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BESLUITvan Gedeputeerde Staten ven Zuid'Holland van

ATGEMEEN

Onderw-erp- aanvraêg
Op r5 februari zoo6 hebben wij een ¡ranweag ontvangen van SIIA Recyding

Services West BV (verder SITA) voor een veranderingwergunning op grond van de

Wet milieubeheer.
De vergunning wordt aangevraagd voor een pefiode van de duur van de onder'

liggende revisievergunning,

Het beüeft een inrichting voor:

1. hetopslaanen bewerkenvan:
- bouw- en sloopafval (sorteren);

- bedrijfsafval (sorteren);

- grof huishoudelijk afval (sorteren);

- hout(shredderen);
- agrarisch composteerbaat afval (zeven);

- kunststof(folies), papier/karton (verdichten);

z. het uitsluitend opslaan van:

- grijs huishoudelijk afral;

- glas;

- RKGslib, veegvuil, slib;

- vetten,;

- asbesthoudendematerialen;
- textiel;
- rubber, autobandeni
- metalen:
- swill;
- incontinentiemateriaal;
- elektrische epparatuur;
- tl-lampeu
- kga/kca;
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3. overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:

- hetstallen enverrichtenvan onderhoudswerkzaamheden aaneigen

materiaal en rnaterieel ;

- de opslag van smeermiddelen en gasflessen;

- de opslag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het

eigen wagenpark;

- een wasplaats.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de bodembeschermende

voorziening in de onderhouds- en constructiewerþlaats.

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit {Ivb) behorende bij de Wet

rnilieubeheer (Wm) valt de inrichting onder meer onder de categorieën z8'4.a.6 en

28.4.c.t uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Locatie bedrijf
De inrichting bevindt zich op een industrieterrein.
Hetbedrijf ligt aan de Schieweg 60 te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft,

sectie G, nummers 3o4, 3oS en 335 {gedeeltelijk). De afstand tot de dichtstbijzijnde
woning is roo m.

Vergunni¡¡gqnsituatie
De volgende vergunningen zijn eerder aan het bedrijfverleend:
- vergunning Wet milieubeheer van r 8 juti zoo5 (kenmerk DG!1/M/zoo5/ror36):

- vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 6 juni rggs
(kenmerk 94.7ot66).

Prqcedu¡e
Voor de behandeling van de aenweeg is de procedure van Afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
- Burgemeester en Wethouders van Delft;
- HoogheernraadschapvanDelfland.

Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en A,ftleling 34 van de Awb heeft de

aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit voor belang-

hebbenden ter inzage gelegen van 13 maart 2006 tot en met z4 apnl zoo6.

Beleidsoverwegingen

¡ügem-e*e U toe tsi ngskade r
Het uitgangspunt van de Wm is de bescherming van het milieu. Met als gevolg dat

de aangewaagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen

worden voorkomen ofvoldoende worden beperkt, De nadelige gevolgen kunnen

worden voorkornen ofworden beperkt door het opnemen van voorschriften in de

vergunning.
Voorzover de nadelige gevolgen niet kunnen wo¡den voorkomen schrijven wij de

milieubeschermende voorzieningen voor die de grootst mogelijke bescherming

bieden. Dit doen wij niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gewaagd.
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Als richtlijn voor welke voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke

bescherrning bieden, hanteren wij de best beschikbare techniek (de meest recente

algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten).

IPPÇ-richtlün
De richtlijn 96/6r/EG van de Raad van de Europese Unie van z4 september 1996 die

gaat over de geÏntegreerde preventie en bestrijding van veronteiniging wo¡dt ook
wel de IPPC-richtlijn genoernd,

Deze richtlijn verplicht het bevoegd gezeg om milieuvergunningen op te stellen,

die voldoen aan de in de lPPC-richtlijn gdorrnuleerde eisen. Dit geldt voor nieuwe

en bestaande installaties.
De aanwaag is getoetst aan eisen uit de lPPc-richtlijn. Deze toetsing staat verderop

beschreven.

Soms wordt er expliciet naar de lPPC-richttijn verwezen, met name door de

toepassing van de best beschikbare technieken.
De eigenaar van een installatie moet alle passende prevendeve maatregelen treffen
om verontreiniging te voorkomen ofte beperken. Het beperken ofvoorkomen van
verontreiniging kan bereikt worden door toepassing van de best beschikbare

technieken. Het doel is om uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te

waarborgen.

Het-Landel-ijkafvalbeheer,plailWj
Het afralstoffenbeleid is neergelegd in het Landel{ik afoalbeheerplan zooz'2o72

(IAP), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei zoo4 in werking is getreden.

Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de

vergunningverlening van afralbeheer.
De aangewaagde wijziging, hetveranderen van de boderrbeschermende
voorziening in de onderhouds- en consEuctiewerþlaats, heeft geen relatie met dit
toetsingskader. De toetsing van de activiteiten heeft plaatsgevonden in de

onderliggende vergunning.

Milieuaspecten

Atgemene i¡leiding
De aangewaagde wijziging heeft invloed op het milieuaspect bodem

Bodem

Bodembeschsming t€r plâatte van de inrichtin€
Het bodembeschermingsbeleid van de Wm richt zich op het voorkomen v¿rn grond-

en grondwaterverontreiniging veroorzaakt door bodembedreigende activiteiten
binnen een inrichting. Wij beoordelen het risico op bodemverontreiniging volgens

de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar

moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eindemissiescore r voldoet de

maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek, Er is dan

sprake vân een verwaarloosbaar risico, Als het bodemrisico eenmaal is bepaald,

moeten de te t¡effen voorzieningen in verhouding staan tot het risico.

Ook moet de inrichting voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT).



'?iìîHorrnNn

ONs KENMBRK

DGWM/2oo6/6236

Pac$ra 416

In dit verband is van belang dat de NRB wordt vermeld in de 'Regeling aanwijzing
BBTdocumenten'. Toetsing en uitvoering overeenkomstig de NRB betekent dat
wordtvoldaan aan BBT.

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten overwegen wij het
volgende.

In de vigerende vergunning van rSjuli zoo5 is opgenomen dat in de onderhouds-

en constuctiewerþlaats een blijvend vloeistofdichte voorziening met eind-

emissiescore :. aanwezig moet zijn, Hiervoor is aangesloten bij bodemrisice
categorie 4.2 van de NRB. Een blijvend vloeistoftlichte voorziening moet worden
beoordeeld en goedgekeurd op vloeistofdichtheid op grond van CIIR/PBV-

Aanbeveling 44,
SITA heeft aangewaagd of in plaats van de hiervoor genoemde vloeistofdichte
voorziening kanworden volstean met een vloeistofkerende voorziening met
lekbaklren als bodembeschermende maatregel.

Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij bodemrisicocategorie 5.3 van de NRB,

waarbij voor deze inrichting sprake is van een werkplaats met opslag. Conforrn

bodemrisicocategorie S.3 van de NRB kan een eindemissiescore r worden bereikt
door aanwezigheid van een kerende voorziening in combinatie met lekbakken.

Ten aanzien van het gebruik van lekbakken geldt dat zowel bij opslag van

vloeistoffen als bij werkzaamheden waarbij vloeistoffen wij kunnen komen een

lekbak aanwezig moet zijn. Voorschrift 5,2.r. voorziet hierin gedeeltelijk, de

redactie van dit voorschrift is aangepast. Verder zijn aangepaste voorschriften 5.r,r
en 5.1.3.

Deelconqlusje ?

De aanwezige voorzieningen en de te nemen rnaatregelen zijn zodanig dat de

gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

Advieaen en zieusrvij z€n

Van de mogelijkheid tot het inbrengen van adviezen en zienswijzen is geen

gebruiþemaakt,

Eindcqndusie
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de

gewaagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te
weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming

bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben

wij besloten:
- Aan SIIA Recycling Serrrices West BV een veranderingsvergunning artikel 8.r

van de Wrn eerste lid onder b te verlenen voor het veranderen van de bodem-

beschermende voorziening in de onderhouds- en constructiewerþlaats.
- De eÍrnweeg en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten

uitrnaken van deze vergunning.
- ,\an dit besluit de hierna, ten opzichte van de onderliggende vergunning van

rB juli zoo5 gewijzigde, verrnelde voorschriften te verbinden:
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5.1.1 De activiteiten met betrekking tot:
- het wassen van voertuigen, containers en overig materieel;
- het afleveren vanbrandstoffen;
dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een

eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

5.1.3 De activiteiten in hal C4 en hal C5 en de onderhouds- en

constructiewerkplaats dienen te geschieden op een vloeistofkerende vloer

zoals bedoeld in de NRB.

s.2 Opslag en werkzaanheden met bodembedreigende vloeistoffen

S.2,1 De opslagvan en werkzaamheden metbodembedreigendevloeistof,len

dienen plaats te vinden boven een bodembeschermende voorziening die is

vewaardigd van onbrandbåar en hittebestendig materiaal en bestand is

tegen de inwerking van de in gebruik zijnde stoffen.

Bij opslag van de hiervoor genoemde stoffen moet de inhoud van de

bodembeschermende voorziening ten minste getijk zijn aan de inhoud van

het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met ro% van de overige

bodembedreigende vloeistoffen.
Bij werkzaamheden met de hiervoor genoernde stoffen moet de ilhoud
van de bodembeschermende voorziening ten minste gelijk zijn aan de

hoeveelheid bodembedreigende vloeistoffen die bij de werkzaanheden wij
kunnen komen.
De bodembeschermende voorzieningen zijn permanent tegen inregenen

beschermd.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 2o.1 van de Wet

milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende

zes weken vanafde dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter
inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 2oo1,9,25oo EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweeyoud wo¡den ingediend, Als tegen dit besluit beroep

wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening

worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad ven State en artikel 8:81 van

de Awb), Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling

bestuurs¡echtspraakvan de Raadvan State, Postbus 2oo19, z5oo EADen Haag.

In werking treden besluit
Dit besluit t¡eedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een

voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is l¡eslist.

Voorzover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten ofveranderen van

een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin van de Woningwet,

treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is

verleend.

Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen driejaar nadat de

vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.
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Aa¡rdaqhtsp,u,tten
Wij wijzen de vergunninghouder op hetvolgende.
.{ls erverontreinigende stoffen in de bodem, luchtofwater zijn gekomen

(bijvoorbeeld door ongewoon voorval)moet de vergunninghouder dit melden bij
hetbevoegd gezag;

Daåmaast moet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen om verdere

verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen.

Bovenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en L7.2 van de Wm.

Het telefoonnummer van de klachtentelefoon van de provincie is (o7o) 44t 6r tt,
Ook kunnen omwonenden, bij hinder van de inrichting, klachten indienen op

bovenstaand telefoonnumrner. De klachtentelefoon is dag en nacht bereikbaar.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

J.P. van derWeij
hoofd bureau Afral

Verzonden:

- I HEt zotlfi

ATSCHRTFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Delft;

- Dijþraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland,

Postbus 3o6r, z6or DB Delft.


