1.1.8 van de vigerende vergunning te wijzigen.

Bij deze aanvraag behoren de volgende documenten:

- een beschrijving van het (gewijzigde) AV-beleid en AOIC (d.d. 20 december 2013).

Eén en ander conform de daarover met de Omgevingsdienst Midden-Holland gemaakte afspraken.

VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS

Ingevolge artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan voor een inrichting een 

milieuneutrale omgevingsvergunning verleend worden voor veranderingen van de inrichting of de 

werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunning of de 

daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, mits:

1. de veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de 

inrichting ingevolge de omgevingsvergunning mag veroorzaken;

2. voor de verandering geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapportage als 

bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm;

3. de veranderingen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

De wijziging van het AV-beleid en AOIC heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Met betrekking tot het onder 1. gestelde merken wij het volgende op.

Gezien het bovenstaande leidt de acceptatie van autowrakken inclusief C6-stoffen niet tot andere of 

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de omgevingsvergunning mag 

veroorzaken. Onderstaand wordt ingegaan op het voorkomen c.q. bestrijden van brand en 

stofverspreiding.

Ten aanzien van de overige milieuaspecten (geluid, bodem, energie e.d.) zijn geen significante 

effecten te verwachten als gevolg van de acceptatie en bewerking van autowrakken met C6-stoffen.



Kenmerk 2014036815
Pagina 4

Naam inrichting: Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.

Maatregelen ter voorkoming c.q. bestrijding van brand:

De aanwezigheid van hoger calorisch materiaal in het shreddervoormateriaal zorgt theoretisch voor 

een iets grotere kans op brand tijdens het shredderproces, maar omdat in Nieuwerkerk de

shredderinstallatie is uitgerust met het Wet Shredding Dry Downstream System (WSDDS) is de kans 

op brand in de shredderinstallatie nog steeds bijzonder klein. Door de verdamping van stoom in het 

shredderhuis wordt het materiaal gekoeld. Bovendien verdringt de stoom een groot deel van de lucht 

(zuurstof) die aanwezig is in het shredderhuis. 

Door de veranderde samenstelling van het shredderafval zou er een iets grotere kans kunnen zijn op 

het ontstaan van brand in de vuilloods, maar doordat het shreddervuil vochtig is als het uit de 

shredderinstallatie komt, is de kans op brand hier eveneens bijzonder klein. Bovendien wordt het 

shreddervuil dagelijks afgevoerd.

Ter voorkoming c.q. bestrijding van brand zijn binnen de inrichting verder reeds diverse maatregelen 

genomen:

- het aangevoerde materiaal wordt bij inname zorgvuldig gecontroleerd;

- op het terrein zijn diverse sproeiers aanwezig die bij droog weer in werking worden

gesteld; 

- gas- en zuurstofflessen worden opgeslagen conform de voorschriften;

- in geval van brand wordt dit terstond gemeld bij de brandweer en de Omgevingsdienst,

en wordt gehandeld conform de bepalingen met betrekking tot brand zoals die zijn

opgenomen in het calamiteitenplan.

De genoemde maatregelen ter voorkoming c.q. bestrijding van brand worden - ook als autowrakken 

met C6-stoffen worden ingenomen en bewerkt -toereikend geacht. 

Stofverspreiding:

Het accepteren bewerken van autowrakken met C6-stoffen zal geen significant effect hebben ten 

aanzien van de stofverspreiding binnen de inrichting. In de vigerende vergunning zijn diverse 

voorschriften ter voorkoming en beperking van stofhinder opgenomen. Verwacht mag worden dat -

ook als autowrakken met C6-stoffen worden ingenomen en bewerkt - wordt voldaan aan de NeR. 

De jaarlijkse hoeveelheid shredderafval zal weliswaar met minder dan 0,1 % stijgen maar binnen de 

inrichting zijn reeds voldoende voorzieningen, waaronder het WSDDS, aanwezig om stofverspreiding 

tegen te gaan. Bovendien gelden de maatregelen ter voorkoming van stofverspreiding (diffuse 

emissies) die voor het gehele terrein gelden, ook voor de inname en bewerking van autowrakken met 

C6-stoffen. 

Aan het gestelde onder 2. wordt voldaan. De voorgenomen verandering zelf alsook de door de 

voorgenomen verandering ontstane inrichting heeft geen verplichting tot het maken van een 

milieueffectrapportage zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. 

Aan het gestelde onder 3. wordt voldaan. De verandering in de inrichting leidt er namelijk niet toe dat 

de inrichting onder een andere categorie van het Besluit omgevingsrecht  gaat vallen of dat de 

hoofdactiviteit van de inrichting wijzigt. 
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CONCLUSIE

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland concluderen dat

 de voorgenomen verandering in de inrichting niet in overeenstemming is met de voor de inrichting 

verleende vergunningen van 21 december 2005 en 25 november 2013 maar niet leidt tot andere of 

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting op grond van die vergunningen en de 

daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;

 de voorgenomen verandering in de inrichting niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor 

vergunning is verleend;

 de voorgenomen verandering in de inrichting niet leidt tot een verplichting tot het opstellen van 

een milieueffectrapportage.

BESLUIT

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht is besloten 

de aangevraagde vergunning op grond van artikel 3.10 lid 3, ingekomen op 7 maart 2014, te verlenen. 

De aanvraag maakt wel deel uit van de vergunning. Aan de vergunning worden de voorschriften, zoals 

vermeld in de bijlage, verbonden. Het voorschrift 1.2.1 uit de vigerende vergunning van 21 december 

2005, kenmerk DGWM/2005/17690 wordt aangepast. Het voorschrift 1.1.8 uit de vigerende 

vergunning van 25 november 2013, kenmerk 2013118440 wordt aangepast. 

Gouda, 3 april 2014

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

Verzonden op: 15 april 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

a. Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel, Kortenoord 57, 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel;

b. Nijmeijer & Mocking Milieuadvies B.V.,  Van Deventerlaan 38,

2271 TZ Voorburg;        

c. Gemeente Zuidplas.



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN 

(artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) 

VOORSCHRIFTEN

Datum : 3 april 2014

Nummer besluit : 2014036815

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager : Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
Adres : Kortenoord 57

Postcode en plaats : 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel

Gegevens inrichting
Naam inrichting Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.
Adres
Postcode en plaats : 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
Aard van de inrichting : Metaalshredder

1.1.8 Vergunninghoudster dient te handelen conform het bij deze aanvraag gevoegde 

acceptatie- en verwerkingsbeleid (d.d. 20 december 2013) en de administratieve 

organisatie en de interne controle.

1.2.1 Autowrakken mogen slechts worden geaccepteerd indien de volgende stoffen, 

preparaten of andere producten, indien aanwezig, uit het autowrak zijn afgetapt of 

gedemonteerd:

- motorolie;

- transmissieolie;

- versnellingsbakolie;

- olie uit het differentieel;

- hydraulische olie;

- remvloeistoffen;

- koelvloeistoffen;

- ruitensproeiervloeistoffen;

- airconditioningsvloeistoffen;

- benzine;

- dieselolie;

- LPG-tank, inclusief LPG;

- accu, inclusief accuzuren;

- oliefilter;

- PCB/PCT-houdende condensatoren;

- batterijen;
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- katalysatoren;

- ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners, voor zover deze niet zijn 

geneutraliseerd; 

- onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig 

zijn voorzien van een aanduiding.
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