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Beschikking
Wet algemene bepalingen omgev¡ngsrecht

Onderwerp
Op 2Zjuli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel

2.1 lid I onder e en artíkel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag
betreft het veranderen van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-2O14-00179913 van 16 julí 2O14

inzake toevoeging euralcode PMD. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag.

Besluit
Wijbesluiten

de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te
Den Haag;

Voorschrift 1 van de omgevingsvergunning van 1 6 juli 2O14 met kenmerk ODH-2014-00179913 in

te trekken.

lll. Voorschrift 1.1.1. te verbinden aan deze omgevingsvergunning;

lV. de aanvraag van 22juli 2019 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening
Gedeputeerde
voor dezen,

ngsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de

desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN

1 AFVAL

1.1 Algemeen

1.1.1 ln de inrichting mogen per kalenderjaar de hierna vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en
opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in
onderstaande tabel.

Gebruikelijke benam ing afvalstof Euralcodes Acceptatie
(ton/jaar)

Opslag

Kwd-afval/bedrijfsatual (Op-,
overslag, sorteren en shredden)

03.01 .01, 02.01 .10, 07.02.13,
15.01.02, 16.01.03, 16.01.19,
20.01 .01, 20.01.36, 20.01.40,
20.02.01, 20.02.03, 20.03. 01,
20.01.11, 20.03.99,1 9.1 2.08,
19.12.1O, 19.12.12c

22.500 600 m3

Grof huishoudelijk afval (op- , overslag,
sorteren en shredden)

19.12.12c, 20.03.01, 20.03.07 20.000 450 m3

Veegvuil (op- en overslag) 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03 1.000 100 m3

Bomen/takken (op- en overslag en
shredden)

02.01.03, 02.01.07, 20.01.01,
19.12.12c

2.s00 100 m3

Asfalt, dakgrind en (teerhoudend)
dakafval (op-, overslag en sorteren)

1 7.03.01 -c, 17.03.Q2c, 1 7.03.03. 3.000 500 m3

Glas (op- en overslag) 02.01 .99, 15.01 .07, 16.01 .20,
17.02.2c,'l 9. 1 2.05, 20.01 .02

1.000 25 m3

Kunststoffen (op- en overslag, sorteren
en shredden)

02.01 .04, 07.02.13, 12.01.05,
15.01 .02, 15.01 .06 16.01 .19,
17.02.03c, 19.12.04, 20.01.39

10.000 300 ton

Licht verontreinigde en schone grond
(op- en overslag)

17.05.04c, 20.02.02 10.000 1.000 m3

Asbesthoudend bouw- en sloopafual 17.06.01-, 17.06.05. '1.000 30 m3

Bouw- en sloopafual, hout, ferro en
nonferrometaal en monostromen (Op-
en overslag, sorteren en shredden)

03.01.05c, 10.12.08, 15.01.03,
17 .01 .01 , 17 .01 .02, 17.01 .03,
17.01 .07c, 17.02.01c, 17.02.03c,
17.03.Q2c, 17 .04.02, 1 7.04.03c,
17.04.05c, 17.04.07 c, 17.06.04,
17 .08.02c, 17.09.04c, 17 .04.11 ,

20.01 .11 ,20.01 .38c, 20.01 .39,
20.01 .99, 19.12.04, 19.12.02,
19.12.08, 19.12.09, 19.12.12c

95.750 10.620 m3

Opslag hout (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-,
sloopafual en monostromen)

1.000 m3

Opslag textiel (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-
, sloopafual en monostromen)

100 m3

Opslag sorteezeefzand (uit bouw-, en
sloopafval)

300 m3

Opslag onverhoopt aangetroffen kga
(uit afualstromen)

500 kg

Papier- en kartonafval 1 5.01.0r, 19.12.01, 20.01.01 55.000 500 ton

3/6



omgevingsdaenst
HAAGLANDEN

OVERWEGINGEN

1. Aanleiding
Op 22juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel
2.1lid l onder e en artikel 3.10 l¡d 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de
Wabo). De aanvraag betreft het veranderen van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-2014-
00179913 van l6 iuli 2014 inzake toevoeging euralcode PMD. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13

te Den Haag.

1.1. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:
"Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is Renewivoornemens om ook PMD op- en over te slaan op
de locatie in Den Haag. De opslag van kunststofverpakkingen is reeds vergund, voor PMD dient hieraan
de euralcode 15.01.06 te worden toegevoegd."

1.2. Omschrijv¡ng van de aanvraag
De aanvraag bestaat uit het Aanvraagformulier met OLO nummer 4560371

1.3. Huidige vergunn¡ngsituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel
meldingen geaccepteerd :

Beschikkingsnummer Sooft beschikking Onderwerp

PZH-2005-129847264 revisie, Wm. revtste

PZH-2010-195142374 melding 8.19, Wm* melding

oDH-2013-4085 wijziging, Wabo uitbreiden van inname en verwerken van afvalstoffen (milieu)

oDH-201 4-001 7991 3 wijziging, Wabo accepteren, op- en overslaan van papier- en kartonafual; tevens
vergroten van te accepteren hoeveelheid kunststofañral en
verminderen van te accepteren hoeveelheid bouw- en sloopafual
lmilieu)

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de lnvoeringswet Wabo
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Vergunningpl¡cht en bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto
artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevíngsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in
Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een
IPPC-installatie behoort.

1.5. Beoordeling van de aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag 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
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 3l juli 2019 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de
aanvraag kennis gegeven.
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1.7. Advies
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en
met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen
gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag;
- Hoogheemraadschap van Delfland.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. Toetsingskader milieu
2.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van
de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2o van de Wabo. De Wabo bepaalt in
artikel 2.14, vi)fde 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 van de Wabo. 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
2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wijvoor onderstaande milieuaspecten beoordeeld
of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al

vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande
milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Atualstoffen
Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is Renewivoornemens om ook PMD op- en over te slaan op
de locatie in Den Haag. De opslag van kunststofverpakkingen is reeds vergund, voor PMD dient hieraan
de euralcode 15.01.06 te worden toegevoegd. PMD betreft plastic verpakkingen, metalen verpakkingen
(blik) en drankpakken. Plastic, metaal en papier/karton is reeds vergund indien dit als losse stroom
voorkomt. De wijziging is daarom milieuneutraal en voorschrift 1. van het besluit met kenmerk ODH-2014-
00179913 zal dan ook worden ingetrokken en worden vervangen door een voorschrift waarin de
vergunde euralcodes zijn opgenomen en welke wordt uitgebreid met de gevraagde euralcode.
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de
geldende vergunning is toegestaan. ln deze beoordeling is dan ook voor wat betreft het aspect
brandveilig gebruik van bouwwerken zoals genoemd in het Bouwbesluit 2012 uitgegaan van het rechtens
verkregen niveau.

2.2.2. Toetsing andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de
verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

5/6



omgev¡ngsdienst
HAAGLANDEN

2.2,3. Toetsing milieueffectrapport
Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. PMD betreft plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen (blik) en drankpakken. Plastic, metaal en papier/karton is reeds vergund indien dit als losse
stroom voorkomt.

2.3. Gonclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt
de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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