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Beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
Op 13 juni 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van de
inrichting (te accepteren afvalstoffen) Dit besluit betreft de inrichting van Metaalhandel Geelhoed B.V.,
gelegen aan Ambachtshof 2 te Nootdorp. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder OLO
nummer 3621591 en onder ons zaaknummer 00426998.
Wij zijn voornemens te besluiten deze omgevingsvergunning te wijzigen. Gebleken is dat per abuis
euralcode 16 08 01 voor het accepteren van katalysatoren niet eveneens was toegevoegd in de
verleende omgevingsvergunning van 13 juni 2018 conform de aanvraag. Ook riep de considerans van het
besluit van 13 juni 2018 vragen op over de te accepteren apparatuur. In de overwegingen bij dit besluit
wordt dit verduidelijkt.

Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.31
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om de omgevingsvergunning verleend aan
Metaalhandel Geelhoed. B.V. van 13 juni 2018 met kenmerk ODH-2018-00050263 te wijzigen. De
wijziging betreft het aanvullen van de voorschriften 1.1.1 en 1.1.3 ten aanzien van inname van afgewerkte
katalysatorendoor het volgende toe te voegen:
I. Toe te voegen aan de opsomming in voorschrift 1.1.1:
Eural-code(s)
16 08
16 08 01

Naam afvalstof
afgewerkte katalysatoren
Afgewerkte katalysatoren

| Activiteit
Opslag

II. Toe te voegen aan de opsomming van euralcodes in voorschrift 1.1.3:
euralcode 16 08 01.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hojlman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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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1. OVERWEGINGEN
1.1

Projectbeschrijving

Naar aanleiding van het verlenen van de omgevingsvergunning van 13 juni 2018 met ODH nummer
ODH-2018-00050263 heeft op verzoek van Metaalhandel Geelhoed B.V. een overleg plaatsgevonden
over de inhoud van dit besluit. Gebleken is toen dat per abuis in het besluit van 13 juni 2018 euralcode
16 08 01 voor het accepteren van katalysatoren niet eveneens was toegevoegd conform de aanvraag.
Deze omissie wordt via deze ambtshalve wijziging hersteld. Ook riep de considerans van het besluit van
13 juni 2018 vragen op over de te accepteren apparatuur. In de overwegingen bij dit besluit wordt dit
verduidelijkt.

1.2

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd:
SOORT VERGUNNING
Oprichtingsvergunning
Wijzigingsbesluit
Milieuneutrale wijziging
Ambtshalve wijziging
Milieuneutrale wijziging

1.3

DATUM
19 juli 2006
18 September
2007
3 april 2012
9 mei 2018
19 april 2018

KENMERK
DGWM/2006/10420
PZH-2007-407845
PZH-2012-330040523
ODH-2018-00027476
ODH-2018-00050263

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel. 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
(hierna: Bor). Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijiage I
categorie 5.5 van de Richtlijn industriele emissies.
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijiage I onderdeel C, van het Bor, namelijk:
- categorie 28.4 onder a sub 6: het opslaan van afvalstoffen, andere dan de onder 1° tot en met 5°
genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan
van 1.000 m^ of meer en
- categorie 28.5 : voor zover het betreft inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of
breken van schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met
een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer.

1.4

Procedure (regulier)

De omgevingsvergunning van 13 juni 2018 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
de eveneens te worden voorbereid met deze reguliere voorbereidingsprocedure.
Wij hebben de vergunninghouder bij brief van 8 januari 2019 de gelegenheid geboden om binnen vier
weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door de vergunninghouder geen
gebruik gemaakt.
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2. TOETSINGSKADER MILIEU
2.1 Toetsingskader
Overeenkomstig artikel 2.31. eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31. tweede lid
van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden
wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel.
In dit geval is er sprake van het herstellen van een omissie in de eerder verleende omgevingsvergunning
van 13 juni 2018. Conform artikel 2.31, tweede lid onder b moet dit getoetst worden aan het belang van
de bescherming van het milieu.

2.1 Accepteren van apparatuur
De huidige situatie bij Metaalhandel Geelhoed B.V. is dat er diverse afgedankte metalen waaronder ook
apparatuur worden aangeboden bij de inrichting. In de overwegingen behorende bij het besluit van 13 juni
2018 (milieuneutrale verandering) is aangegeven dat de inrichtinghouder beperkt hoeveelheden aan
apparatuur mag ontvangen die onder de WEEELABEX vallen. Uit overleg met Metaalhandel Geelhoed
B.V. blijkt dat dit niet juist is. Bij Metaalhandel Geelhoed B.V. wordt regelmatig partijen AEEA apparaten
aangeboden die binnen de inrichting worden opgeslagen. Deze apparaten worden dan aangeboden aan
een verwerker die gecertificeerd is volgens WEEELABEX.
In het WEEELABEX zijn normen opgenomen voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling
en hergebruik van apparaten. Het doel is om zoveel mogelijk AEEA apparaten aan te bieden aan een
verwerker die gecertificeerd is volgens WEEELABEX.

2.2 Accepteren van katalysatoren
De euralcode 16 08 01 voor het accepteren van katalysatoren is per abuis niet meegenomen in het
omgevingsvergunning van 13 juni 2018 voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting.
Geelhoed Metaalhandel B.V. heeft in de eerdere aanvraag al aangegeven dat door het toevoegen van de
euralcode 160801 aan voorschrift 1.1.1 de handelswijze binnen de inrichting niet verandert. Er vindt geen
wijziging plaats in de jaarlijks geaccepteerde hoeveelheden afval.
Aan het toevoegen van de genoemde euralcode 16 08 01 voor het accepteren van katalysatoren aan het
voorschrift 1.1.1 zijn verder geen relevante milieuaspecten verbonden. Binnen de inrichting zijn
voldoende voorzieningen aanwezig om de katalysatoren op de juiste manier op te slaan. Het belang van
de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het ambtshalve wijzigen van de
omgevingsvergunning van 13 juni 2018.
Gelet hierop kunnen wij de omissie ten aanzien van de euralcode 16 08 01 herstellen via een ambtshalve
wijziging.

2.3

Conciusie

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het ambtshalve wijzigen van de
omgevingsvergunning van 13 juni 2018.
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BEGRIPPENLIJST
Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AEEA apparaten

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten.

Euralcode

Opgenomen in de lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1,
onder a), van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel
1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Gescheiden inzameling

Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt
naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te
vergemakkelijken

Hergebruik

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen
zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij
waren bedoeld.

Inzamelen

Verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering
en de voorlopige opslag van afvalstoffen, en het transporteren van deze
afvalstoffen naar een inrichting voor verwerking of een
toepassingslocatie. Bij het inzamelen worden afvalstoffen opgehaald en
neemt de inzamelaar het eigendom van de afvalstoffen over van de
ontdoener op het moment van afgifte

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot
intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Ontdoener

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil
ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar,
bewerker of verwerker.

Overslaan

Verrichten van alle handelingen op een locatie, waarbij afvalstoffen vanuit
of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander
opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen
bijvoorbeeld beladen, lessen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen,
transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere
verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen,etc. etc.)
valt hier niet onder.

Recycling

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot
producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor
een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische
afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw
verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als
brandstof of als opvulmateriaal.
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VenA/erking

Nuttige toepassing of verwijderen met inbegrip van aan toepassing of
verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

Verwijdering

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs
indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie
worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen
die zijn genoemd in bijiage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen
(2008/98/EG).

WEEELABEX

Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence. Het geeft
uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling
en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door
onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte
volumes en bereikte recyclingresultaten.
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