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Beschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Onderwerp 
Op 3 September 2020 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. 
De aanvraag tietreft het wijzigen van de vervoersbewegingen aan de zuidzijde van het ten-ein, het 
vervangen van dieselheftrucks voor elektrische heflrucks en het verwijderen van een buiten gebruik 
gestelde stoomgenerator. De inrichting is gelegen aan de Schieweg 9 te Delft. 
Besluit 
Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, 
eerste lid, onder e en artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): 

I. de aangevraagde omgevingsvergunning te verienen. De inrichting is gelegen Schieweg 9 te Delft; 

II. aan deze vergunning zijn geen voorschriften verbonden; 

III. de aanvraag van 3 September 2020 en de aanvullende stukken onderdeel te laten zijn van deze 
omgevingsvergunning. 

Ondertekening 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

ing. L. Hopman 
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu 
van de Omgevingsdienst 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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OVERWEGINGEN 

1. Procedurele aspecten 
1.1. Gegevens aanvrager 
Op 3 September 2020 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). Het betreft het verzoek van Prysmian Netheriands B.V. De inrichting is gelegen aan 
de Schieweg 9 te Delft. 

De aanvraag bestaat uit de volgende delen: 
Aanvraagformulier met OLO nummer 5348311; 

- Bijiage 1 2020209_Milieuneutrale_aanvraag_Prysmian_Delftj3df, Onderbouwing aanvraag 
Milieuneutrale wijziging WABO, BMD Advies, 2020209a310820, d.d. September 2020; 

- Bijiage 2 AKO 20.065.02_versie_01_25-08-2020_Prysmian_Delft.pdf, Akoestisch onderzoek 
Prysmian Netherlands B.V. Locatie Schieweg 9 Delft, Akoestisch buro Tideman, 20.065.01 versie 
01, d.d. 18 augustus 2020; 

- Aerius berekening, rapportnummer S3H31k5LGar6, 29 november 2020. 

1.2. Projectbeschrijving 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de 
vervoersbewegingen aan de zuidzijde van het terrein, het vervangen van dieselheftrucks voor elektrische 
heftmcks en het venwijderen van een buiten gebruik gestelde stoomgenerator. Gelet op bovenstaande 
omschrijving, wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: 
Het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1. eerste lid, onder e, onder 2°, van de 
Wabo). 

1.3. Procedure 
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 10 September 2020 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van 
de aanvraag kennis gegeven. 

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te veriengen met 
zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verienging is op 15 december 
2020 kennis gegeven. 

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 29 September 2020 opgeschort 
en is verzocht om aanvullende gegevens. 
Op 30 november 2020 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Aerius berekening, rapportnummer S3H31k5LGar6, 29 november 2020. 

De procedure is op 27 november 2020 hen/at. 
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1.4. Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel 
meldingen geaccepteerd: 

1 i 
Soort 

Datum Kenmerk Onderwerp 

Revisievergunning* 23-08-2000 DWN/2000/9803 Revisievergunning 

Ambtshalve wijziging' 08-04-2002 DGWM/20021659 Wijziging norm NOX-emissie 

stoomketel 

Veranderingsvergunning* 19-09-2003 DGWM/2003/12391 Verhuur deel buitenopslag aan 

transportbedrijf, wijziging (verhogen) 

geluidsvoorschriften 

Melding neutrale wijziging, 

Wmart. 8.19* 

10-08-2004 DGWM/2004/11926 Vervangen opslag kunststof granulaat in 

emballage door opslag in silo's 

Melding neutrale wijziging, 

Wm art. 8.19* 

07-11-2006 PZH-2006-15945 Buiten gebruik nemen opslag CPR 15-2yPGS 

15 >10 ton; en Stoppen papierkabelproductie 

Wijziging voorschriften* 20-11-2007 PZH-2007-621754 Vervallen opslag CPR 15-2/ PGS 15 >10 ton 

Melding neutrale wijziging, 

Wm art. 8.19* 

02-03-2009 PZH-2009-146269 Gassenflessenopslag voor helium 

Besluit 

omgevingsvergunning 

milieuneutraal wijzigen 

27-11-2014 ODH-2014-00607839 Voorgenomen verhuizing van Prysmian 

Amsterdam naar Delft 

Melding Activiteitenbesluit 10-4-2015 App4hwciwci Lozen van schoon grondwater en gezuiverd 

effluent op het hemelwaterriool 

Besluit 

Omgevingsvergunning 

31-05-2017 ODH-2017-00029971 Revisievergunning 

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

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht 
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijiage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht 
(hierna; Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijiage I onderdeel C categorie 12 van het 
Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijiage I 
categorie 2.5 van de Richtlijn industriele emissies. Op grond hiervan is sprake van een 
vergunningplichtige activiteit. 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto 
artikel. 3.3, eerste lid van het Bor. 

1.6. Wet natuurbescherming 
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer: 

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de 
habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden), en/of; 

2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van 
inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse 
plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten). 

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de 
aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met 
het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de 
omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op 
Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna. 
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Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer 
al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet 
van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de 
Wnb nodig is. 

De verandering leidt niet tot een stikstofdepositie >0,00 mol/ha/jr. De gevraagde veranderingen zijn geen 
project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur 
en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom 
niet aan de orde. 

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, onderdeel e, onder 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 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 verieend. 

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en w\\ komen tot de volgende afweging. 

2.2. Toetsing 
2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu 
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld 
of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al 
vergund. 

Geluid 
Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt 
vooral veroorzaakt door: 
- verkeersbewegingen op eigen terrein (heftrucks, vrachtwagens); 
- activiteiten in de tjedrijfshallen; 
- installaties (verwarming, koeltorens) 
- activiteiten op het buitenterrein (container«flsseling). 

De verandering heeft betrekking op het (opnieuw) in gebruik nemen van een terrein aan de zuidkant van 
de inrichting, actualisatie van de rijbewegingen en het vervangen van de dieselheftrucks door elektrische 
heftrucks. 

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving inciusief deze verandering en de perioden waarin deze 
optreedt is in kaart gebracht in een bij de aanvraag overgelegd akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek 
Prysmian Netheriands BV Locatie Schieweg 9 Delft' van Akoestisch Buro Tideman met kenmerk 
20.065.01 versie 01 d.d. 18 augustus 2020. 
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Seoorcye/;A7gs/cader 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is 
gebruikgemaakt van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998. 

De inrichting is gelegen op het voor geluid gezoneerde industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid. 
Bij ons besluit op de aanvraag hebben wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde 
industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht genomen. Voor gezoneerde 
industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege 
het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Binnen de geluidszone 
zijn geluidgevoelige bestemmingen gelegen. Deze zijn getoetst aan de voor deze bestemmingen 
geldende (al dan niet hogere) grenswaarden. 

Het geluid is beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de 
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). 

Indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting op een voor geluid gezoneerd 
industrieterrein is op basis van vaste jurisprudentie niet getoetst. 

Langtijdgemiddelde beoordeHngsniveau en maximale geluidsniveau 
Uit het akoestisch zonebeheermodel van industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid tezamen met het bij 
de aanvraag overgelegde akoestische rapport blijkt dat de geluidimmissie vanwege het industrieterrein 
inciusief de aangevraagde activiteiten op de zonegrens ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde^ bedraagt en 
dat de aangevraagde activiteiten daarmee passen binnen de beschikbare geluidruimte (geluidzone) voor 
het betreffende industrieterrein. 

Voor de geluidgevoelige biestemmingen binnen de geluidzone blijkt uit het akoestisch zonebeheermodel 
van industrieterrein Schieoevers Noord en Zuid tezamen met het bij de aanvraag overgelegde 
akoestische rapport dat de geluidimmissie vanwege het industrieterrein inciusief de aangevraagde 
activiteiten op de gevels van de binnen de geluidzone gelegen geluidgevoelige bestemming voldoet aan 
de voor deze bestemmingen geldende (al dan niet hogere) grenswaarden. In de aanvraag zijn continue 
activiteiten aangevraagd voor de gehele etmaalperiode. 

Tevens is de aanvraag getoetst aan de aan de vergunning vertxDnden geluid voorschriften voor het 
langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveau. Hieruit is gebleken dat ook met de aangevraagde 
verandering wordt voldaan aan deze voorschriften. 

Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is 
van de veranderde activiteiten geen trillingshinder te verwachten. Derhalve achten wij het niet nodig 
hierover aanvullende voorschriften op te nemen. 

Conclusie 
Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige 
gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. 

' Rekening houdend met de voor het industrieterrein geldende redelijke sommatie van 1 dB 
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Energie 
Het verwijderen van de buiten gebmik gestelde stoomgenerator heeft een positieve impact op het 
energieverbrulk. Ten aanzien van het energieverbrulk leidt de verandering niet tot andere of grotere 
nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. 

Luchtkwaliteit 
Emissies naar de lucht zijn verminderd als gevolg van de vervanging van dieselheftrucks voor elektrische 
heftrucks. De verandering van de vervoersbewegingen leidt niet tot relevante wijzigingen in de uitstoot 
naar de lucht. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-b)erekening volgt dat de verandering niet leidt tot 
een stikstofdepositie >0,00 mol/ha/jr. Ten aanzien van luchtkwaliteit leidt de verandering niet tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. 

Geur 
De geuremissie neemt af als gevolg van de vervanging van dieselheftrucks voor elektrische heftrucks. De 
verandering van de vervoersbewegingen leidt niet tot relevante wijzigingen in de geuremissie. Ten 
aanzien van geur leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan 
volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. 

Conclusie toetsing qevolqen voor het milieu 
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn voor de 
milieubelasting. 

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. 

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport 
De voorgenomen activiteiten waar de verandering op ziet worden niet genoemd in Onderdeel C en D van 
de bijiage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende 
activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit geldt 
geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht. 

2.3. Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt 
de gevraagde vergunning verieend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan 
deze beschikking zijn geen voorschriften verbonden. 
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Begrippenlijst 

Begrip Definitie 

Geluidsgevoelige bestemmingen Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de 

artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control. 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr.LT) 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de 

loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor 

de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, 

vastgesteld en beoordeeld 

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

Maximaal geluidsniveau (LAmax) Het hoogste A-gewogen geluidsniveau. afgelezen in de meterstand 'fast', 

verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met 

een tijdconstante van 125 ms. 

MER Milieueffectrapport. 

RIE Richtlijn Industriele Emissies. 

Trilling Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is. 

Verkeersbeweging Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen. 
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