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AANVRAAG

AANLEIDING

Op 3 september 2012 is een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2.1 onder e van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingekomen van Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel
B.V. De aanvraag omvat het wijzigen van de bodembeschermende voorzieningen als gevolg van 
veranderingen binnen de inrichting en als gevolg van de nieuwe NRB 2012.
De inrichting is gelegen aan de Kortenoord 57 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage 

zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

AANVRAAG

De ingediende aanvraag van 3 september 2012 bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Ingevuld aanvraagformulier;
B. Toelichting aanvraag;
C. Tabel bodembeschermende voorzieningen;
D. Plattegrondtekening.

VERGUNNINGSITUATIE

Momenteel zijn de volgende beschikkingen in het kader van de Wabo verleend:
1. Oprichtingsvergunning van 21 december 2005, kenmerk DGWM/2005/17690;
2. Veranderingsvergunning van 6 april 2010, kenmerk PZH-2010-164050606 (onherroepelijk op 

13 april 2011);
3. Milieuneutrale veranderingsvergunning vanwege het afmeren van schepen van 10 maart 2011, 

kenmerk PZH-2011-263646540 (hiervoor loopt nog een procedure in hoger beroep). 

PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking wordt de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
gevolgd.

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die de Regeling
omgevingsrecht daaraan stelt en verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de
inrichting zodat wij tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing kunnen komen, derden in staat zijn 
in de vergunningprocedure effectief voor hun rechten op te komen en de aanvrager uiteindelijk zal 
kunnen beschikken over een vergunning die in termen van rechtszekerheid en uitvoerbaarheid als 
adequaat is aan te merken.
De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Wet milieubeheer, te weten de bescherming van
het milieu.

De ontwerpbeschikking heeft, gelet op artikel 3:11, lid 1 en lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
ter inzage gelegen van 22 november 2012 tot en met 2 januari 2013. Tijdens deze periode kon een 
ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Van deze mogelijkheid is geen 
gebruik gemaakt.
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DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU EN DE MOGELIJKHEDEN TOT BESCHERMING VAN HET 
MILIEU
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB).

Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen 
inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale 
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming 
in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. 

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een combinatie van 
voorzieningen en maatregelen (CVM) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in  
bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een 
aanvaardbaar bodemrisico.
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument (tabel) gevoegd. In dit document zijn is voor alle 
bodembedreigende activiteiten bepaald of er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico aan de 
hand van de NRB-systematiek.

Bodemrisicodocument (gedeelte)

Activiteiten Bodembedreigend? Tabel+CVM nr.

accepteren, sorteren en controleren binnenkomende materialen 
volgens het acceptatiebeleid

Ja 4.3.2 CVMII

opslag schaarvoormateriaal Nee n.v.t.

be-/verwerken schroot in schaar Ja 4.1 CVMI

opslag schaareindmateriaal Nee n.v.t.

opslag restafval (een kleine hoeveelheid stortgoed die beperkte 
hoeveelheden vloeistoffen kan bevatten)

Ja 3.3.2 CVMII

opslag shreddervoormateriaal Nee n.v.t.

be-/verwerken schroot in shredderinstallatie Ja 4.3.2 CVMI

ontstoffings- en scheidingsinstallatie incl. opvoerbanden Ja 3.1.2 CVMI

opslag shredderschroot (ferro) Nee n.v.t.

opslag shredderafval Ja 3.1.1 CVMI

opslag shredder non-ferro Ja 3.1.1 CVMI

afleveren brandstoffen ten behoeve van eigen materieel (= 
tankplaats) 

Ja 4.2 CVMIII

wassen eigen materieel op wasplaats Ja 4.3.1 CVMI

verrichten onderhoudswerkzaamheden en activiteiten werkplaats Ja 5.3 CVMII

opslag afvalwater (buffertank rioolwater) Nee n.v.t.
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Begrippenlijst behorend bij het bodemrisicodocument

Acceptatiebeleid: Procedure voor het visueel controleren, sorteren en het accepteren of weigeren 
van binnenkomende materiaalstromen. 

Stortvak: Vloeistofdichte voorziening gelegen nabij schaar waarop binnenkomende materiaalstromen 
worden gestort en vervolgens beoordeeld conform het acceptatiebeleid.

Restafval: Materiaal dat bij de beoordeling op het stortvak volgens het acceptatiebeleid uit de 
binnenkomende partij wordt verwijderd en in de opslag restafval wordt opgeslagen. Dit materiaal kan 
beperkte hoeveelheden vloeistoffen bevatten en wordt daarom bezien als mogelijk bodembedreigend.

Autowrakken: Autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf, deze 
worden bezien als niet bodembedreigend.

Schaarvoormateriaal: Gesorteerd materiaal bestaande uit grof ijzer (overlengte), niet geknipt 
shreddervoormateriaal (w.o  autowrakken/groot witgoed).Het materiaal wordt voorafgaand aan 
verdere bewerking of transport eerst verkleind in de schaar. Dit materiaal is bij een beoordeling op het 
stortvak geselecteerd voor bewerking in de schaar. Schaarvoormateriaal wordt bezien als niet 
bodembedreigend.

Schaareindmateriaal: In de schaar verkleind materiaal, zijnde geknipt schoon ijzer van max. 
1,5x0,5x0,5m dat direct inzetbaar is in smelterijen en geknipt shreddervoormateriaal. 
Schaareindmateriaal wordt bezien als niet bodembedreigend.

Shreddervoormateriaal: Gesorteerd materiaal van beperkte afmetingen dat geshredderd kan 
worden. Dit materiaal wordt na een controle op het stortvak en na bewerking in de schaar naar het 
opslagvak voor de shredder getransporteerd. Shreddervoormateriaal wordt bezien als niet 
bodembedreigend.

Shredderschroot (ferro): eindproduct van het shredderproces na scheiding en ontstoffing, de 
ferrostroom wordt bezien als niet bodembedreigend.

Shredder non-ferro: eindproduct van het shredderproces na scheiding en ontstoffing, de non-
ferrostroom wordt bezien als bodembedreigend.

Shredderafval: Afval afkomstig van het scheiden en ontstoffen van geshredderd materiaal, dit wordt 
bezien als bodembedreigend en inpandig opgeslagen.

In de aangevraagde situatie worden de geaccepteerde materialen op een vloeistofdichte voorziening  
(stortvak) gecontroleerd op bodembedreigende materialen. De deelstromen worden vervolgens, 
afhankelijk van de verontreiniging gesorteerd en bewerkt en/of opgeslagen volgens de bijbehorende 
voorzieningen en maatregelen conform de NRB. Vanwege deze nieuwe manier van accepteren, 
controleren en sorteren van binnenkomende materialen verzoekt de aanvrager enkele voorschriften 
met betrekking tot de bodembescherming te wijzigen aan de hand van de bovenstaande tabel.

Voor de activiteiten die in de bovenstaande tabel als niet bodembedreigend zijn aangemerkt hebben 
wij geen maatregelen en/of voorzieningen opgenomen. 

Het wassen van motorvoertuigen (eigen materieel) is geregeld in paragraaf 3.3.2. van het 
Activiteitenbesluit. De voorschriften uit het besluit zijn rechtstreeks van toepassing en derhalve niet in 
deze beschikking opgenomen.

Beoordeling en conclusie
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument (tabel) beoordeeld en stemmen in 
met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle 
bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.



Pagina 4

Uit de vigerende vergunning zullen de voorschriften 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 en 5.2.1 worden gewijzigd en 
wordt voorschrift 5.2.8 ingetrokken. Daarnaast zal de aanhef van hoofdstuk 5.0 Bodembeschermende 
voorzieningen worden toegevoegd. 

BESLUIT
Gedeputeerde Staten concluderen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als 
bedoeld in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunnen 
worden voorkomen dan wel in voldoende mate worden beperkt door het stellen van de bij deze 
beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.

Op grond hiervan besluiten wij, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  en de 
Algemene wet bestuursrecht:
- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- het voorschrift 5.1.1 uit de vergunning van 6 april 2010 en de voorschriften 5.1.2, 5.1.3, en 5.2.1 

uit de vergunning van 21 december 2005 te vervangen door de voorschriften zoals opgenomen in 
de bijlage bij dit besluit;

- voorschrift 5.2.8 van de vergunning van 6 april 2010 in te trekken;
- een nieuw voorschrift toe te voegen (5.0 zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit);
- de aanvraag en daarbij ingediende stukken deel te laten uitmaken van deze vergunning.

Gouda, 28 januari 2013

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

Verzonden op: 

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V., Kortenoord 57, 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel
- Nijmeijer & Mocking Milieuadvies B.V., Van Deventerlaan 38, 2271 TZ Voorburg
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BEGRIPPENLIJST

Bevoegd gezag Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet 
milieubeheer, alsmede het bestuursorgaan dat bevoegd is een 
omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting te verlenen.

Bodemrisicodocument Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. 
Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de 
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen 
combinatie van voorzieningen en maatregelen (CVM) sprake is of 
zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / 
Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44 Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

Verklaring vloeistofdichte 
voorziening

Verklaring waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als 
vloeistofdicht wordt aangemerkt op basis van de criteria van 
AS6700.

Bodembedreigende activiteit Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met 
zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als 
gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de 
stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen 
of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele 
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van 
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

Vloeistofdichte vloer of 
voorziening

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd 
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig 
Barim).

Vloeistofkerende voorziening Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren 
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de 
bodem plaats kan vinden.
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VOORSCHRIFTEN

5.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Het bodemrisico van de in het bodemrisicodocument (tabel) beschreven bodembedreigende 

activiteiten moet door het treffen van een combinatie van voorzieningen en maatregelen

voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

5.1 Algemeen

5.1.1 De activiteiten met betrekking tot:

a. het accepteren, sorteren en controleren van mogelijk verontreinigd schaar- en 

shreddervoormateriaal;

b. het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen materieel;

dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, 

zoals gesteld in de NRB.

5.1.2 De activiteiten met betrekking tot:

a. het be- of verwerken van schroot (ferro/non-ferro) en autowrakken;

b. het ontstoffen en scheiden van geshredderd materiaal (doormiddel van installaties);

c. de op- en overslag van shredderafval (ferro/non-ferro); 

dienen te geschieden op een blijvend vloeistofkerende voorziening met een eindemissiescore 1, 

zoals gesteld in de NRB.

5.1.3 De op- en overslag van restafval dient te geschieden boven een lekbak of in een vloeistofdichte

container.

5.2 Inspecties van voorzieningen

5.2.1 Van de vloeistofdichte vloeren, en de daarop aangesloten bedrijfsriolering, zoals bedoeld in 

voorschrift  5.1.1 dient de vloeistofdichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond 

van CUR/PBV-Aanbeveling 44. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloeren 

en de daarop aangesloten bedrijfsriolering dient vergunninghoudster in het bezit te zijn van een 

geldige Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.
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