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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN
(artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Datum
Nummer aanvraag

19 maart 2013
2013046196

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager

VADA Vastgoed B.V.

Postbus
Postcode en plaats

Postbus 126
6500 AC Nijmegen

Gegevens inrichting
Naam inrichting
Adres
Postcode en plaats
Aard van de inrichting

Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel
Kortenoord 57
2911 BD Nieuwerkerk aan den Ussel
Metaalshredder
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AANVRAAG
Op 19 maart 2013 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 Ussel.
De aanvraag is ingediend door:
Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel, Kortenoord 57
te Nieuwerkerk aan den Ussel

De aangevraagde verandering van de inrichting heeft betrekking op de acceptatie van - als afval
aangeboden - loodaccu's met een maximum van 30 ton per jaar.
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
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 EN MELDINGEN
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;
Milieuneutrale verandering van 10 maart 2011, kenmerk PZH-2011-263646540;
Veranderingsvergunning van 28 januari 2013, kenmerk 2012184820.
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.

Naam inrichting: Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel

FSC

_SGS

\'s^,,

AODMH

Kenmerk 2013046196
Pagina 3

Omgevingsdienst Midden-Holland

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.

VAN TOEPASSING ZUNDE 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 verieend.

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
De aangevraagde verandering van de inrichting heeft betrekking op de acceptatie van - als afval
aangeboden - loodaccu's. De acceptatie van loodaccu's is een nieuwe activiteit die niet eerder is
aangevraagd en dus ook niet is vergund.
Met betrekking tot het onder 1. gestelde merken wij het volgende op.
Acceptatie
De uitbreiding van de acceptatie heeft betrekking op 30 ton - als afval aangeboden - loodaccu's per
jaar. De aangevraagde maximale opslagcapaciteit binnen de inrichting betreft 20 ton loodaccu's. De
uitbreiding blijft binnen de totale de vergunde hoeveelheid te accepteren afvalstoffen. Daarnaast zal
de maximale vergunde opslagcapaciteit niet toenemen.
In de vigerende vergunning is het accepteren van gevaarlijk afval niet toegestaan (voorschrift 1.1.3).
Loodaccu's (euralcode 16.06.01*) worden aangemerkt als gevaarlijk afval.
In voorschrift 3.1.5 is de afvoer van onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen naar een daartoe
vergunde verwerker beschreven. Wij hebben de voorschriften 1.1.3 en 3.1.5 zodanig aangepast dat
het accepteren van loodaccu's is toegestaan en dat de loodaccu's afgevoerd dienen te worden naar
een daartoe vergunde verwerker.
Gezien het bovenstaande leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan die de inrichting ingevolge de omgevingsvergunning mag veroorzaken.
Bodem
De verandering heeft geen negatieve gevolgen voor de bodem. De loodaccu's worden inpandig
opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde vloeistofdichte bak die bestand is tegen de inwerking
van accuzuur. Binnen de inrichting worden de accu's niet bewerkt.
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Wij hebben een voorschrift opgenomen met betrekking tot de bodembeschermende voorzieningen.
Geluid
De totale hoeveelheid te accepteren afvalstoffen wijzigt niet. Het aantal transportbewegingen zal
hierdoor niet of nauwelijks toenemen. De inrichting kan na realisatie van de gemelde verandering
voldoen aan de voorschriften van de vigerende vergunning(en). Er vindt geen verhoging plaats van
het equivalente geluidsniveau. Ook de maximale geluidsniveaus ondervinden geen verhoging.
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. Het betreft namelijk
opslag voorafgaand aan nuttige toepassing.
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.

CONCLUSIE
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland concluderen dat
• de voorgenomen verandering in de inrichting niet in overeenstemming is met de voor de inrichting
verleende vergunning(en) van 21 december 2005, 6 april 2010, 10maart2011 en 28 januari 2013
maar niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting op grond
van die vergunning 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 verieend;
• 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 19 maart 2013, te
verienen. De aanvraag maakt wel deel uit van de vergunning.
Aan de vergunning worden de voorschriften, zoals vermeld in de bijlage, verbonden.
De voorschriften l a en 3a worden toegevoegd en de bestaande voorschriften 1.1.3 en 3.1.5 worden
aangepast.
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Gouda, 11 april 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Hoofd Afdeling Bedrijven

VERZONDEN 18 APR. 2013
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
a. Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel, Kortenoord 57, 2911 BD Nieuwerkerk aan den Ussel;
b. VADA Vastgoed B.V., Postbus 126, 6500 AC Nijmegen;
c. Gemeente Zuidpias.
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN
(artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
VOORSCHRIFTEN
Datum
Nummer aanvraag

19 maart 2013
2013046196

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager

VADA Vastgoed B V.

Postbus
Postcode en plaats

Postbus 126
6500 AC Nijmegen

Gegevens inrichting
Naam inrichting
Adres
Postcode en plaats
Aard van de inrichting

Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel
Kortenoord 57
2911BD Nieuwerkerk aan den Ussel
Metaalshredder

Naam inrichting: Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel
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Acceptatie en bedrijfsvoering
In de inrichting mag per jaar maximaal 30 ton - als afval aangeboden - loodaccu's worden
geaccepteerd. In de inrichting mag maximaal 20 ton loodaccu's worden opgeslagen.
De totale vergunde hoeveelheid te accepteren afvalstoffen blijft ongewijzigd.
De totale maximale vergunde opslagcapaciteit neemt niet toe.

1.1.3

Gevaariijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd met uitzondering van loodaccu's.
Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na
visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en
naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

3.1.5

Loodaccu's en onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen (inclusief verpakkingen)
dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar
een daartoe vergunde verwerker.

3a

Opslag
Accu's moeten rechtstandig worden opgeslagen in een speciaal hiervoor bestemde
vloeistofdichte bak die bestand is tegen de inwerking van accuzuur. Deze bak dient inpandig
te worden geplaatst.

Naam inrichting: Van Dalen Nieuwerkerk a/d Ussel
SGS

