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BESLUIT senomen op J 0 lrlEl ZÚtr

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 10 april 2017 een aanvraag om êen omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) ont-
vangen van SITA Recycling Services Zuid BV te Helmond, thans vallend onder SUEZ Recycling Services.
De aanvraag is voor de inrichting aan de Schieweg 60 te Delft. De aanvraag is ingekomen via het Omge-
vingsloket online (OLO) en is daar geregistreerd onder aanvraagnummer 267699. Deze is vervolgens in

behandeling genomen onder zaalmummer 00483593.

Concreet wordt veaocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) van de Wet algemene be-
pal¡ngen omgevingsrecht.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gplet op artikel 2.1 en
2.2van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

L de omgev¡ngsvergunning te verlenen, en
ll. van de omgevingsvergunning met kenmerk DGWMi2006/6236 van 24 a9ñ12006 het voorschrift

5.1.1 in te trekken;
lll. aan de beschikking het voorschrift te verbinden genoemd onder hoofdstuk 2.
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'1.4 Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te r¡rænden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffen-
de tekst in de bijgevoegde vezendbrief.
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HOOFDSTUK 2 . VOORSCHRIFTEN

1. De activiteiten met betrekking tot:

- Het wassen van containerc en overig materieel;

- Het afleveren van AdBlue;

dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals ge-
steld ín de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).
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HOOFDSTUK 3 - OVERWEGINGEN ALGEIIEEN

1 PROCEOURELEASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 10 april 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een aanwaag voor de inrichting gelegen
aan de Schieweg 60 te Delft, thans bekend als SUEZ Recycling Services.

1.2 Projectbeschrijving

Voor de inrichting is vergunning verleend voor het oÈ en overslaan, alsook het ber¡rærken van diverse afoal-
gtromen.

Concreet wordt aangevraagd :

- het opslaan en afleveren van AdBlue
- het st¡allen van motolvoertuigen van derden

1.3 Huidigevergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of onthefüngen verleend dan wel meldingen
geaccepteerd:

Soort Kenmerk Datum
Wm Revisieverounnino DWM/2005/10136* '18 iuli2005
Wm veranderino DGWM 2006/623ô* 24 ao¡\l2OOG
Wm Meldino 8.19 PZH-20i07-298515' 2Oiuli2OOT
Wm Meldino 8.19 PZH-2úÐ-125516160* 25 auoustus 2009
Wvo Oorichtino 9470166' 6 iuni 1995
Wvo veranderino 9703041* 2l auoustus 1997
Wvo veranderino 717765t947016tr 29 december 2ü)B
Wabo veranderino oDH-2013-00007854 28 november 2013

/abo veranderino oDH-2015{069609 1 seotember 2015
Wabo veranderino oÐH-201G00105126 10 november 2016

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

1.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wijzijn van oordeeldat de aan-
vraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysie-
ke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.5 Procedure(regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.

r Wm: Wet milieubeheer; Wvo: Wet vercnúeiniging oppewlakteæteren; Wabo: Wet algemene bepalingen ffiigevingsr€cht
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HOOFDSTUK 4. OVERWEGINGEN TILIEU

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 lnleiding

De aanvraag heeft betrekking op het m¡l¡euneulraal vemnderen van de werking van een inrichting of miJn-

bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1,lid 1 aanhef en onder e Wabo. ln artiket 2.14, Ld 5, van de Wabo is be-
paald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet
leidt tot andere of grotere nadelþe gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de
voonnaarden 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,\Jd 5 dat een omgevingsvergunning voor eon mifieuvriendelijke of milieuneu-
trale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met
deze aanvraag beoogde verandering van de inricfrting 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 ziin toegestaan;

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

Nadeliøe oevoloen

Búem
AdBlue is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een 32,5%-oplossing van ureum in gedeminerali-
seerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om dêze schoner te laten
rijden. Het handelsmerk llgt bijde Duitse automobielindustriefederatie VDA. AdBlue is een bodembedreigen-
de vloeistof.

Op een inrichting waartoe een |PPc-¡nstallatie behoort en waar een bodembedreigende activiteit wordt ver-
richt is afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing. In het kader daarvan zijn in de vergunnings-
voorschriften maatregelen voorgeschreven.

Ten aanlen van de opslag van Adblue als zijnde een bodembedreigende stof is het voorschrift 5.2.1 van de
vergunning met kenmerk DGWM/2006/6236 van 24 april2006 van toepassing. Ten aanzien van het afleve-
¡en van AdBlue is een aanvulling vereist van hel voorschrift 5.1.1 van de vorengenoemde vergunning. Voor
het behouden van de overzichtelijkheid is gekozen voor Íntrekking van dit voorschrift en het aan deze ver-
gunning verbinden van een nieuw voorschrift. De inrichting beschikt over adequate bodembeschermende
voorzieningen. In samenhang met de vergunningsvoorschriften is het risico op bodemverontreiniging mini-
maal. De aangevraagde verandering veroorzaakt voor wat betreft bodem geen andere of grotere nadelige
gevolgen voor het milieu dan volgens de vorengenoernde vergunning is toegestaan.

Luchtl<waliteit
ln titel 5.2 van de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen en regels gesteld ten aanzien van

de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. Op grond van artikel 5.16 l¡d 1 van de Wet milieubeheer
(Wm) kan de vergunning alleen worden vedeend, als aannemelijk çmaakt kan worden dat voldaan wordt
aan (minimaal) één van de volgende criteria:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is'niet in betekenende mate'(NIBM)
d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Bijlage 2 van deWm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscri-
teria in de vergunningverlening rnoeten uorden gehanteerd en niet mogen worden overschreden. De Rege'
ling beoordeling luchtkwaliteit (R8L2007) moet gebruikt worden bil immissieberekeningen en concentratie-
metingen in de buitenlucht.
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Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), aangeduid als Besluit NIBM, legt vast
wannêêr een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof in de
omgevingslucht. Dat ís het gevalwanneer aannemelijk is, dat het pro¡ect een toename van de ooncentrat¡e
van fijn stof (PMro) of stikstofdioxide (NOz) in de omgevingslucht veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 37o
van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof (maximaal 1,2 ¡lg/m3). Als de to€name voor één of beide
stoffen hoger is, dan is het project in betekenende mate. Ten behoeve van de uitvoering van deze regelge-
ving is de Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) opgesteld.

Door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu is in samemverking met Kenniscentrum lnfoMil de NIBM-tool
ontwikkeld, die jaarlijks door lnfoMil wordt geactualiseerd. Met deze rekentool kan op een eenvoudige en
snelle manior worden bepaald of een plan niet-in-beteken€nde-mate bijdraagt (NIBM).

Bijde aanvraag is een met de NIBM-tool gemaakte berekening gevoegd, waarult blijkt dat ds exfa ver-
keersbewegingen als NIBM kunnen worden beschouwd.

De aançvraagde verandering zal derhalve niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het mili-
eu dan volgens de geldende vergunning is loegestaan.

Andere inrichtino
Het opslaan c.q. afleveren van bodembedreigende vloeistoffen alsook het stallen van motoryoertuigen zijn
reeds vergunde activiteiten. De aangevraag(e veranderingen hierin zijn kleinschalig te noemen.

De aangevraagde verandering leidt derhalve niet tot een andere inrichting dan uraarvoor vergunning is ver-
leend.

M.e.r-nlicht
De aangevraagde verandering betreft geen M.e.r-plichtige activiteit. Er is daarmes 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 verdero stappen.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens conduderen wij, dat de
aangevraagde verandering voldoet aan de uitgangspunten voor een milieuneulrale verandering.

1.3 Toekomstigeontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanwaag.

2 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activfteit milieu van een inrichting zijn er geen redenen
om de omçvingsvergunning te weigeren.
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