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

Nummer aanvraag

:

2013118440

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Adres

:
:

Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
Kortenoord 57

Postcode en plaats

:

2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.

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

:
:
:

Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.
Kortenoord 57
2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
Metaalshredder

AANVRAAG
Op 18 oktober 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 IJssel.
De aanvraag is ingediend door:
Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
Kortenoord 57 te Nieuwerkerk aan den IJssel
De aangevraagde verandering van de inrichting heeft betrekking op:
- het verplaatsen van de gasflessenopslag;
- de locatie voor de accu-opslag;
- het gebruiken van een nieuwe kraan;
- 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.
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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;
Veranderingsvergunning van 28 januari 2013, kenmerk 2012184820;
Milieuneutrale verandering van 11 april 2013, kenmerk 2013046196.
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
De aangevraagde verandering van de inrichting heeft betrekking op wijzigingen genoemd in de
onderstaande tabel.
Wijziging:
1. Verplaatsen gasflessenopslag

Toelichting:
Gasflessenopslag 1 (eigen gebruik) naar locatie nabij
poort 2

2. Verplaatsen gasflessenopslag

Gasflessenopslag 2 (Arvotech, onverhoopt
aangetroffen flessen) naar locatie nabij was/tankplaats
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3. Opslag loodaccu’s

Accu-opslag onder afdak nabij poort 2

4. Wijzigen registratie energieverbruik

Jaarlijkse registratie in plaats van maandelijkse

5. Extra kraan op terrein

Extra kraan ten behoeve van reparaties aan de
shredder

6. Wijziging t.a.v. de ontstoffingsinstallatie

Voorschrift m.b.t. controle en logboek zijn niet meer
van toepassing

7. Wijziging AV-beleid / AOIC, incl
acceptatievoorwaarden

De beschrijvingen van het AV-beleid / AOIC is
gewijzigd

Ad 1 en 2. Verplaatsen gasflessenopslag
Binnen de inrichting zijn twee voorzieningen voor de opslag van gasflessen aanwezig:
1) een voorziening voor de opslag van gasflessen voor eigen gebruik;
2) een voorziening voor de opslag van onverhoopt in het aangeleverde materiaal aangetroffen
gasflessen (de ‘foutvracht’).
De nieuwe locatie voor de opslag onder 1) bevindt zich nabij toegangspoort 2; de locatie is
aangegeven op de bij deze aanvraag behorende plattegrondtekening (zie ‘gasopslag /
zuurstofopslag’).
De nieuwe locatie voor de opslag onder 2) bevindt zich nabij de was-/tankplaats is, zie
plattegrondtekening (zie ‘2 x kooi Arvotech’). De opslag komt hierdoor in de nabijheid van het stortvak
voor binnenkomend materiaal. De opslag neemt niet toe in omvang.
Ad 3. Accu-opslag
Binnen de inrichting worden loodaccu’s (max. 30 ton/jaar) opgeslagen. Het betreft een vergunde
activiteit zonder vaste opslaglocatie. De voorgenomen opslag is gesitueerd onder een afdak, nabij
toegangspoort 2. De accu-opslag is aangegeven op de bij deze aanvraag behorende
plattegrondtekening (zie ‘accuopslagbak’). De accu’s worden opgeslagen in een speciaal voor dit doel
geschikte vloeistofdichte bak; de accu’s worden binnen de inrichting niet bewerkt.
Ad 4. Wijzigen registratie energieverbruik
Op grond van voorschrift 10.1.13 van de vigerende vergunning dient het energieverbruik maandelijks
te worden bijgehouden. Aanvrager verzoekt om dit te wijzigen in een jaarlijkse registratie, conform de
daarover met de Omgevingsdienst Midden-Holland gemaakte afspraak.
Ad 5. Extra kraan op terrein
Nabij de shredderinstallatie is een elektrische bouwkraan geplaatst, een Liebherr type24TT.
Deze bouwkraan wordt gebruikt bij reparaties aan de shredder (i.e. het hijsen van onderdelen). De
kraan is 1 keer per week voor maximaal 3 uur in de dagperiode in gebruik. De kraan heeft op het
terrein een vaste locatie (zie de aanduiding ‘bouwkraan Liebherr 24TT’op de plattegrondtekening) en
wordt elektrisch aangedreven. Ten behoeve van het plaatsen van deze kraan is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd, zie verder onder het hoofdstuk Geluid.
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Ad 6. Wijziging t.a.v. ontstoffingsinstallatie
Op grond van voorschrift 6.2.3 van de vigerende vergunning dient de ontstoffingsinstallatie een keer
per week te worden gecontroleerd en dienen de resultaten van deze controle te worden vastgelegd in
een logboek. De ontstoffingsinstallatie is vervangen door een WSDDS-installatie (Wet Shredding Dry
Downstream System), waardoor dit voorschrift geen doel meer treft. Aanvrager verzoekt om dit
voorschrift te laten vervallen.
Ad 7. Wijziging AV-beleid / AOIC, incl acceptatievoorwaarden
De beschrijvingen van het AV-beleid en de AOIC zijn gewijzigd. De wijziging houdt in dat de
beschrijving een duidelijker beeld geeft van de gehanteerde werkwijze binnen de inrichting.
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;
het (aangepaste) acceptatiebeleid.
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
Met betrekking tot het onder 1. gestelde merken wij het volgende op.
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.
Onderstaand wordt ingegaan op de aspecten geluid en bodem. De overige milieuaspecten
(luchtkwaliteit, energie etc.) spelen geen rol van betekenis.
Geluid
Voor het gebruik van de elektrische bouwkraan is onderzoek verricht naar de geluidsimmissie bij de
vergunningspunten. Uit de berekeningen volgt dat de bijdrage van de elektrische kraan minimaal 26
dB(A) onder de vergunde waarde ligt. Geconcludeerd wordt dat de elektrische kraan een
verwaarloosbare bijdrage heeft. Het akoestisch onderzoek van M+P is bijgevoegd (rapportnummer
DALEN.13.02/RFl/1, d.d. 10-09-2013).
De overige wijzigingen zijn in relatie tot het aspect geluid niet relevant.
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Externe veiligheid
De nieuwe locaties voor de gasflessenopslag (voor eigen gebruik en onverhoopt aangetroffen)
voldoen aan de richtlijn PGS 15.
Registratie energieverbruik
Het wijzigen van een maandelijkse registratie in een jaarlijkse registratie van het energieverbruik is
besproken met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Als gevolg van de wijziging hebben wij nog
voldoende inzicht in het energieverbruik binnen de inrichting.
Bodem
De opslag van loodaccu’s is een vergunde activiteit. De verandering heeft betrekking op de locatie van
de opslag. In de vigerende vergunning zijn voor de opslag van loodaccu’s voorschriften opgenomen.
De overige wijzigingen zijn in relatie tot het aspect bodem niet relevant.
Gewijzigde plattegrondtekening
Bij deze aanvraag hoort een gewijzigde plattegrondtekening, Bouwburo Docter, werknummer,
13079/S/01, gewijzigd 02-10-2013.
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.

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, 28 januari 2013 en 11 april 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 verleend;
 de voorgenomen verandering in de inrichting niet leidt tot een verplichting tot het opstellen van
een milieueffectrapportage.
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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 18 oktober 2013, te
verlenen. De aanvraag maakt wel deel uit van de vergunning.
Aan de vergunning worden de voorschriften, zoals vermeld in de bijlage, verbonden.
De voorschriften 1.1.8 en 10.1.13 uit de vigerende vergunning van 21 december 2005, kenmerk
DGWM/2005/17690 worden aangepast. Het voorschrift 6.2.3. uit de vigerende vergunning van 6 april
2010, kenmerk PZH-2010/164050606 vervalt.
Gouda, 25 november 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Hoofd Afdeling Bedrijven,

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

:
:

18 oktober 2013
2013118440

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Adres

:
:

Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
Kortenoord 57

Postcode en plaats

:

2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel B.V.

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

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

2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
Metaalshredder

1.1.8

Vergunninghoudster dient te handelen conform het bij deze aanvraag gevoegde
acceptatie- en verwerkingsbeleid (d.d. 14 oktober 2013) en de administratieve
organisatie en de interne controle.

10.1.13

Voor de hele inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd. Het overzicht
moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
van welke energiedragers gebruik wordt gemaakt (gas, elektriciteit, vloeibare
brandstoffen (dieselolie en andere);
het totaalverbruik per energiedrager.
De geregistreerde gegevens moeten jaarlijks worden bijgehouden en gedurende ten
minste drie jaar worden bewaard en op eerste aanvraag aan een daartoe bevoegde
ambtenaar ter inzage worden gegeven.
Tevens dient een overzicht te worden opgesteld van de gebruiksfuncties (bijvoorbeeld:
verlichting, verwarming, ventilatie, sorteerinstallaties, knipscharen, pers, kranen,
generatoren en laadschop(pen).
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