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BESLUIT senomen op 0 I SEP, 2015

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 7 jul¡ 2015 een aanvraag om een omgevingsvêrgunning (milieuneutraal veranderen) ontvan-
gen van SITA Nedertand Holding BV te Arnhem. De aanvraag ¡s gedaan uit naam van SITA Recyling Servi-
ces West BV te Delft, voor de inrichting gelegen aan de Schieweg 60 te Delft. De aanvraag is ingekomen via
het Omgevingsloket online (OLO) en is daar geregistreerd onder aanvraagnummer 1759639. Deze is ver-
volgens in behandeling genomen onder zaaknummer 00429477.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1',lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene be-
palangen omgevingsrecht.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deza vergunning en gelet op art¡kel 2.1 en
2.2van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

l. de omgevingsvergunning te verlenen, en
ll. aan de beschikking geen voorschriften te verbinden.

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
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1.4 Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bea¡raarschrift indienen.
Stuur uw bealaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bentaa¡'in de linkerbovenhoek van de enveloppe,
uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:

GedeputeerdE stiaten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Dit onder vermelding van het kenmerk ODH-2015.00695090.

ln het bezwaarschrift moet het volgende stiaan:
r de naam en het adres van de indiener;
. de datum en handtekening;
. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bearaar maakt (maak een kopie of noem

het kenmerk);
. de argumenten voor het bezwaar.

Om uw bezu.taar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermel-
den.

Voorlooiq. voozienino
Bij spoedeisend belang is het mogeliik een voorlopþe voorziening le vragen bij de Voorzieningenrechter van
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank's-Gravenhage, Postbus 2O3O2,2500 EH Den Haag. ln dat geval
moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bearaarschrift hebben ingediend.

Dioitaal indionon vcrzook om voorlooioc voorzirnino
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het
Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van
het verzoek om voorlopige voorziening moêt u beschikken over DigiD.
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OVERWEGI }¡GEII ALG E]UIEEN

r PROCEDURELEASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 7 juli 2015 hebbEn wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevlngsrecht (hiema: Wabo) ontvengen. Het betreft een aanvraag voor de inrichting gelegen
aan dE Schieweg 60 te Delft, ook wel bekend als Sita Recycling Services West.

1.2 Projectbeschrijving

Voor de inrichting is vergunning verleend voor het op- en overslaan, alsook het bewerken van diverse afual-
stromen.

Goncreet wordt aangevraagd:
- het strippen van kabels in loods C5;
- het ontwateren van putvet;
- het stallen van busjes in hal 81.

De vergunde te accepteren afvalstoffen en bijbehorende hoeveelheden op þarbasis blipen ongewijzigd.

1.3 Huidigevergunningsitualie

Voor dE inrichting zijn erder de onderst¡aande vergunningen en/of onthefüngen verleend dan wel meldingen
geaccepteerd:

Wetteliik kader' Soort Kenmerk Datum
Wm Revisieverounnino DWMI2005/10136* l8 iuli2005
Wm verandcrino DGWM 2006/6236* 24 aoril 2006
Wm Meldino 8.19 PZH-2007-298515' 20 iuli2007
Wm Meldinq 8.19 PZH-2ú9-125516160' 25 auqustus 2009
Wvo Oorichtino 9470166' 6 iuni1995
Wvo veranderino 9703041* 21 auouslus 1997
Wvo veranderinq 717765194,701ffi'. 29 december 2008
Wabo veranderino oDH-2013-00007854 28 november 2O13

De hierboven genoemde vergunningen waar een ' bij straat, zijn volgens de lnvoeringswet Wabo çlijkge-
steld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.3 Bevoegd gezag

Uit arlikel 2.4 va¡ de Wabo juncto artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) volgt, dat Gedeputeerde
Stalen van Zuid-Holland bevoegd zijn te beslissen op een aanvraag om eien omgevingsvergunning. Dc acti-
viteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daamaast be-
treft het een inrichting waartoe een |PPC-installatie behoort.

Bij besluit van 11 december 2012 is de bevoegdheid voor het beschikken op een aenwaag om een omge-
vingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo gemandateerd aan de directeur van de
Om gevingsdienst Haaglanden.

1.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij áin van oordeel dat de aan-
vraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysie-
kc leefomgaving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen,

1 
Wm: Wet milieubehesr; Wvo: Wel verontreiniging opperylakterrateren; Wabo: Wet algemeno bepalingen omgevingsr€drt
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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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OVERWEGINGEN IIIIILIEU

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 lnleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting of mijn-
bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 , lid 1 aanhef en onder e Wabo. ln artikel 2.14, lid 5, ven de Wabo is be-
paald dat een omçvingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet
leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan vtorden verleend als r¡rordt voldaan aan de
voonraarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden

1.2 Toetsingmilieuneutraleverandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, Ld 5 dat een omçvingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneu-
tmle verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de vooruraarden uit artikel 3.10, lid 3 van de
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realiscring van de met
deze eanvraag beoogde verandering van de inricñting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergun-
ning zijn toegestaan;

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en- niet m.e.r.-plichtig is.

Nadelioe oevolqen

Mem
Er is reeds vergunning verleend voor het verrichten van bodembedreigcndc activiteiten. ln de vergunnings-
voorschriften waren al adequate maatregelen voorgeschreven. Daamaast zijn thans de bodemvoorschriften
van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing op een inrichting waartoe een |PPC-installatie
behoort waar een bodembedreigende activíteit wordt verricht.

Geluid
Het strippen van kabels zal inpandig plaatsvinden en is akoestisch als niet relevant aan te merken- Er is
geen toename van de vergunde tonnages en daarmee geen toename van de vergurde transportbewegin-
gen.

GeurlstoÍ
Het betrefr geen afoalstoffen die geen extra geur dan wel stof veroorzaken

Water
Het afualwater vrijkomend bij ontwateren van het putvet uordt op het riool geloosd via een vetafscheirler.

De aangevraagde verandering zaf daarom niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan

Andere inrÍchti¡p

Strippen en opslag kaÖels
De kabels worden volgens het bestaande acceptatie- en veruverkingsbeleid ingenomen. Deze worden on-
derverdeeld in: [a] kabels die olie, teer en andere gevaarlijke stofien bevatten (Euralcode 17 04 l0') en [b]
kabels die niet onder Euralcode 17 0410 vallen, m.a.w. kabels die geen gevaarlijke stoffen bevatten (Eural-
code f704 11).

Materialen, niet zijnde kabels worden uitgosorteerd. Kabels met Euralcodø 17 0410'worden uitsluitend
inpandig in halC5 opgeslagen, alleen kabels met Euralcode 17 O411 worden (mechanisch) çstript. Vóór
het strippen wsrden de kabels (mechanisch) in slukken gesneden. De verkleinde stukken kabel kunnen vóór
het strippen een bijkomende bewerking ondergaan in een richtmachine en/of borstelmachine. In een richt-
machine worden de sterk gebogen/geknikte kabels met behulp van richtrollen weer recht gemaakt. ln de
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borstelmachine worden de vuile kabels geborsteld, om zo slijtrage aan de snijdende delen van de kabelstip-
per te verminderen. De kern (draden) en de mantel worden vervolgens handmatig van slkaar gescheiden.
De draden worden eventueel in kleinere stukken geknipt.

De metalen en schone kunststoffen worden verkocht. De resterende afoalstoffen (vervuilde mantels van
kunststoffen, papier etc.) worden conform het acceptatie- en verwerkingsbeleid afgevoerd naar een erkende
venrerker.

De totale vergunde doorzet voor metalen zal door deze verandering niet toenemen.

Ontwateren putvet
Het putvet bestaat uit water, dierlijke en plantaardige vetten en slib. De samenstelling van het slib is divers
omdat er bij vercchillende bedrijven zoals bijvoorbeeld snackbars, restaurants, (banket)bakkerijen en viswin-
kels wordt inçzameld. De vetten worden ingezameld onder de reeds vergunde Euralcodes 19 08 09 en 20
0125. Het ingezamelde vet wordt in een daarvoor bestcmdc dichte container gelost. Na enige tijd komt het
vet bovendrijven en kan dan worden afçscheiden van de waterlaag. De waterlaag wordt geloosd op een
vetafscheider en het vet wordt onder Euralcode 19 08 09 afgevoerd naar een erkende veruverker.

De totale vergunde doorzet voor vetten zal door deze verandering niet toenemen. Ook de opslagcapaciteit
blijft gelijk.

Sfallen öusþs
Aan het stallen van busjes zijn geen bijzondere milieuaspecten verbonden.

De aangevraagde verandering leidt derhalve n¡et tot een andere inrichting dan waa¡voor vergunning is ver-
leend.

M.e.r-olicht
De aangevraagde verandering bctreft geen M.e.r-plichtige activiteit. Er is daarmee geen aanleiding om een
M.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Wet Bibob
Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken getoetst. Naar aanleiding van deze
toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevenÊ concluderen wil, dat de
aangevraagde verandering voldoet aan de uitgangspunten voor een milieuneutrale verandering.

1.3 Toekomstigeontwikkelingen

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 ean inrichting zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren.

7




