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BESU.TT vur Gedqrrecrde *n vÜrZit*iffi wr - 5 s[P ?f]07

On¿mmrp
q bdt.ü rrrr 19 þS ãXF. l¡snnslt D@YUE00E1Oa20, hdåst ril am Geoahoed

metaâñüdsl B.V. (lrsrderÞ tËtËt: Aeamo¿l sl v€rgúrtklg hgadge dow€i triFeúetnr
(Wm) vorlænd r¡oor tpt opricftÍt vür ãr ilUfhg b*nd voq het op ei oorCut en deola

bsmrt€n van fsnonptalen q¡ nsr'ffin ¡rt de Anùdütol 2 b t{odoç.

Tegcr dt b€drdt træll GoCM btæp ingost€H Hi Ô Afdel¿ng ¡gursrecm¡pnaf van de

Raad rran Sûñ.
Do Affefng hæft H¡ uiEgrâ¡f rør 21 bbn¡¡i 2ü17 æa bodtdt ìrqn¡di$, vot zor€r hd bffi
de aan de verglrrrüng vgùmden tæ0cfrifþn 12.1 , 1.22 ei 5.1 .2.

Geld op rþ rrù¡praak orsusgBn wii het volgútde.

Voorsctriltao 1 2.1 sr 1.2.2

De r/oorecfiriñen 1.2.1 en 1.2.2 hebðsr Oeüol¿<¡ng op de reg{ffiio van dþ aan- en @evoerCe
ú/dSfrr in de imicfilirg. ln há ¡omopoctrit hod G€dhood aanga,o€rd daf deze ¡edgra¡*
\roorscfrifran t€ vs gåân.

ln ons rærwrscfirilt m onza pleifrñ hdben riivqvolgere eãgeg€ìrsn dd il¡ tt¡¡ nador inzþn

<leæ opding delon. Per óuis b in de refisffiietroorsctuifron goen uitzon&ring gemarú<t wor
rorJt€{nzarnol¡rig, voor inzamelasrs dh z¡¡n vsmeld op de l¡ieû vm lnamdaars, vmr door

partiq¡l¡ersn zelf aanpnerde partiion fuishordeüfie afirdáden sn vqr partil€n ñatsto{Ten clie

nindor legm dm 50 kg.

Vorder riþl Geelhoad ons trop dal d€ localte rran herkonÉ en de útoerbec{eming db
gpredsFeerd mo€t6n worden op grond van de r¿oorscfirifren f .2.1 sn 1.2.2 vælal andor€ ziin dan

het adres van de ontdoener en de naam en heÎ adres van de ontvang€r. Dit is conect.
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Aangozien zow€l d€ locatie van herkomst en de afuo€rb€stemming als de naam en het adres van

de ontdoener en d€ orìtvang€r relevant ziln voor heû in beold btengsn van de afvalsüo¡nen is h€t

ons inzi€ns wenseliik de vergunningsvoorscftriften op dit pmt aân ts pass€n. Aan voor-

schrifr 1.2.1 dient aan de opsomming van ts regisilroron gêfpvens te worden toogevoegd 'd€

naâm sn adrue van de ontdoen€r'6n aan voorscùriñ L2.2'de naatn an het adres van de

dneme/. De Afdeling hesft de voorsc*rriften 1.2.1 en 'l.2.2 vemietigd ordd wii hebb€n

aarigegeven dat deze voorschriften niet in de huidige v<xm aan de vequnning hadden mo€ten

urorden veröonden.

Tevens is uit overleg op 5 juni 2007 met G€elhood gebleken dd G€€lhood ook vrqen h€€ft b¡¡

hel foit dat de regisüatie beüekking heøfr op alle aan- en afgianoerde alvalstofien in de indcf:ting.

ælho€d is van rnening dal h€t rnetâålafval gezien de pos¡tia/e markllaarde buit€n de

regisffiwerplicfitingen moet worden gehouden en beroepû zicft hierb¡i op arlikel 8.14 van de

Wd milieubeheer, waarin gesteld is dat de vergunning tenminsÊe de verplichling b€vat tot hst

rcgisüeren van daartii aanoewezen añ¡alsloffen die in de inricfitirg nutlig worden toegiepast of

worden verwiiderd naar hoevealheid, aard en oorsprong. Geelttoed vraâgt ons vervolgens te

motiwren waårom wij deze regþfdi€\/€rplicfiring beùeld<en op dþ aan- an afgovo€rde

atualsiofien in de inricfiling.

ln artikel 14 van de Europese kadenichdijn, nr.2Ût6l12lÊG, is bepaald dat alke inrichting of

ondememing die handelingon uitvoert op het g€bi€d van verwifleting of nuttiç to€pass¡ng van

afualstofÍen een register rnod bi¡houdên waarin hoev€€lh€id, aard, oorsprmg, toepassing,

bestemming, fraquentie van de inzamelirq, wijze van vorvo€r en wijze van belnndeling van de

&alstoffen zijn vermeld en deze g€'g€vens op rrerzoek aan d€ b6/oegd€ instanli€s mo€t

verstrekken.

Deze verplictttingen gelden voor de daarbii aangewezen alvalstden zoals vermeld in de bii deze

kadenictüijn behorende Europese afualstofienlijst waarop ook feno en non-f€no in diverse

hoofdstukken (naar herkomst) voorkomen.

Voor de ontdo€nsrs van afual zin dezø regisûalieveçlichlingen in de Nederlandse watgeving

overg€nonÞn in artikel 10.38 van de Wm en voor d€ afualbe- en verwerkers in a¡likel 8.14 van de

Wm. Er is geen uiÞondering/wiistelling van de registralieplicùrt opg€nomon voor feno en

non-feno noch in de Europese wetgeving noch in het B€slult mdden beddifsafvalstoúfen en

gevaarlijke atualstoffen.

Evenmin is er sprake van aanvullende registratieverplichtingen voor feno en non-feno, zoals dia

biivoorbeeld voor gevaarlijke afualstoffen wel gelden.

ùlet andere woorden voor alle afualstoffen geld€n dezelfde basisregistatieverplicfitingen en

naarmate de inricfüing complexer is en de dvalstoffen meer milieurisico's mst zich meebrengen

gelden er rÞier aanvullende registratiebepalingen.

Deze registratieinformatie is nodig in hel belang van e€n doelmatig beheer van afualstoffen en in

het belang van de handhaving van de afvalstoffenregelgodng. Met deze registralie-informatie

wordt inlcht verkregen in de in- en uitgaande stromen per bedriþ(proces), de stoffenbalans,

lekverliozen en wentuele milieuschade.

Door middel van deze beschikking ziin nieuwe registratievoorschriften ¿tan ons besluit van 19 juli

2ü)6, kenmerk DGWM/2006/10420, verbonden, waarin beide tekortkomingen zijn venrerkt.
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rtuffr5.12
tlrt ¡wfft 5.1 ¿ Hl ¡*ff¡ ç he opún rr æfr.
Gdped t¡dtþw¡gm ôvsËdri¡ h vryffiÌ5.12 dn ær't rtú¡!üdg çb
Csr. 4 gdl ãr ü ært rfl {d rtübp daü h ô cqüsr wft æ rudil
opgrdryn. Boan&r d 4 Ò æ¡! lu qlry l8 tEHr h h.l¡stur rw ülrlptt
Vu tb ruflcl*rg an lrclffig ç b *t ffirt r| rrç¡e* bT H Bd.* büær
affin Ër). Op çond firrü wt h t sU¡r*ï¡t r.u Hcfrhgm vw H
çúl1 qrr*¡ri bæl¡m. rãlrrr durtüft wt ¡.ffit roqrdmm ü
æa¡l wùr çgadryn h r{ooffit Ëpdütgrn d çC¡gn*bh ü bûL, Ûl
bglt rb h de mffia ærrdga vhirdh. De æ¡'t dist rt fibP b wtrl
ong*gen.

Tm a¡rden van üros¡cHfthcCltþ^úd*tg gæqdæld ûl HflrúË hc bd¡den boú¡t
rqd vdù¡r ãr rhônd-æqÐ 1, ædú e rprCo b rcr gr rsm¡looúar bod¡¡rHæ
h d. ¿h vzr de Nrffi Rcfüh Ao¡lrtmr¡. l{r hrt oqdeol v¡t ô A¡U*tg
ffim rl riC ¡Uct¡¡Ë gñd Ëür (brËl der þ wùn v*bn st ô h H Èa
g*nu¡astasl¡ qnæ¡t ad@ çb Cam. grlxbOopeahg Þ gsìra st Ô¡'u
<le ffidlfrU h rruldng lsmô Bô 8e¡t{ô¡oTeffC¡an.
Door riel rør b ¡¡¡Af¿ùg hüon r| (þorn h vw¡tr1Ì 5.12 H Ëttti¡Eldg
opCürvrl æ¡bgs.ctrnpa.

Geþt ç het voterdaarrb heöòn ril eb voþû baCoÞn.

BdrJt
Te vorvn¡irB vrr û voorrcfnilbr 1.2.1, 122 m 5.1.2 rcrdÊn de rclænþ rær¡ctrilbn st
ær besl¡t rrm 19¡.d 20(F, k€mgl¡ DG¡WU¿0W10¡120, ¡sbnôn.

ln wfümù,edan beCdt
Dit b€rhdt ù€€d ¡n weldng na dlæp van de ¡emepærmfi uür zol mkei. lrrlgt æn belútgr
lnübende g€dtr€nde <þ borsapaçrt¡Fr e€n ì¡er¿oak orn gr voqæ voorzioning ¡rxf€rü.

Fo€d hot b€ddt riot in rcldng voodst çdüveræk ie bcCict
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1.2.1

1.2.r - |

VOORSCHRIFTEN

1.0 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

12 n¡Cm¡

ln de inrictrting mo€t 6€n registrdiesystsoít aanrvezig ziln, waarin van alle

aangaru€rdo af!,alsloñen on \ra¡r alle aangÊ\rosdo BtoúfÊn die ttl do b* of vemerking

van añnlSofien word€n g€bruikt hd vdgpndo rnoeÊ worden vermeld:

a. dedd.trnr/srEarffooc
b. ô aarqenæenþ hoevælheid (kg);

c. de naam en adræ rr¡n de ¡ocdþ van herltond;
d. de naam en adreo r¡an de ondoener;

e. de g€briiþliFe benarirq r¡an de (dval)gtoffen:

f. d€ Euralcode (indlen rm toepassing);

S. hd ú¡aleùoornnumnrr $ndien van toepass¡ng).

lndi€n d€ ååftgavoord€ dndstolbn wordsn trerlcegen:

a. door routeinzameling door een ander dan cle wryrnnirqhorder dl st,
b. \¡arì €€n inza¡nalaar, n¡ot zrþde de verguflriinghordor zelf, en de wrrpld is op de

liþ van inzamela¡rs;

kan in drvilking van voorscfrdfi 1.2.1 & rìaam en het adres van de locdie van

herkor¡st worden gorsgisûroerd zoals rnoat worden v€Índd op de begC€idinçbriøû en

overeenkomsilþ høt Beduit rnelden b€drirfsafualsloff€n en gevaarlilke afudsidsn.

1.2.1 - lt ln aftvijking van rroorsctrifi 1.2.1 hoeven in het ragistrdiesyst€sn:
- varì all€ door parlicr.dler€n zetf aangwoordo partiien huishordelijke afuaHden en

- van alle aang€ìro€rd€ paniþn afrralstoffon in een hoeì/esltnid van niet rneer dan

5O kg per afgüñe

per Euralcode uitEluitend de voþende g€g€veß te worden vermeld:

a. de datum van aårn1¡€rì

b. da aangoroerde tdale hoeveetrcid per dag ftg);
c. d€ gpbruikel¡ike benarndrg van de afuaßroffsn.

't.2.2 ln da inricftling rto€l qßrþons een ragisùaliesysil€om aanweág ziin, waarin van alle

afgevoerde (afual)stden die bij de be- of veruerking ãin orìtstaan het volgende moet

wordon vermeld:

a. de datum van afuoer;

b. de afgpvo€rdo hoeveefteid (kg);

c. cþ afitoerbeelomming;

d. de naam êfl adres van de afnemer;

e. d€ g€bruike{¡ike benaming van de {afval)stoff€n;
f. de Euralcode (indien van toepassing);

(¡. het afualstroomnumrn€r fndien van toepassing).

Æ
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5.0 ffi\mRZErü¡{GEN

5.1 lt¡rlrr

5.12 De op m orrCag wr loo&¡þöqf platþvh(kt opãt Ufwtd Y{ofrf-
dcna roorderùg ol ç rt v{oe*6qvtdevwrãmhg ¡tdrl ôFa{ pt*tina
¡n +odab fiûafry (tqrtd .ñl-e€kqrdo vtrpddüE) ol boulri st lffil
De drfuiþn dman sr eiffisdæe 1, zoú go*ld h ù llB, b badcn.

BEffiP
Tegen tlt bæ&Jt kursl O*ndp¡¡onOen ç gfmd vm ¡tkal 20.1 van d3 W€l ndfl¡r.ùohær st
¡t¡d 8:7 vm ô A¡ptrp ri bd¡¡sscft gsûrtrdo æ r*r Ed û ùg na de dag

rsop ãr qffpb¡ rrr de bad{driq H iry b galegd, btoç idst bl ô AHng
Udr¡¡rtl¡poaf van d¡ Ræd wl St, Foôu¡ ãX¡19,2500 EA t)úr lb4l
|.Hbeoqtrfl nmc htmavq¡d rorún hçdrd" Ab bgsr ü bdt bto.p Hrf
¡p*t¿ kn sr crædrbt hrtù,Cbr vür ãr voatç¡pvoqa*E wür içCeU
(glfd t v¡r ô Wt ç de Rad ¡ut * ei arürol 6:El v¡r ô Arù1. tX vræCt rË
rorden güicfü am da ïoúzitþrvü deAúdeüng ¡eo¡nnc¡t¡prartv¡r de Rnd vm Stab,
Fd.c ãþ19, 25ü¡ EA t)nr llq.

Ae¿ryt¡serde Süden rlan tuid+ldldd,
væ¡deaen.

-f
ûs. W.lt. 9rút
hodd ddeüng Vergurr*rìgþn

Afschrift aan:
- Burçrneeoter en Wethouders van Pijnacker-Noctdorp;
- Diikgraãf en Hoogfnemraden van het hoogtnemraadschap van Deffrand, Posh¡s 3061 ,

2ô01 DB Delft;

sts
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DirÊcfþ Græn, WærÊn Milicu
afueling Vergunnilgen
Conr¡rr

T070-441 7605
F O70-4/.178æ

@Pzñ.nl

PüûllPrwiræ..hdr
Posbr¡E 906@
2509 LP Dcn Haag
T 070 - ¿141 66 11

wwv-zuilhc*land.nl

D¡trn
18 sepÞmùer 2007
Oñ8 küvrtt
PZH-2ú7.4o78/;5
t rkarúüt

G€elhoêd l/letaalhandel 8.V
Poetbus 1615.{

25æ BD DEN I.IAAG

8€æl('dfrc
Zuiúåoll¡nQlrin I

25964W t).nH..o

Trrn I cn bur 65

rtopp.n U, hrt
provindatruir. Var¡l

s{rlion Dcn l"lasg CS is

hd ticn ñinulcn lopan.

Dc patærru¡mtc rþor

ârJto'! i3 bapcrtt.

Bi¡lroÊn

Orìd.rsrp

l-lezieningsbesluit van de op 19 juli 2006, kenmerk DGVWT, 2006/10¿120 verleenda vergunning

rroor lret opricfrten ven 6€n inriciling vÐor of en orerslaan en deels bewerken van Þnometaþn

en non-funometaþn. tÞ inrichting is geÞgen aan de Ambechtshof 2 te Nootdorp, gomeente

Pijnacker-Nootdorp.

lngavolge de Algemene ret bestuursrecht zenden wij u de beschikking in het kader van de Wet

milieubeheer, e€n g€waerrrìerkt exemplaar van de aanvraag en een bekendmaking met

befekking tot boængenoemde inrictting.

Wij wiþen u op de mogelijkheid om in beroop te gaan teg€n dc beschikting en/of daartegen een

vezoek ffi het Fefien van een voorlopige voorziening in te dienen binnen de in de bij¡¡evoegde

bekendmaking gestelde termijn.

Gedaputeerde Slaten van Zuid-Holland,

voor dezen,

SO- eor''- Gi a- Rrrtrrc: E RDAFDELING VERGUNNINGEN IS
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Dr€ct¡' G¡ocn, Wi¡ier cn Miþu
a6cling Vergunningan
C0û6

T 070 - 441 76 05
F 070 - ¿[¿t1 78 26

EPzñ.nl

Podüh¡ Prurinc¡rlrui3

Postbuc 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66't1
rrwzuithdland.nl

tb'll
18 ¡c@rtÈer 2007
On¡ ltlmart
PZ¡+2æ74078/,5
t ulcn¡n.fk

Burgorneester en Weütouders

Van Pilucker-Nootdorp
t.a.v.

Postbus 1

26¡10 AA PIJNACKER

S€zoofffl'3!
zdd-Hollfxlpl-ß r

25S6AW DrìH¡.9

Trrn 9 m bu.65

sbppan t¡¡ na
provinc¡chu¡r. Veôl
Llion Dcn Hs.g CS 13

hcl f,€n minulrn lopcn.

Dc Aartcaß¡rn| voor

euto'E i3 bapcttl

8iFe.'o

Ondcrrp

l-Þrzieningabeslu¡t van de op 19 juli 2006, kenmcrk DGWTtr 2006/10¡120 verlee¡de vergunning

aan Geclhocd rroor M opricfrten van sen inrichting rroor oÞ en overslaan en d€els be*erften van

Þnometaþn en non-fenomctalcn- De inrÈfiting ie gclogen aan de Ambechtshof 2 te Nootdoç,

gemeent€ Pijnacker-Nooldorp.

lngevolge de Algemene vret besû¡ursrecht zenden wij u de bescttikking in het kader van de Wet

milieubeheer en e€n bekendmaking met betrekking tot botrençnoemde inrichting.

Wj wiþen u op de mogrelijkheid om in beroep te gaan tegen de beschikking en/of daartegen een

ver¿oek tot het beffen van eên voorlopige voorziening in te dienen binnen de in de bþevoegde

bekendmaking gestelde termijn.

[Mj veøoeken u deze beschikking aan de reeds ter inzage ligçncle stukken toe le voegen

Ged€p{rte€rds Staten van Zui&Holland,

voor dezen,

So- Jcc' -Ga :Ê-e-rF rcL' RDAFDELING VERGUNNINGEN IS
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Diructit Ciroon, Water en Îú¡lieu
eüdeling Vcrgunnfuqen
Cdìh.f

T070-441 7605
F 470 -1É178ß

r(@pøfr.nl

Po3trür¡ Provinc¡Cìua!

Po€ù¡s 90602
25Og LP Dcn llirag
T 070 - ¡14't ô6 11

wrrzulltrolland.nl

Oirn
'18 ccpünbcr 2007
Or¡ kan¡rr¡l¡

PZ1+?907.{o78/,5
t T l(.rìmrt

Hoogñôemraadschap van Delllantl

Team Emiss¡obohoer

Poctbr¡¡ 3061

2601 T}B DELFT

Bc¿ækdrr!
¿id-Holllfldpldn 1

25964w O.îH.¡o

TÉñ I ân bú gs

dap.n bl¡ lü
provirìc¡chuis. Van¡l

sl¡üon DGn H¡rg CS ír

hd ticn minulan lop€n.

D€ parkcoßimlc Yoor

âulo'c is brPôfkt.

B¡þlrt

Oø¡nrp
lÞzieningsbasluit van de op 19 juli 2006, kenrnerk DGVWú 2006/10420 verleende rærgunning

aan Gcelhoed wor het opricñten van een inrichting voor oF en olærsleen en deals bewerken rran

bnorptaþn en non-'bnonret¡þn. De indc{tting is gelegen aan de Ambacht¡hof 2 te Nootdorp,

gamocnþ Piinacker-Nootdoç.

lnçvo{ge de Algemene wet bestuursrechl zenden wij u de beechkkng in het k¡der yan de Wet

milþubefieer en €€n bekendmaking m€t b€ûekk¡ng þt bowngenoemde inrichting.

flr¡i wijzcn u op de mogeliiktnid om in boroep te gaan tegen de besctrikking en/of daarÞgen een

verzoek ffi het üefien van €on voorloprge voozbning in ta dienan binnen de in de bþetoegde
bekendrnaking g€stelde termijn.

C'edeputeerde Staten van Zuid-Hollard,

voor dezen,

ISO-ioc''GE:E RrrF rcE: RDAFDELING VERGUNNINGEN Is



Dir€db Græñ, W¡Þr en Milicu
affclirg Vequnningen
CdtE

T070-441 7605
F 070-{¡',t78fi

ÐFú.nl

'?",îffHoneND

ga¡oakadrla

A¡ÉlloflÍdpl.h 1

25SAw Orrlt.g

Tr]n9Íh!05
rþp0tn li¡lìlt
p.oviEid*dr. Vúd
ústim Dcn llr.g CS ¡¡

tral tirn minuirfl lop€o.

Oa ptkcarruinia ìroor

a¡fo's ¡r bapcrK

Púû!3 PrsviEilarüb

Posfbrg 90002

2509 LP Dcn Haag
T 070 - ¿141 66 ll
wrw.zr¡iJ-holland.nl

tlNüíì
18 sepienber 2007

Onalsilrrt
PZ¡+20074478Á¡5
t Tl€flitk

BlhE rt

OndoËrp

l-ÞrzÞningsbesluit van de ç 19 juli 2006, kenmerk DGìrìrM 2Oæ|1o1.2O ì¡srl€eñde rterg mning

aan Geclhoed voor het oÈirfiûen van æn imicfitirg ìroor oÞ en wersleen en deels bâ¡€rfen vm
þrmmcblen en no*"fanometal€n. De inricfiting is çlegen aan de Ambacfrtshof 2 te Nootdorp.

æmeente Pilnackø+{ocÂdorp.

lrqevolge de Algemene ret besû¡ursrecfit zenden wij u de bescftikking in het kader van de We{

milieubsheer en een bekerdmaking met betrel<king tot bowrlgenoemde inrichting.

!îfij wijzør u op de mogêlijktt€id om in beroep te gaan tcg€fl de bescfiikking cn/d daartegen een

wrzoek tot het Ûreffen ven eon voorlofrige vootz¡ening in te dienen binnen de in de bijgevoegde

bekendmaking gosteld€ termiln.

Ciôdeputeerde Staten van ZuiúHolland,

voor dezen,

SO-.ìCi' -GF la L'Trr,CE F ¡ll)AFDELING VERGUNNINGEN IS



D¡rsctie Græn. Wabren Milieu
aHclùng VllpunningÞn
Coñtrct

T 070 - 44't 76 05
F 070-1/.178?6
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provindcñrt¡. van¡f

!ilfion D.n Hsrg CS i!
hct lic¡ minuLn lop.n.

Dc prtaam¡imta voor

auto's is bGpcrld.

Port¡df!. P¡r¡úrc¡¡trui
Poûû¡s 90ô02
2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

rrw:uitlht¡llend.nl

O.ùÍn
18 re@nÈcr 2007
Ort¡ka¡sf
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t Tl(rnúrrf

Biiheôrt

OnddËp

Hezieningsbesluit van de op 19 juli 2006, kenmerk DGWM 2006/1f)¿f20 verleende vergunning

aan Gcclhoed voor het opricfiten van aefl inricfrting ìroor oÞ en ovcrslaan en deels banerten van

fenonrülen en non-þnornetaþn. tÞ inricTrting is gel€gGn aan de AmbachtsM2 te ìloo6oç,
gamosnte Piinacker-Nootdorp.

lngevolge de Algemene uæt best¡ursrecht zenden wíl u de beschikking in het kader van de Wet

milieubehe€r en €€n bekendmaking met b€fekking !d borcngenoemde inrichting.

Wij wijzen u op dc mogel¡¡kfleid om in beroep Þ ggân tegen de bcschikking en/of daartegen een

verzo€k ffi het ffin van een voorlopigc noorziening in te dienen binncn de in de bilgevoegdê

bekendmaking gcstelde tormlin.

Gedeputeerde Staten van Zuiû.Holland,

voor èzen,

so :-:l rÉ l: ; 'rL -l l, RDAFDELING VERGUNNINGEN IS



'?',îrîHoneND
B¡f¡nûnd¡lr¡ lrcmkffr¡
lrtnlhå¡ñ¡¡r
mrnç
GadcprJþGrda Stabn van Zuirl*lollrnd hobben op 19 juli2006, kcnrrerk DGWll2ff}d10420 ¡an Golrcd
þ¡¡¡ü¡nrbl B.Y. rrergunning wrlccnd inçrolge de We{ milicubchccr voor hct Wricfiþn vtrt ccn inricfttirq
voor oÞ sn ovü$een en decb büËrtÊn van ferom€ilelen en non-Eror¡olalen. De inricfiting b golegsn ssn
ê ArnhclÉ¡hof 2 ¡ Lodorp, gütt .rt nÜnrcfrfootdoç.
De AËcling Besûrurrroctrtspraak rran dc Raad van Staþ hêeft og 21 bbruari 2007 hct beeluit remie'tigd,
yoor ¡oüÊr h€t baü,clt de asr dc rcrgunning rcrbonden voorscfiriftcn 1 .2.1 , 1 .2.2 cn 5.1 .2.

eo¿cpt¡Aeøe Steþn van Zuiûtlolhntt hcðöen b€sloten de woruchriflan 1.2.1, 1.2.2 $ 5.1.2 þ vlrvangien
en nþlnc r¡oorschriltên aan het bcaluit ven 19 ¡uli 2006 to ttrbin(bn.

lnzegr
U kunt de berchild<ing en de overþ rulcvante stukken van 24 loptcmber 2007 tol en rn€t 5 nowmbcr 2007
iruien op werkdagnn:. b¡j dc Dil¡dþ Grocn. Watercn Milþu van de pmvincÞ Zuitl-tlolland, kamer D 20S, tilteno kanboruran,

zuicHollandpþin I Þ Dên Haag, tal"nr. (074ì- 41 73 21:

' b¡i de aficling Bor.uun, Ylloncn sn Bcúiiwn van de gcmoontô Píinacter-iloodorp, vtt 8.3&12.30 uur,

Onnþpbin 1 Þ Piinæker, Þl.nr. (015) 362 62 62.

Gedurarde dâze pêriodê kunt u de stukkcn buiþn vermelde urcn inzien na telefoniscñG eftPrðal.

BcfÐp
Tot en met ô nowmber 2007 staat alleen voor belanghebbendcn b€ro€p open bij de Añeling
bestuursrgcñtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA tlcn Haag. Géén beroap kan worden
ingosteld door ean behnghcbbcndc a¿n wic rsdal¡jlkerwiis kan *ordcn rrompten gcen zþnsriizen ovor de
ontwGrpbcccñikking Þ hcbben ¡ngGbracftt.
Do baecfrikting E!6dt in wlring nra{ ingang van de drag na hct tindc ven de betorycÞrr$þ, bnzii Yoor

deze dsù.¡m bêro€p is ingacæH.n mtt bcpassing van artikcl 8:81 v¡n ô f\bÊfiten€ rtû bosfuur¡racfit cen
r¡er¿ock rcntt gadeån þt Ìrct ü,cfian uan æn voorlogi¡e voorzbnirlg. de beechiktirq tecdl dan nist in
werting voordst @ hct t¡azook is bcelist. H€t baro€pscttrift fno€t, in tn¡erroud, ttorden gpficftt a¡n de Rad
van State, Afieliqg bectuumrechtsgaak: M wzoek om e€n voorlopiç vooziening moct wordcn ingccliend
bij de Vooziücr rran de Affleling besû.rursr€chFpråak van da Raad ven State. bei& onder vermelding van
p¿1-2967{/!46. Voor zosel het beroef als lret rærzoekgchrift ir grilfierecit verscftuldigd.

ffilchüngrn
Voor na¡lare inlir*rtingsn kunt u zich wcnden bt de afdeling Vargunningan,

.-. tal.nr. (070) /t¿11 76 05'
Deze bekcndrnâking steet ook ry ww.zuid-holland.nl
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Aen dc bcmncr(r) vm
Arn<bbæfir)ven
Arn dc bqroncr(s) nn
Arnrhbmnc(r)ì''n
Arn dc bæna(r) wn
Arn tÞ hncr(r) vrn

A.n Ò bmnc(c) Yrn

A¡n Õ b.sn (r) van

A¡n dc bcmnc(3) vln

Arn dc bcmnc(r) nn
Arntbbwra(¡)vrn
Aen dr bæncr(r) Yrn

Am ü b.Fnc(3) vm

Aen dc bcrclor(r) wn
A¡n ô b.ronc(r) vNn

Arn da btronc(3) v.n

A¡nôhrcnc(3)vryî
Aenôhmr(e)vrn
A¡n dcffi¡) v¡n

Aentlcbmfir)vwr
A¡n û b.sm(3) v¡n

A¡n tb bco¡c(¡) v¡n

Aen tb borrcro(s) ven

Arntbbcrcficlvrn
Arn tb bcwrcr(t) vm

Aen dc lawrcr(t) vrn

Aen û bcromdt) vm

A|n (lc broîGr(!) Y¡n

Arn dc bcwoæ(r) vrn

Arn dc b.Fncr(r) vm

A¡n rþ bæno,r{¡) v¡n

Aen rb barcnrr{e) wn
Aen dc bcrcrcr(r) vnn

A¡n dc bcmnc(¡) v¡n

A¡n dc bctroncr(s) van

A¡n dc bc*oncr(s) v.n

A¡n dc furpr(¡) v¡n

Aro dc blFncr(s) v¡n

Arn dc brrotu(c) wn
Aan dc bcrcnc(r) van

Aen dc bcmne(s) van

Aan dc bc*oncrþ) van

Arn dc bcmnc(s) rnn

A¡n tþ bæncr(s) v¡n

Aen de kone(s) van

Aan dG b€ixoner(s) van

Aan do bæoner(s) vsn

Aan dê bswþner(s) van

Asn dê bewÐne(s) van

Aan de bewone(s) van

Aan de beuroner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aan de bervoner(s) van
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Aan de bewoner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aen de bewoner(s) van

Aan de bewone(s) van

Aan de ber,voner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aan de b€woner(s) van

Aen de b€rvoner(s) ven

Aan de bewoner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aen de bewoner(s) van

Aen de beeone(s) van

Aan de belwnerts) van

Aan de be*one(s) van

Aan de børrcner(s) van

Aan de beroner(s) van

Aan de bewoner(s) van

Aân de be\ron€r(s) van

Aan de bwoner(s) van

Aan de bãrcner(s) ven

Aan de berrcner(s) vân

Aan de bewone(s) van

Aan de bewone(s) van

Aân de be*one(s) van

Aan de bmnêr(s) ven

Aan de bervoner(s) van

Aan de bewongr(s) van
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