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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
De inrichting AH Vrij, Groen, Grond en Infra is gelegen aan de Stoelmatter 41 te Wateringen (kadastraal
bekend sectie B, nummer 3175). Op 11 augustus 2017 is een omgevingsvergunning vedeend voor onder
meer het toevoegen van een euralcode aan de bestaande lijst met euralcodes en het uitbreiden van het
terrein. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ODH-2017-00073298. De vergunning is
vedeend voor onder andere de acceptatie en opslag van ijzer en staal. Deze afvalstof heeft volgens de
Eural (Europese Afvalstoffenlijst) code 17 04 05c. De omschrijving van deze afvalstof is ijzer en staal en
dat blijkt ook uit de toelichting van de aanvraag om vergunning. Destijds is alleen als code aangegeven
17 05 04. Deze code bestaat ook maar heeft betrekking op niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
en niet op ijzer en staal. Om te zorgen dat de beoogde afvalstof is vergund is aanpassing van het
voorschrift noodzakelijk. De juiste Euralcode wordt dan ook opgenomen.
In de aanvraag (met OLO nummer 3068167) behorende bij het besluit met kenmerk ODH-201700073298 is aangegeven dat de locatie Klopperman 12-14 te Wateringen (kadastraal bekend sectie B
nummer 3670) ook tot de inrichting behoort. Dit is niet in overeenstemming met de tot de aanvraag
behorende plattegrondtekening. In verband met het aanbrengen van een eenduidige begrenzing van de
inrichting is eveneens aanpassing van het besluit met kenmerk ODH 2017-00073298 gewenst.

Besluit
Wij besluiten:
I.

Voorschrift 1 van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-2017-00073298 te vervangen door
het voorschrift 1. behorende bij deze omgevingsvergunning.

II.

Dat Klopperman 12-14 te Wateringen (kadastraal bekend sectie B nummer 3670) geen deel uit
maakt van het besluit met kenmerk ODH-2017-00073298.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hdpman
Hoofd Toptsing & Vergunningvedening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
A
1.

ACCEPTATIEBELEID
Aan voorschrift A.I van de beschikking van 10 maart 2016 met kenmerk ODH-2016-00018166
Afvalstroom

Euralcode

Hoeveeiheid (m^)

ijzer en staal

17 04 05c

1000 m3
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1

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1

Projectbeschrijving

De inrichting AH Vrij, Groen, Grond en Infra is gelegen aan de Stoelmatter 41 te Wateringen. Op 11
augustus 2017 is een omgevingsvergunning vedeend voor onder meer het toevoegen van een euralcode
aan de bestaande lijst met euralcodes en het uitbreiden van het terrein. De omgevingsvergunning is
geregistreerd onder nummer ODH-2017-00073298. De vergunning is vedeend voor onder andere de
acceptatie en opslag van ijzer en staal. Deze afvalstof heeft volgens de Eural (Europese Afvalstoffenlijst)
code 17 04 05c. De omschrijving van deze afvalstof is ijzer en staal en dat blijkt ook uit de toelichting van
de aanvraag om vergunning. Destijds is alleen als code aangegeven 17 05 04. Deze code bestaat ook
maar heeft betrekking op niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen en niet op ijzer en staal. Om te
zorgen dat de beoogde afvalstof is vergund is aanpassing van het voorschrift noodzakelijk. De juiste
Euralcode wordt dan ook opgenomen.
In de aanvraag (met OLO nummer 3068167) behorende bij het besluit met kenmerk ODH-201700073298 is aangegeven dat de locatie Klopperman 12-14 te Wateringen (kadastraal bekend sectie B
nummer 3670) ook tot de inrichting behoord. Dit is niet in overeenstemming met de tot de aanvraag
behorende plattegrondtekening. In verband met het aanbrengen van een eenduidige begrenzing van de
inrichting is eveneens aanpassing van het besluit met kenmerk ODH 2017-00073298 gewenst.

1.2

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder
meldingen geaccepteerd:
SOORT VERGUNNING
revisievergunning
milieuneutrale wijziging
milieuneutrale wijziging

1.3

de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen vedeend dan wel
KENMERK
ODH-2015-00661048
ODH-2016-00018166
ODH-2017-00073298

DATUM
16 januari 2016
10 maart 2016
11 augustus 2017

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid
van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijiage I onderdeel C categorie onder
categorie 5.1, 11.1 onder b, 13.1 onder a 2°, 28.1 onder b en 28.4b onder 2° en 6° van het Bor. Het
betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijiage I van de Richtlijn
industriele emissies.

1.4

Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient
deze aanpassing van de vergunning eveneens te worden voorbereid met deze reguliere
voorbereidingsprocedure.

2

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1

Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31. tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften wijzigen die
aan een omgevingsvergunning zijn verbonden. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren
zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel
2.31, tweede lid, onder b van de Wabo, aanpassing in het belang van de bescherming van het milieu.
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2.2

Overwegingen activiteiten en aspecten

2.2.1 Euralcode
Voorschrift 1 van de omgevingsvergunning die is vedeend met kenmerk ODH-2017-00073298 wordt
vervangen door voorschrift 1. behorende bij dit besluit. De vergunning met kenmerk ODH-2017-00073298
is verleend voor onder meer de acceptatie en opslag van ijzer en staal. Deze afvalstof heeft volgens de
Eural (Europese Afvalstoffenlijst) code 17 04 05c. De omschrijving van deze afvalstof is Ijzer en staal en
dat blijkt ook uit de toelichting van de aanvraag om vergunning. Destijds is alleen als code aangegeven
17 05 04. Deze code bestaat ook maar heeft betrekking op niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
en niet op ijzer en staal. In het belang van de bescherming van het milieu en om te zorgen dat de
beoorgde afvalstof is vergund is aanpassing van het voorschrift noodzakelijk. De juiste Euralcode is dan
ook als voorschrift aan dit besluit verbonden.
Het voorschrift behorende bij dit besluit (kenmerk ODH-2018-00014100) vervangt voorschrift 1 van het
besluit met kenmerk ODH-2017-00073298.
2.2.2 Perceel
In de aanvraag (met OLO nummer 3068167) behorende bij het besluit met kenmerk ODH-201700073298 is aangegeven dat de locatie Klopperman 12-14 te Wateringen (kadastraal bekend sectie B
nummer 3670) ook tot de inrichting behoord. Dit is niet in overeenstemming met de tot de aanvraag
behorende plattegrondtekening. De plattegrondtekening bij de aanvraag gaat echter uit van Stoelmatter
41 te Wateringen.
Volgens de aanvraag is er sprake van uitbreiding van het terrein met 230 m^ ter hoogte van opslag van
materiaal en stalling materieel. Op de plattegrondtekening van Stoelmatter 41 te Wateringen is ook op de
tekening een gedeelte aangegeven met de naam "uitbreiding". De locatie Klopperman 12-14 met
perceelnummer is op onderstaande kaart aangegeven:

• KADASTRALE PERCELEN
*•

« . Gemeente:

Sectie:

WATERINGEN
B

Perceelnummer: 3670
Kadastrale grootte:2.422 m^

Het perceel Klopperman 12-14 is aanzienlijk groter dan 230 m^. Dit perceel kan dus niet bedoeld zijn als
perceel met een oppervlakte van 230 m^. Daarnaast is van de locatie Klopperman 12-14 geen
plattegrondtekening bij de aanvraag gevoegd. Geconcludeerd wordt dat de uitbreiding met 230 m^ ter
hoogte van de opslag van materiaal en materieel op de locatie Stoelmatter 41 te Wateringen is
gesitueerd. In het belang van de bescherming van het milieu is aanpassing van de omgevingsvergunning
met kenmerk ODH-2017-00073298 noodzakelijk in verband met het aanbrengen van een eenduidige
begrenzing van de inrichting.
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2.3

Conclusie

Voorschrift 1 van de omgevingsvergunning die is vedeend met kenmerk ODH-2017-00073298 wordt
vervangen door voorschrift 1. behorende bij dit besluit (ODH-2018-00014100). In belang van
bescherming van het milieu is aanpassing van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-201700073298 noodzakelijk in verband met het aanbrengen van een eenduidige begrenzing van de inrichting.
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