
I.

de voorschriften 1.1.1 en 4.10 te verbinden aan deze omgevingsvergunning;

de aanvraag van 9 oktober 2020 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.IV.

Zaaknummer
Ons Kenmerk 
Datum

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

De volgende voorschriften worden ingetrokken:
- voorschrift 1.1.1 uit de vergunning van 16 januari 2020 met kenmerk ODH-2020-00001900;
- voorschrift 4.10 uit de vergunning van 17 augustus 2000 met kenmerk DWM/2000/9579;

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 
aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De inrichting is gelegen aan de Ambachtsweg 56 te 
Pijnacker;

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

00594473
ODH218577
17 januari 2022

Besluit
Wij besluiten gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en 
uitvoeringsregelingen:

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

Postadres
Postbus 14060
2501GB Den Haag 
(070) 21 899 02 
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Onderwerp
Op 9 oktober 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 
eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft het wijzigen van de 
vergunning voor het opslaan van asbesthoudend schroot, AdBlue en de doorzet van inerte stoffen. De inrichting is 
gelegen aan de Ambachtsweg 56 te Pijnacker.

omgevingsdienst
Haaglanden

Beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
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Overwegingen
PROCEDURELE ASPECTEN

1 AFVALSTOFFEN



VOORSCHRIFTEN

1 AFVALSTOFFEN

1.1.1

Max. te accepteren per jaar (in ton)Eural-codes

ll

; Bouw- en sloopafval (BSA) 01.04.08; 01.04.13; 01.04.99; 10 1103; 10 12 01; 55.000

: 1012 03; 10 12 06; 10 12 08; 10 12 12; 10 12 99;

17 03 02; 17 03 03*; 17 04 01; 17 04 02; 17 04 04; 17
04 05; 17 04 06; 17 04 07; 17 04 09*; 17 04 10*; 17
0411;17 05 03*; 17 05 04; 17 05 07*; 17 05 08; 17 06
01*; 17 06 03*; 17 06 04; 17 06 05*; 17 08 02; 17 09

Papier en karton

Bedrijfsafval j 02 01 01; 02 02 04; 02 03 02; 03 0101; 03 03 01; 10.000

19 02 03; 19 08 01; 19 09 01; 19 09 05; 1912 03;
19 12 12; 20 01 01; 20 0102; 20 0110; 20 0111;
20 0128; 20 0199; 20 03 01; 20 03 03; 20 03 07;ï

10.000
02 03 01; 02 03 04; 02 03 99; 02 05 01; 02 06 01;
02 06 99; 02 07 04; 19 12 10; 19 12 12; 20 0101;
20 0108; 20 0140; 20 0199; 20 02 01; 20.02.02;
20.02.03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07;
20 0108; 20 01 11; 20 01 39; 20 0140; 20 03 99;

Dakafval 17 03 01*; 17 03 02; 17 03 03* 2.500
Verontreinigde grond 0104 09; 02 01 01; 02 04 01; 17 05 03*; 17 05 04; 17 1.000

05 05; 17 05 06; 19 12 09; 20 02 02
Groenafval 02 0103; 02 01 07; 02 01 99; 20 02 01; 20 02 02;

20 02 03
GFT-afval 02 0103; 02 01 06; 02 0107; 02 01 09; 02 03 04;

02 03 99; 20 01 08; 20 02 01
18.50002 0199; 17 06 04; 19 12 12
1.00018 0104; 20 03 01

6.000Grof huishoudelijk afval 20 03 07; 20 03 99

Grijs huishoudelijk afval 20 0102; 20 01 08; 20 0111; 20 01 39; 20 0140; 6.000

20 03 01; 20 03 03
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Agrarisch niet- 

composteerbaar afval

10 13 14; 17 01 01; 17 0102; 17 0103; 17 0107;

17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02 04*; 17 03 01';

Onbeperkt, doch binnen de maximale 

doorzet van 175.000 ton/jaar

Gebruikelijke benaming 

afvalstof

1.1 Acceptatie van afvalstoffen
In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 175.000 ton afval worden geaccepteerd. Voorde diverse 
deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

03 03 08; 04 01 09; 07 05 14; 08 04 10; 08 0412; 
101103; 16 0103; 16 03 04; 18 0104; 18 02 03;

I 20 03 99
02 0103; 02 01 04; 02 0107; 02 0110; 02 0199;

Steenwol/glaswol

Niet-specifiek 

ziekenhuisafval

i Onbeperkt, doch binnen de maximale 
[ doorzet van 175.000 ton/jaar

20.000

J 0^ 19 12 09; 19 13 02; 20 02 02

03 03 07; 03 03 99; 15 01 01; 19 12 01; 20 01 01

È
ii



4.0 Opslag (ongewenste) stoffen

4.10
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Asbest houdend afval en met asbest verontreinigd schroot moeten minimaal éénmaal per halfjaar worden 
afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. De totale hoeveelheid opgeslagen asbest 
houdend afval en met asbest verontreinigd schroot mag niet meer bedragen dan 180 m’.



OVERWEGINGEN
PROCEDURELE ASPECTEN1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

KenmerkSoort Datum

1.5.

Het betreft een inrichting, waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 niet van toepassing is.
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Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage 1, categorie 5.5 van de Richtlijn 
industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een 
vergunningplichtige inrichting.

Vergunningplicht
De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C van het Bor.
Op grond van de categorieën 28.4 en 28.10 bijlage 1, onderdeel C van het Bor is sprake van een vergunningplichtige 
activiteit.

DWM/2000/9579

DGMW/2002/10825

DGMW/2004/4650

DWGM/2005/3778

DWGM/2005/13460

DGMW/2006/15126

ODH-2013-00004290

ODH-2018-00040859

ODH-2020-00001900

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

Oprichtingsvergunning*

Veranderingsvergunning*

Veranderingsvergunning*

Veranderingsvergunning*

Veranderingsvergunning*

Veranderingsvergunning*

Veranderingsvergunning

Veranderingsvergunning

Veranderingsvergunning

17 augustus 2000

30 oktober 2002

18 maart 2004 

9 maart 2005

19 september 2005

23 oktober 2006

16 oktober 2013

14 mei 2018

16 januari 2020

AdBlue Safety sheet Greenchem;
Aanvullende informatie vergunning aanvraag Pijnacker eind 2020, d.d. 24 december 2020; 
Aanvullende gegevens bij aanvraagtot wijziging vergunning, d.d. 29 juli 2021; 
Plattegrond Pijnacker met opstelplaats AdBlue.

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

Gevens aanvrager
Op 9 oktober 2020 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel
2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo). De inrichting is gelegen aan 
de Ambachtsweg 56 te Pijnacker.

Projectbeschrijving
Het project waarvoorvergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

• het wijzigen van de vergunning voor het opslaan van asbesthoudend schroot, AdBlue en de doorzet 
van inerte stoffen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande 
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

• Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting 
of mijnbouwwerk.

Omschrijving van de aanvraag
De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

• Aanvraagformulier met OLO nummer 5510559;
• Bijlage;

o
o
o
o



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

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

1.12.

1.

2.
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Vanwege de afstand gemeten vanaf de inrichtingsgrens tot het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, De Wilck op 
circa 13 kilometer, kan worden gesteld dat de bedrijfsactiviteiten geen (negatief) effect zullen hebben op de 
natuurlijke kenmerken, instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende soorten en habitattypen in het 
bijzonder.

Beoordeling van de aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een 
aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 april 2021 en 21 september 2021 in de gelegenheid gesteld de 
aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 juli 2021 en 1 oktober 2021. Na 
ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van 
oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens 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.

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

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;
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).

Wijziging ten opzichte van de ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking hebben wij de volgende wijziging aangebracht. In het ontwerp is niet 
meegenomen dat voorafgaand aan het ontwerpbesluit een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Aan deze 
beschikking is paragraaf 1.13 toegevoegd.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de 
Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis- 
aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een 
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen 
kennis gegeven van de aanvraag.

Zienswijze op de ontwerpbeschikking
Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven. Tussen 16 november 2021 en 27 december 2021 
heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijze naar voren te brengen. 
Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.6. Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voorde inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto 
artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C 
categorie 28.4 onder a, onder 5 van het Bor.

1.11. Advies
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid 
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 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:

• Gemeente Pijnacker-Nootdorp;
• Hoogheemraadschap van Delfland;
• Veiligheidsregio Haaglanden.



1.13.
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In de omgeving van het bedrijf liggen geen gebieden die vallen onder de nationale wetgevingen bekend staan als 
Natura 2000 gebieden; een speciale beschermingszone als bedoeld in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Als 
gevolg van de aanpassing in het kader van het project worden geen effecten verwacht op deze gebieden.

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 gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een 
omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

M.e.r-beoordelingsbesluit
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 
waarvoor het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
heeft. Op grond van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 11 augustus 2021 bij ons 
aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wet milieubeheer, artikel 7.16). Daarop hebben wij op 28 
oktober 2021 het besluit met kenmerk 01005423-00014843 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen 
milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 28 oktober 2021 bekend gemaakt.



2.
2.1.

2.2.

2.3.

8/12ODH218577

Toetsing veranderen van de inrichting
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

• de bestaande toestand van het milieu betrokken;
• met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
• de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het 
toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, 
afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld 
in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften 
gesteld, maar wordt verwezen naarde voorschriften bij de vigerende vergunningen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht 
(type C inrichting) geldt.
Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteiten besluit. 
Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende 
Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

• Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening;

• Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard 
brandstof;

• Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;

• Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of 
spoorvoertuigen;

• Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
• Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 

opslagtank.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn vooreen groot aantal activiteiten, die binnen 
inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Toetsingskader Milieu
Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van 
de Wabo.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit 
betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4,2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen 
uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de 
inrichtingook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare 
technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3.1. Melding Activiteiten besluit
Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag 
omgevingsvergunning wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, het veranderen 
van de doorzet van groenafval en papier/karton, aangemerkt als melding. Zie ook hoofdstuks van deze 
overwegingen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet 
zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.



Beste beschikbare technieken3.
3.1.

3.2.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.
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Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies: 
• BBT conclusie afvalbehandeling.

Op grond van artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) moet voor het bepalen van BBT binnen de 
inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De 
Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig 
artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals 
aangewezen in de bijlage van de Mor:

• PGS15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016), Opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen;

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:
• BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld na 6 januari 

2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie;
• BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de 

BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt 
als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken
Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

• Punt 5.5.”Tijdelijke opslag van niet onder 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een 
van de onder de punten 5.1, 5.2,5.4 en 5.6 vermelde handelingen, met een totale capaciteit van meer 
dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van 
productie”.

Toetsingskader
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning 
voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken 
en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in 
aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij 
vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan 
moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben 
plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene 
BREF’s.
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Wel wordt voorschrift 4.10 uit de vergunning van 17 augustus 2000 met kenmerk DWM/2000/9579 ingetrokken en 
wordt een nieuw voorschrift 4.10 aan deze vergunning verbonden om de opslag van maximaal 180 m^ binnen de 
vergunde hoeveelheid van maximaal 55.000 ton BSA per jaar mogelijk te maken.

Op de locatie vindt de acceptatie plaats van asbest verontreinigd afval, waaronder met asbest verontreinigd 
schroot. Het met asbest verontreinigd schroot wordt geaccepteerd onder Euralcode 17.04.09* (BSA).

Asbest behoort tot de categorie CMR stoffen en is derhalve een gevaarlijke stof voor bodem, wateren lucht. 
In de vigerende vergunningen zijn voorschriften opgenomen die voldoende bescherming voor bodem, water en 
lucht bieden. Derhalve zijn er geen extra voorschriften nodig met betrekking tot deze aspecten.

In de vigerende vergunning van 17 augustus 2000 met kenmerk DWM/2000/9579 is in voorschrift 4.10 de opslag van 
asbest beperkt tot maximaal 30 m’. Het bedrijf wil de opslag van asbest gescheiden gaan inzamelen in een stroom 
asbest verontreinigd schroot en een stroom met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval. Het met asbest 
verontreinigd schroot kan worden afgevoerd naar de firma Purified Metal Company (hierna PMC). PMC is het eerste 
bedrijf in Nederland dat op een verantwoorde wijze het verontreinigd staalschroot middels een thermische 
techniek verwerkt tot een hoogwaardige grondstof. Hierdoor is het storten van met asbest verontreinigd schroot 
overbodig, het vernietigen van asbestvezels door thermische technieken is volgens sectorplan 37 van LAP3 een 
minimumstandaard voor verwerking van asbesthoudend schroot. Om het transport naar PMC efficiënt en 
milieuvriendelijk te houden, wil het bedrijf de opslag van asbest verhogen tot maximaal 180m\ De maximale 
hoeveelheid te accepteren BSA (deels asbesthoudend en deels met asbest verontreinigd schroot) blijft zoals het 
reeds is vergund, namelijk 55.000 ton per jaar.

6. Inerte afvalstoffen (Groen- en oud papier- en kartonafval)
De inerte afvalstoffen, groenafval en oud papier-en kartonafval, vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit. De maximaal te accepteren hoeveelheid groenafval en oud papier- en kartonafval is vastgelegd 
in voorschrift 1.1.1 van de vergunning van 16 januari 2020 met kenmerk ODH-2020-00001900. Renewi wil binnen de 
grens van de maximaal te accepteren hoeveelheid afvalstoffen (175.000 ton/jaar) kunnen variëren met de inname 
van deze twee afvalstromen. De wijze van acceptatie, op- en overslag blijven onveranderd. 
Voorschrift 1.1.1 uit de vergunning van 16 januari 2020 met kenmerk ODH-2020-00001900 wordt ingetrokken en een 
nieuw voorschrift met betrekking tot de acceptatie van afvalstoffen wordt aan deze vergunning verbonden.

5. AdBlue
AdBlue wordt opgeslagen in een IBC. Deze IBC is voorzien van een aftimmering om beschadiging te voorkomen. Het 
opslagvat is voorzien van een pompinstallatie met afleverslang voor de aflevering van AdBlue. Het afleveren van 
AdBlue valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en voorschriften met betrekking tot het afleveren zijn 
dan ook niet opgenomen in deze vergunning. Voor inrichtingen met een IPPC-installatie geldt wel afdeling 2.4 
(bodem) van het Activiteitenbesluit (zie hoofdstuk 7 Bodem van deze beschikking).

4. Asbest
De gevraagde verandering met betrekking tot asbest betreft een verandering in de opslag en verwerking van asbest. 
In de oprichtingsvergunning van 17 augustus 2000 met kenmerk DWM/2000/9579 is het opslaan en overslaan van 
asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval (hierna: BSA) vergund. Tot nu toe wordt al het asbest en 
asbesthoudend bouw- en sloopafval gestort.
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Artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit regelt dat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten 
zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. De IBC van AdBlue staat boven een vloeistofkerende vloer. In de 
directe omgeving zijn absorptiematerialen aanwezig om eventuele morsingen ongedaan te maken.

Asbesthoudend BSA en met asbest verontreinigd schroot wordt dubbel verpakt aangeboden en wordt opgeslagen 
in een asbestcontainer met inliner. De inliner vormt een extra verpakkingslaag en voorkomt beschadiging aan 
verpakte materialen tijdens transport.

Bodemverontreiniging wordt voorkomen door het treffen van adequate bodembeschermende maatregelen, zodat 
sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB2012). 
De voorschriften uit het afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn direct geldend, derhalve hoeven geen extra 
voorschriften ter bescherming van de bodem te worden opgenomen in deze vergunning.

8. CONCLUSIE
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de inrichting kan worden geconcludeerd, dat 
de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante 
voorschriften opgenomen.

7. Bodem
Als gevolg van de gevraagde wijziging treden er veranderingen op in aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten. Er 
worden andere hoeveelheden van bestaande afvalstoffen op- en overgeslagen. Het betreft met asbest 
verontreinigd schroot, opslag en aflevering van AdBlue, groenafval en oud papier.
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Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet 

met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 

bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of 

voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van 

een verwaarloosbaar bodemrisico.

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of 

categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de 

maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. 

De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en 

vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. 

Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

Verrichten van alle handelingen opéén locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een 

opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel 

worden overgebracht. Hierondervallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met 

bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere 

verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet 

onder.

Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.

BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de 

BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.

Integrated Pollution Prevention and Control

BEGRIPPENLIJST
Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in 
de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)


