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Beschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Onderwerp 
Op 19 april 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in 
artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aan
vraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting (te accepteren afvalstoffen). 
De inrichting is gelegen Ambachtshof 2 te Nootdorp. De aanvraag is ingekomen via het Omgevingsloket 
online (OLO) en is daar geregistreerd onder aanvraagnummer 3621591. Deze is vervolgens in behande
ling genomen onder zaaknummer 00426998. 
Besluit 
Wij besluiten gelet op de ovenwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 
2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 

I. de omgevingsvergunning te verienen 
II. de voorschriften 1.1.1 en 1.1.3 van de omgevingsvergunning van 9 mei 2018 met ODH-2018-

000027476, ten aanzien van inname van oude metalen, waaronder apparatuur, aan te vullen 
met het volgende: 
1.1.1: 

Eural-code(s) Naam afvalstof Activiteit 
16 02 afval van elektrische en elektronische apparatuur 
16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 

vallende afgedankte apparatuur die ge
vaarlijke onderdelen' bevat 

Opslag 

16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 
vallende afgedankte apparatuur 

Opslag 

20 01 Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, 
industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden 
ingezamelde fracties 

20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 
vallende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur die gevaarlijke 
onderdelen'' bevat 

Opslag 

20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 
01 35 vallende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 

opslag 

' Gevaarlijke onderdelen van elektrisctie en elektronische apparatuur omvatten: onder 16 06 
genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van 
kattiodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz. 



1.1.3: 

Dit geldt ook voor de afvalstoffen met de volgende euralcodes 160213*, 160214, 200135* en 200136. 

de aanvraag van 19 april 2018 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning. 

Ondertekening 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen. 

ing. L. Hoprnan 
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 
van de Omgevingsdienst Haaglanden 

Rechtsmiddelen 
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetref
fende tekst in het begeleidende schrijven. 
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OVERWEGINGEN 

1.1 Aanleiding 
Op 19 april 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(hierna: de Wabo). De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting (te accepteren 
afvalstoffen). De inrichting is gelegen Ambachtshof 2 te Nootdorp. 

1.2 Projectbeschrljving 
Voor de inrichting, Geelhoed Metaalhandel B.V., gevestigd aan de Ambachtshof 2 te Nootdorp, is de 
omgevingsvergunning van 9 mei 2018 met kenmerk ODH-2018-000027476 verleend, voor het inwerking 
hebben van een inrichting voor de handel in ferro- en non-ferrometalen. 

Concreet wordt aangevraagd: 
'Het betreft het uitbreiden van voorschrift 1.1.1 met te accepteren afvalstoffen met euralcodes 160214, 
160213*, 200136 en 200135* i.v.m. met de dienstverlening o.h.g.v. inname van oude metalen, 
waaronder apparatuur als CV-ketels, geisers, boilers e.d. van particulieren, aannemers, installateurs, 
reparateurs, sloopbedrijven etc' 

De vergunde te accepteren afvalstoffen en bijbehorende hoeveelheden op jaarbasis blijven ongewijzigd. 

1.3 Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldin
gen geaccepteerd: 

SOORT VERGUNNING DATUM KENMERK 
Oprichtingsvergunning 19 juli 2006 DGWM/2006/10420 
Wijzigingsbesluit 18 September 

2007 
PZH-2007-407845 

Milieuneutrale melding 3 april 2012 PZH-2012-330040523 
Ambtshalve wijziging 9 mei 2018 ODH-2018-000027476 

1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht 
Uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo volgt, dat gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd zijn te 
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto 
artikel. 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Het betreft een inrichting waartoe een 
IPPC-installatie behoort 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 bro
ken 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. 
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1.5 Volledigheid van de aanvraag 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aan
vraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de 
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 

1.6 Procedure (regulier) 

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 2 mei 2018 conform artikel 3.8 van de Wabo van de aan
vraag kennis gegeven in het huis-aan-huisblad van Pijnacker-Noordorp. 
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2. TOETSINGSKADER MILIEU 

2.1 Inleiding 
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van 
de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in 
artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, 
wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met 
de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking 
van de inrichting die niet leidt: 

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is 
toegestaan; 

2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van 
de Wet milieubeheer; 

3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 
De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging. 

2.2 Toetsing milieuneutrale verandering 
Toetsing aevolgen voor milieu 
In de inrichting worden diverse afvalstoffen accepteert zoals ferro en non-ferro metalen, loodaccu's, 
kunststof, papier en karton en kabels die met olie of emulsie bevatten. Het geaccepteerde papier en me
talen in de vorm van ferro- en non-ferro worden binnen de inrichting bewerkt. Dit kan zijn verkleinen of 
bundels vormen/samenpersen door de kabelgranuleermachine en voorverkleiner. De be- / verwerkings-
methode voldoet aan de minimumstandaard. Als oud metaal wordt ook diverse apparaten geaccepteerd 
namelijk cv-ketels, geisers, boilers, e.d. afkomstig van bedrijven zoals aannemers en sloopbedrijven en 
particulieren. 
Geelhoed Metaalhandel B.V. heeft aangegeven dat alleen grote apparaten worden geaccepteerd die wel 
onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (hierna: AEEA) vallen. Mocht toch 
onverhoopt een kleine huishoudelijk apparaat in een partij afvalstoffen zitten dan wordt het apparaat in de 
container van WEEELABEX gedeponeerd. WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment 
LABel of Excellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle, die zijn ver-
enigd in het WEEE Forum. Het geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, re
cycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en 
schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. In de Regeling afgedank
te elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die op 14 februari 2014 van kracht werd, is in overleg 
met venwerkers en met producenten besloten dat de verwerking van afgedankte elektrische en elektroni
sche apparatuur volgens de WEEELABEX-regels verplicht gesteld per 1 juli 2015. Hier wordt nadrukkelijk 
een enkele "verdwaalde" apparaat uit de categorie AEEA bedoeld en geen grote partijen. 
Met deze melding wordt voor Geelhoed Metaalhandel B.V. mogelijk gemaakt om de "verdwaalde" appa
raten die onder de AEEA vallen onder de juiste euralcode af te voeren naar de juiste erkende verwerker. 
Wij willen nog opmerken dat deze melding niet de ruimte geeft om AEEA apparatuur te accepteren als 
onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Om als inzamelaar van afgedankte elektrische en elektroni
sche apparatuur geregistreerd te zijn, is nog steeds een certificaat nodig op grond van WEEELABEX 
nodig. Het venwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vindt niet plaats binnen de 
inrichting, dit vindt plaats bij een WEEELABEX gecertificeerd bedrijf. 

De aanvrager heeft aangegeven dat door het toevoegen van de euralcodes 160213*, 160214, 200135* 
en 200136 aan voorschrift 1.1.1 de handelswijze binnen de inrichting niet veranderd. De aanvrager wil de 
eerder genoemde apparaten kunnen blijven accepteren en met de juiste euralcodes melden bij het LMA. 
Er vindt geen wijziging plaats in de jaarlijks geaccepteerde hoeveelheden afval. 

5/7 



Aan het toevoegen van de genoemde euralcodes aan het voorschrift 1.1.1 zijn verder geen relevante 
milieuaspecten verbonden. Voor het opslaan van deze apparaten zijn voorzieningen binnen de inrichting 
aanwezig. De aangevraagde verandering zai daarom niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen 
voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. 

Andere inrichting 
De opslag van de in deze aanvraag genoemde afvalstromen 20 01 is reeds vergund. De afvalstoffen 
(AEEA) die worden aangeboden en worden afgevoerd onder afvalstroomnummer 20 01 zijn van zodanige 
aard dat deze ook afgevoerd kunnen worden onder afvalstroomnummer 16 02. De te accepteren afval
stoffen en bijbehorende hoeveelheden op jaarbasis blijven ongewijzigd. De aangevraagde verandering 
leidt derhalve niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. 

Toetsing milieueffectrapport 
Het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) beschrijft activiteiten en besluiten ten aanzien 
waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is dan wel ten aanzien waarvan het bevoegd 
gezag moet beoordelen of er sprake is van een m.e.r.- plicht. 
De aangevraagde activiteiten vallen in principe onder onderdeel D van de bijiage van het besluit milieuef
fectrapportage. In de bijiage behorende bij het m.e.r. besluit is onder D 18.1 het volgende opgenomen. 
'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan be
doeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.' 
In de aanvraag is aangegeven dat er geen bewerkingen of andere handelingen plaatsvinden aan de cv-
ketels, geisers, boilers, e.d. Deze afvalstoffen worden geaccepteerd, verzameld en naar een verwerker 
getransporteerd. Er vindt met deze melding geen wijziging of uitbreiding plaats van de installatie zoals 
genoemd in de bijiage van het Besluit m.e.r. Wij concluderen dat de aangevraagde verandering geen 
Besluit m.e.r.-plichtige activiteit betreft. Er is daarmee geen aanleiding om een m.e.r.-beoordeling uit te 
voeren. 

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

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 gegevens concluderen wij, dat 
de aangevraagde verandering voldoet aan de uitgangspunten voor een milieuneutrale verandering. 

2.4 Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er 
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 
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BEGRIPPENLIJST 

Afvalstoffen 

Kaderrichtlijn afvalstoffen 

Ontdoener 

Overslaan 

Verwerking 

Verwijdering 

WEEELABEX 

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

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

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

Verrichten van alle handelingen op een locatie, waarbij afvalstoffen vanuit 
of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander op-
bergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bij
voorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, trans-
portbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshan-
deling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen,etc. etc.) valt hier niet on
der. 

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

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs in
dien 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). 

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 onaf
hankelijke auditors en schrijft rapportage voor van venwerkte volumes en 
bereikte recyclingresultaten. 
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