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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1

Onderwerp

Wij hebben op 20 juli 2017 een aanvraag om een omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) ontvangen van Uzimet BV te Rijswijk. De aanvraag is voor de inrichting aan de Delftweg 62 te Rijswijk. De aanvraag is ingekomen via het Omgevingsloket online (OLO) en is daar geregistreerd onder aanvraagnummer
3104765. Deze is vervolgens in behandeling genomen onder zaaknummer 00492102.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.2

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en
2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
I.
II.

de omgevingsvergunning te verlenen, en
aan de omgevingsvergunning de bij de aanvraag gevoegde rioleringstekening "PE06115/ALG-0-2"
van 15 maart 2017 te verbinden.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

gevingsdienst Haaglanden

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
1.4

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde verzendbrief.
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PROCEDURELE ASPECTEN

1.1

Gegevens aanvrager

Op 20 juli 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag voor de inrichting gelegen
aan de Delftweg 62 te Rijswijk, thans bekend als Uzimet BV.
1.2

Projectbeschrijving

Aan de inrichting is vergunning verleend voor het smelten van loodschroot en het aansluitend produceren
van loodproducten.
Concreet wordt aangevraagd:
het aanpassen van het rioolsysteem (afsluiten diverse ondergrondse leidingen en vervangen door
bovengrondse leidingen)
1.3

Huidige vergunningsituatie

Aan de inrichting is eerder op 20 augustus 2012 de revisievergunning met kenmerk PZH-2012-346702674
verleend.
1.4

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.
1.5

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
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TOETSINGSKADER MILIEU

1.1

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet
leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de
voonA/aarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
1.2

Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of 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:
niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
niet m.e.r.-plichtig is.
Nadelige gevolgen
Tijdens een riool inspectie is gebleken, dat een aantal ondergrondse leidingen verstopt waren. Deze zijn
afgesloten en vervangen door bovengrondse leidingen. Naar aanleiding van deze wijzigingen is er een
nieuwe layout ontwikkeld. De aangevraagde verandering veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vorengenoemde vergunning is toegestaan.
Andere inrichting
De inrichting beschikte reeds over een rioolsysteem. De aangevraagde verandering leidt derhalve niet tot
een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
IVI.e.r-plicht
De aangevraagde verandering betreft geen m.e.r-plichtige activiteit. Er is daarmee geen aanleiding om een
m.e.r.-beoordeling uit te voeren.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij, dat de
aangevraagde verandering voldoet aan de uitgangspunten voor een milieuneutrale verandering.
1.3

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanvraag.
2

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteit milieu van een inrichting zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren.

