
 

 

Beschikking 

 
 

Onderwerp 

Op 26 juni 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen om revisievergunning van N.V. Nutricia. In deze aanvraag is het 

document B15 Werkvoorraden gevaarlijke stoffen met documentkenmerk ODH-2020-00092003 opgenomen. In 

voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning is opgenomen dat er gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn conform 

een goedgekeurde stoffenlijst. Op 18 juli 2022 is een gewijzigde stoffenlijst vastgesteld. Het kenmerk van dat besluit 

is ODH404820. Het onderhavige besluit betreft de goedkeuring van een op 24 augustus 2022 aangeleverde en 

gewijzigde stoffenlijst die bij ons is ingeboekt onder ODH kenmerk ODH538693 en ODH538694. Deze vervangt de 

eerder goedgekeurde stoffenlijsten. De locatie is gelegen aan de Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer. 

 

Besluit 

Wij besluiten goedkeuring te verlenen aan de stoffenlijst gevaarlijke stoffen met ODH kenmerk ODH538693 en 

ODH538694. Deze vervangt de eerder goedgekeurde stoffenlijsten. 

 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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 

Aanleiding 

Op 26 juni 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen om revisievergunning van N.V. Nutricia. In deze aanvraag is het 

document B15 Werkvoorraden gevaarlijke stoffen met documentkenmerk ODH-2020-00092003 opgenomen. In 

voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning is opgenomen dat er gevaarlijke stoffen aanwezig mogen zijn conform 

een goedgekeurde stoffenlijst. Op 18 juli 2022 is een gewijzigde stoffenlijst vastgesteld. Het kenmerk van dat besluit 

is ODH404820. Het onderhavige besluit betreft de goedkeuring van een op 24 augustus 2022 aangeleverde en 

gewijzigde stoffenlijst. Deze vervangt de eerder goedgekeurde stoffenlijsten. De locatie is gelegen aan de Eerste 

Stationsstraat 186 te Zoetermeer. 

 

Procedure 

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.  

 

Toetsingskader en grondslag beschikking 

De grondslag van deze beschikking is gelegen in voorschrift 5.1.2 van de revisievergunning. 

 

Beoordeling 

De stoffenlijst met ODH kenmerk ODH538693 en ODH538694 kan worden goedgekeurd omdat de hoeveelheden en 

soorten stoffen uit de stoffenlijst past binnen de begrenzing van de verleende revisievergunning. 

 

Conclusie  

De stoffenlijst kan worden goedgekeurd. De stoffenlijst met ODH kenmerk ODH538693 en ODH538694 vervangt de 

eerder goedgekeurde stoffenlijsten. 

 


