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Ontwerpbeschikking behorende bij project onder OlO-nummer 160001

Geachte heer, mewouw,

Op 30 juni 201 I hebben wij een aanvraag voor een vergunning voor een

project ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (lMabo)

ontvangen. Dit project, uitgevoerd aan de Boerenweg Ba te Heerle, betreft
het veranderen van de asi-installatie door het slopen van een deel van deze

installatie en het installeren van een windshifter, het plaatsen van een weegbrug

en het vervallen van een vergunningvoorschrift.

Hierbij doen wij u de ontr,verpbeschikking en de bijbehorende kennisgeving

toekomen.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid

om zienswijzen in te brengen.

Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor
informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhooÍd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

In verbond mel geoutomotiseerd verwerken is dif document digitool ondertekend.
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Ontwerpbeschikkinq Yqn
Gedepuïeerde Slote-n Yon
Noorël-Brabont

op de op 3Ojuni 201I biihen ingekomen aanvraagvan Van
Gansewinkel Regio Zuid-West Nederland, vestiging Heerle, om
vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(lNabo)voor het project gelegen aan de Boerenweg Ba te Heerle.
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BESIUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I Onderwerp

Wij hebben op 30 juni 201 I een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland. Het betreft een aanvraag voor het

veranderen van de afvalscheidingsinstallatie (ASl)-installatie door het venrangen van een deel van

deze installatie en het installeren van een combi-afscheider, het plaatsen van een weegbrug en het

rrervallen van een \/ergunrlingvoorschrift. De aanvraag gaat over de locatie aan de Boerenweg Ba

te Hee rle . De aanvraag is geregistreerd onder OlO-nummer 160001 en ons nummer C2038136.
Concreet wordt rrerzocht om:

l. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder a (bourv);

2. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder c (afwijken rran bestemmingsplan);

3. een vergunning ex artikel 2.1, lid l, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de over'"r'egingrn die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel

2.1 en 2.2 van de \A/et algemene bepalingen omgevingsrecht:

. de omgevingsvergunning te verlenen voor de rrolgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid I onder a Wabo);

- het gebruiken van bouu'rarerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid I onder c

Wabo);

- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid I onder e Wabo).

. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- tekening gevels en plattegrond installatie (ontvangen 30 juni 201 l);
- fundatie silo (ontvangen 30 juni 201l);
- foto windshifter (ontvangen 30 juni 201l);
- installatietekening sorteerlijn (ontvangen 30 juni 201 l);
- plattegrondtekening gevraagde situatie (ontvangen 22 juli 201l);
- niet technische samenvatting (ontvangen 29 augustus 201l);
- plattegrondtekening bestaande situatie (ontvangen 29 augustus 201l);
- belasting installatie (ontvangen 29 augustus 201 l);
- constructie doorsnede hal (ontvangen 29 augustus 201l);
- constructie weegbrug (ontrangen 29 augustus 201 l);
- tekening grondnerk (ontvangen 29 augustus 201l);
- aanvraagformulier omgevingsloket (ontvangen 29 augustus 201l);
- transponeringsoverzicht aanvulling 20109 (ontvangen 20 september 201l);
- ruimtelijke onderbouwing (ontvangen 20 september 201 l);
- aanr,ullende gegevens (ontvangen 20 oktober 201l);
- productinformatie stoÍfilter (ontvangen 20 oktober 201l);
- akoestisch onderzoek met kenmerk FE 3045-2-RA (ontrrangen 3l oktober 201l).

. r,oorschrift 4.2.8 van de vergunning d.d. B januari 2010 in te trekken.

. de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.

. aan deze vergunning rroorschriften te rrerbinden.
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PROCEDURETE ASPECTEN

I Gegevens sonvrcger

Op 30 juni 201 I heliben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de \A/et

algemene bepalingen omgevingsrecht (lVabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland, r,oor de inrichting gelegen aan de

Boerenrveg Ba te Heerle. De inrichting is bestemd voor het op- en overslaan en bewerken van

bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval, het shreclden van houtafval en de op-

en overslag rran dirrerse monostromen.

2 Proiectbeschriiving

Het project waara/oor vergunning u'ordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Het veranderen van de afvalsorteerinstallatie (ASI). Dit houdt in dat de NASI (na-

afvalscheidingsinstallatie) vervalt. De windshifters ten zuidwesten van hal 2 en in hal 2
worden niet gewijzigcl. In hal 2 wordt de dieselshredder vervangen door een elektrische

shredder, r,en allen de kleine sterrenzeef en de nabijgelegen pers, wordt apparatuur
verplaatst en worden enkele ventilatoren/afzuigingen en enkele transportbanden

toegevoegd. In de zuid- en westgevel van hal 2 en de uitleeshal worden enkele

doorvoeropeningen gerealiseerd voor transportbanden. De filter-unit ten zuiden rran hal 2
wordt vervangell door tu,ee combi-afscheiders met een stoÍfilter. Voorts u,ordt de

compressor verplaatst.

- Het plaatsen van een'n'eegbrug ter vervanging van de gesloopte weegbrug.

- Het betreft een verzoek tot intrekking van voorschrift 4.2.8 van de vergunning d.d. B

januari 2010.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op

bovenstaande omschrijving wordt vergunning gewaagd voor de volgende in de \A/abo omschreven

activiteiten:
- het bouwen \/an een bouunn,erk (artikel 2.I lid I onder a Wabo);
- het gebruiken van llournr,verken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.I lid I onder c

Wabo);

- het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid I onder e Wabo).

3 Huidige vergunningsituctie

\/oor de inrichting is op B februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer

verleend. Een wijziging rran de voorschriften heeft op rrerzoek van aanvrager plaatsgevonden d.d.

I augustus 2008 (met betrekking tot de olie/slibafsclreider en windsnelheidmeter) en op B januari
2010 (r,oorschrift 4.2.8 waarin is opgenomen dat de na-afvalscheidingsinstallatie omkast dient te
worden). Daarnaast is een verander"ingsvergunning verleencl d.d. l2 september 2008
(grondwaterpomp).

De vergunning is ambtshah,e geu'ijzigd d.d. 3 juli 2009 in verband met de inwerkingtreding van

het Besluit bodemkwaliteit.

Op 3 juli 2009 is een veranderingsvergunning verleend voor het shredden: perseD, verbalen en de

tijctelijke opslag van verl:aald brandbaar bedrijfsafi,al (BBA) en aanpassing van de Euralcodelijst

voor de acceptatie van afvalstoÍIen.
Op l0 december 2010 is een ve randeringsvergunning verleend voor de aanleg van een

r'loeistofdichte voorziening, het plaatsen van een afscheiding van legioblokken, r,erruiming van de

bedrijfsduur van de houtshredder en verruiming van de Euralcodelijst voor de acceptatie van

afvalstoÍIen.
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Tevens is een melding op grond van artikel B. l9 r,an de \AIm geaccepteerd d.d. l0 november

2008.
Gelet op artikel 2.1 lid 5 r,an de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de

Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoÍIen

nuttig worden toegepast of vern'ijderd, van rechtsrn'ege voor onltepaalde tijd.

Op 20 oktober 201 I is een \/ergunning op grond van de \Alabo verleend rroor het milieune utraal

veranderen van de inrichting (afstoten van een deel van het terrein, rrerplaatsen aarden u'al,

aan bren gen ve rh ardin g en u,ij zi gin g afwaterin g).

4 Bevoegd gezqg

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofclstuk 3 van het Besluit

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale

omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en

inhoudelljk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met

betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot
boulen, monumenten en brandrreiligheid. Verder dienen vvij ervoor zorg te dragen dat de aan de

om gevi n gsvergunnin g verbon den voorschriften op elkaar zij n afgestem d.

5 Volledigheid van de qonvroqg en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2l september

201 I in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 november 201 I de aanvraag aan te vullen. \{rj
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 oktober 201 I en 3l oktober 201 l. Voorts
hebben *ij op 22 juli, 29 augustus en 20 september 201 I aanvullende gegevens ontvangen op

initiatief van aanwager. De gemeente heeft op 4 november 201I medegedeeld dat de aanr,ullende

gegevens voldoende zijn om een beoordeling te kunnen uitvoeren. Na ontvangst van de

aanvullende gegevens hebben wij eveneens de aanvraag getoetst op .i'olledigheid. 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 aanwaag is dan ook in behandeling genomen. De

termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

In dit geval is de termljn voor het nemen van het besluit opgeschort met 27 dagen.

6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.3 r,an de Wabo. Gelet hierop zijn rvij niet verplicht om van de aanvraag kennis te
gerren in een of meer dag-, nieun's- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij
de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueÍIectrapport (MER) moet rvorden

gemaakt. Nu deze uitzonderir-rgsgrond zich niet \/oordoet hebben uij geen kennis gege\/en van de

aanvraag.

7 Verkloring Yon geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor lvorden bestuursorganen \/anwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aanger,r,ezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de

artikelen 6.I tot en met 6.5 rran het Bor, hebben vvij de aanvraag ter advies aan de rrolgende

instanties/bestuursorganen gezonden :

Burgemeester en r,r,ethouders t,an Roosendaal.
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Op grond van artikel 2.27 lNaho wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan

waarvoor geldt dat een omgevingsvergurrning niet wordt verleend dan nadat een daarbij
aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het

hier een geval betreft als vermeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a3 van de Wabo wordt de

omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad van Roosendaal heeft verklaard
dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de

aanvraag een exemplaar daarvan toegezonderr aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Roosendaal met het verzoek om binnen l0 weken te reageren.

Op 2 januari 2012 hebben wij een verklaring, kenmerk 201 1\,V80578, van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Roosendaal ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van

de ruimtelijke ordening geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deze verklaring bestaat uit een considera:rs. \/oor de inhoud van het advies wordt verder verwezen

naar het hoofdstuk "overu'egrngen gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een

bestemmingsplan ".
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VOORSCHRIFTEN BOUWEN

I Algemeen

l.l.l

1.1.2

1.1.3

l.l.4

Ben exemplaar van de vergunning en de delen van de aanvraag die onderdeel uitmaken
van de vergunning moeten op het werk aanwezigzijn en op verzoek van daartoe
bevoegde ambtenaren getoond kunnen rvorden.

Tenminste trvee dagen voor aanvang van de r,r'erkzaamheden moet rrergunninghouder de

Afdeling l-eefomgeving Team Handhaving van de gemeente Roosendaal schriftelijk op
de hoogte stellen (artikel 4.5 Bouwverordening).

Uiterlijk op de dag van beêindiging van de werkzaamheden moet vergunninghouder het
einde van die r,verkzaamheden schriftelijk melden bij de Afdeling kefomgeving Team
Handha'r,ing van de gemeente Roosendaal (artikel 4.12 Bouwverordening). Het is niet
toegestaan het bouwr,r,erk in gebruik te geven of te nemen \,vanneer het bouwwerk niet is
gereed gemeld of rvanneer niet is gebouwd overeenkomstig de vergunning.

In verband met gevaar of hinder moet het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt
ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, door een doeltreÍfende
afscheiding vau cle weg en rran het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden
(artikel 4.9 Bouwverordening). Met de Afcleling Leefomgeving Team Handhaving van
de gemeente Roosendaal moet overlegd worden welke voorzieningen getroÍIen moeten
worden.
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VOORSCHRIFTEN MITIEU

2 Geluid

2.r

2.l.r

3.1

3.1.1

2.r.2

3 Lucht

Meten en conlrole

Binnen 6 maanden na het verlenen van de vergunning moet door middel van een

akoestisch onderzoek aan Gecleputeerde Staten r,r,orden aangetoond dat aan

geluidsvoorschrift 4.1.1 van de revisievergunning d.d. B februari 2008 met kenmerk
137 2135 wordt voldaar.r. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die
termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Het
onderzoek dient gebaseerd te zijn op de volgende uitgangsl)untelt:

a) bepaling middels metingen gevolgd door berekeningen van de immissierelevante

bronsterkte van de combi-afscheiders inclusief stoÍfilter evenals van de ten \^/esten van
hal 2 gelegen windzifter;

b) bepaling rniddels metingen van het geluidniveau in hal 2.

Ah,orens tot uitrroering van het in voorschrift 2.1.1 bedoelde onderzoek wordt
overgegaan, dienen Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld te r,r,orden over de opzet
van het onderzoek. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en

tijdstip \{aarop de geluidmetingen voor ltovengenoemde rapportage plaatwinden.
Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Gedeputeerde Staten kan worden

overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek
kunnen Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke

omstandigheden, voorzover deze eisen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van
representatieve meeresultaten.

Emissies vqn stoffen uii puntbronnen

De emissie van stof (S) vanuit lTet stoÍfilter van de combi-afscheiders mag de waarde uit
onderstaanderstaa tabel nret overschrriden
Stof .Jitworphoogte

m)
lmissieconcentratie *
mslmoe)

Emissie

kelh)
)ebiet
n3/h

Duur van de emissie
uur/ir)

itof ;,0 ),494 i2.320 l6 uur/dag

* betreft halfuurgemiddelde concentratie err betrokken op droog afgas.

Meten en regisireren

Binnen 6 maanden na het verlenen rran de rrergunning moet in de uitgaande gasstroom

van het emissiepunt van het stoÍl'ilter van de combi-afscheiders de concentratie rran stof
(S) rvorden bepaald. Door middel van deze bepaling moet aan Gedeputeerde Staten

rvorden aangetoond dat aan de in voorschrift 3.1.1 rrermelde emissieconcentratie n'ordt
voldaan. De resultaten moeten binnen I maand na uitvoering van de bepaling schriftelljk
aan Gedeputeerde Staten n'orden gerapporteerd.
Emissiemetingen moeten rvorden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals

vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn.

3.2

3.2.r
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3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

De conceutratie rran de stof zoals genoemd in rroorschrift 3.2.1 moet door of in opdracht
van de vergunninghouder worden bepaald op een door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegtr vergunninghouder binnen 3 maanden na het in
werking treden van deze vergunning een meetplan ter beoordeling aan het Gedeputeerde
Staten waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen,

monstername, aantal monsters, analysemethode en kalibratie). De uitvoering van de
monsterpunten voldoen aan NEN-EN 15259. De metingen lroeten t,'orden uitgevoerd
onder reltresentatieve omstandigheden. Gedeputeerde Staten moet geinformeerd u'orden
over datum en tijdstip \^/aarop de metingen voor bovengenoemde rapportage
plaatsrrinden.

Controle en onderhoud

Het goed functioneren van het stoífilter gedurende het in bedrijf zijn van de combi-
afscheiders rn'ordt aangetoond door middel van het continu registreren en bewaken van
de volgende emissierelevante parameter(s):

o debiet van de te behandelen afgasstrooml

o drukrral over membraan;

o controle op de goede werking van het klopmechanisme;

o kwalitatieve/indicatieve stofmeting.

Voor de lvaarden rran in voorschrift 3.3.1 genoemde emissierelevante parameters wordt
door vergunninghouder de bandbreedte vastgelegd waarbinnen de emissie-eis niet zal
worden overschreden. De bandbreedte wordt vastgelegd in een logboek.

Bij geconstateerde afwijkingen van de in voorschrift 3.3.2 bedoelde bandbreedte u,orden
corrigerende maatregelen uitgevoerd en geregistreerd in een logboek. Het logboek en de
registraties van de emissierelerrante parameters worden tenminste 5 jaar bewaard.

Vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het in werking treden van deze

vergunning te beschikken o\/er een onderhouds- en inspectieplan voor het stoÍfilter rran

de combi-afscheiders. In het onderhouds- en inspectieplan moet zijn vastgelegd:

o r,velke mederverker of organisatie zorgdraagt voor het onderhoud en inspectie van het
stoífilter en welke medeu,erker hien,oor verantvr,oordelijk is;

o beschrijving van de aard en frequentie van de nerkzaamheden;

o de maatregelen die r,,'orden getroífen aíhankelijk van de bevindingen;

o rvelke gege\:ens op rvelke wiize worden geregistreerd.
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SAfrIENHANG 
'YIET 

OVERIGE WET- EN REGETGEVING

I Besluit olgemene regels voor inrichtingen milieubeheer

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct

werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden

opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AI\4vB worden afgeweken voor zover

dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 1.2 r,an het Activiteitenbesluit volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is

als bedoelcl in bijlage I van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van

verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij Van
Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-West Nederland is een dergelijke installatie aanwezig

(opslag C-hout en asbest), zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Nederlond
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

T OVERWEGINGEN BOUWEN

l.l lnleiding

De omgevingsvergunning moet worden ger,r,eigerd indien de activiteit als bedoeld in atikel 2.1,

ee rste lid, onder a \{alto niet voldoet aan de in artikel 2. l0 \{abo gestelde toetsingsaspecten. Een

toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgerronden.

Aangezien de activiteit betrekking heeít op meerdere bouw- of verbourvr,r,erkzaamheden heeft voor

iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden. De aanvraag betreft het verbouwen t an de

afvalsorteerinstallatie (ASI) en het plaatsen van een weegbrug.

1.2 ïoetsing

Op 2 januari 2012 hebben vvij een advies, kenmerk 201 l\^/80578, r'an de gemeente Roosendaal

ontvangen r,'oor de orrenryegrngen en rroorschriften rran de vergunning. De gemeente overweegt in

haar briefdat:
- het bouwen van l-ret bounryverk \ /aarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het gestelde

in het Bouwbesluit 20031

- het bouwen rran het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de

voorschriften van de Bouranrerordening van de gemeente Roosendaal;

- het project in het kader van de beoordeling aan redelijke eisen van welstand ter advies is

voorgelegd aan de vr'elstandcommissie en uit het advies van de welstandcommissie d.d. l5
september 201 I bhjkt dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf als

in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan de

redelijke eisen van welstand;

- het advies rran de welstandcommissie door het College van burgemeester en wethouders van

Roosendaal u,ordt onderschreven.

Wij onderschriiven het adrries en maken het tot onderdeel van onze over"r'egingen.

1.3 Gonclusie

Vanuit het toetsingskader clat betrekking heeft op liet (ver)bou\^/en van een bournverk zijn er ten

aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsrrergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relerrante voorschriften opgenomen.

2 OVERWEGINGEN GEBRUIKEN VAN BOUWWERKEN IN SÏRIJD 
'NET 

EEN

BESTE'I['TIINGSPTAN

2,1 lnleiding

De omgevingsvergunning moet worden ger,r,eigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder c Walto niet voldoet aan de in artikel 2.12 \A/abo gestelde toetsingsaspecten. Een

toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betr",ekking heeft op meerdere werkzaamheden heeft voor iedere

werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

Nederlond
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2,2 Toetsing

Op 2 januari20l2l-rebben wij een advies, kenmerk 201l\,VB0578, r'an de gemeente Roosendaal

ontvangen voor de oventegingen rran de vergunning. De gemeente oven^/eegt in haar brief dat:

- ter plaatse het besternmingsplan "Buitengebied Wouw" van kracht is;

- aan het perceel\Vourv (kadastraal perceelnummer \{ourv P703, P705, P706, Pl l5)de
bestemming "Bedrijventerrein 6" is toegekerrd \vaarop de aanvraag betrekking heeft;

- ingevolge de bij het bestemmingsplan horende regels de grond bestemd is voor een

afvalverwerkingsbedrijf en bijbehorende voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van

algemeen nut zoals rrerkeers-, groen-. \^/ater, nuts- en daarmee vergelijkbare u'aaronder voet-

en fi etspaden, ontsluitingswegen, parkeen,oorzieningen, straatmeubilair, abri's,

transformatorhuisjes, rroorzieningen ten behoerre rran afvalinzameling, bergbezinkbassins en

retentierzoorzienin gen ;

- de aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het verbouwen van de ASI installatie met
silo's; de silo's zijn niet benoemd en er is geen maximale hoogtemaat aangege\/en;

- de aanvraag derhalve niet voldoet aan genoemd bestemmingsplan;

- ingeval de activiteit bourven strijdig is met het bestemmingsplan ingevolge artikel 2. 10, lid I
aanhef en onder c Wabo, de aanvraag ingevolge artikel 2.10, lid 2 Wabo mede aangemerkt

moet rvorden als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
lid I onder c \{abo (planologisch strijdig gebruik);

- op basis van de gegevens en hetgeen gevraagd wordt (windshifter en silo) een specifieke

watertoets voor de aanvraag cq ruimtelijke onderbouwing niet noodzakelijk geacht;

- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en er daarom medeu'erking

wordt verleend aan het afrvijken van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, lid I
onder a, sub 3, van de Wabo.

\{ij onderschrijven het advies en maken het tot onderdeel van onze overr,r,egingen.

2.3 Gonclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekkirrg heeft op het gebruik van bounnverken in strijd met een

bestemmingsplan zijn er ten aanzien vau deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning

te rveigeren.

3 OVERWEGINGEN MITIEU

3.1 Toeisingskoder

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen ofveranderen van de rverking \/an een inrichting
als bedoeld in artikel 2.1 , lid I aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2. l4 het

milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan de.ze aspecten heeft

plaatsgerronden.

B{j onze beslissing op de aanvraag hebber-r rvij:

- de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I ouder a van de \{abo betrokken;

- met de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2. l4 lid I onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe , waarbij wij ons beperken tot die

onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen)

zijn.
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4 BESTE BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT)

4.1 Algemeen

In het belang rran het bereiken \:an een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan

de vergunning voorschriften rt'orden 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.

Bij de bepaling van BBT moeten u,ij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 lid I van het Besluit

omgerringsrecht (Bor) r'ermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienl:are kosten

en baten \:an maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten rvij brj de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 r,an de

Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage I uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel I van bijlage

I van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen. N4et de in tabel 2
van de bij deze regrling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worcien

gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van ofactiviteiten binnen de

inrichting.

Blijkensjurisprudentie moeten rvij ook de eindconcept-BREFs (Final Draft), en definitieve BREF's

die nog niet zijn opgenomen in tabel I betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers

worden beschouwd als documenterr die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen,

apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

4.2 Goncrete bepcling beste beschikbore technieken

De aangevraagde activiteiten r,r,orden niet genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn inzake

gerntegreerde preventie en bestrijding rzan verontreiniging (richtlijn nr.2008/ | /EG).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebl:en wij rekening gehouden met de

volgende van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten:
- NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht).

Met betrekking tot de aspecten voor de bepaling van de BBT als genoemd in artikel 5.4 lid I van

het Besluit omgevingsrecht (Bor), merken wij het volgende op:

Toepassing uan lcchnfuken die ruehig afaaktffin unoorqakcn.

De van buiten de inrichting afliomstige afvalstoÍIen rn'orden met de aangepaste ASI eÍficiënter
ben'erkt. De aanvraag heeft geen gevolgen voor de aard of samenstelling van de in te nemen

afi'alstoíIen of de capaciteiten van de opslag, cloorzet of bewerking. De aanrn"aag heeft dan ook

geen gevolgen voor de hoeveell-reden afi,alstoíIen die binnen de inrichting rn'ijkomen.

Toepassing aon mindcr geuaorlfike stffin ak ook de onftuikh,eling aon technizkm uoor de laugwinning en heí oltnieuw

gebruiken aan de lt{ de processen in de inrichting uitgestnten en gebruikte stffin en uan aftalsnfen.

De aangerrraagde veranderingen hebben ten aanzien van deze punten geen wijziging(en) tot
gevolg.
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Aard, fficten en lmaang uan de beh'okken emissits.

De aard, eÍIecten en omvang van de emissies zijn ovenvogen in de hoofdstukken over lucht en

geluid.

Dal.a waarop de insttllatirs in de iniclttittg in gebtuik <fn of worden genlmen.

De inrichting is reeds jaren in geltruik. De aanvraag betreft het rrenrangen van installaties.

De tfrd die nodig is om een belcre kchnfuk loe te gaan passen.

De voorliggende aanvraag heeft (onder andere) betrekking op het toepassen van een betere

techniek voor het sorteren van afvalstromen,

Het uerbtuik en de aard uan de g'ondstofen, met inbegip lan water, en de eneryiz-fficiintiz

In de aanvraag is verrneld dat liet op een eÍficiëntere r,r,ijze bewerken van afvalstoíÏen betekent dat

het energierrerbruik zal afnemen. De aanrrraag heeft geen consequenties r,'oor het verbruik vatt de

overige grond- en hulpstoÍIen.

Noodzaak om het algernene ffict. uan de emissies op en tle risico's uoor heí tnilitu lt uoorkomen of w een minitnum le

lt4taken.

In de hoofdstukken over lucht en geluid komen we hierop terug.

Noodzaak ongnallm le uoorkornen en dc geuolgat daantan aoor het milieu le bepa'kcn.

De aangevraagde veranderingen hebben ten aanzien van deze punten geen wijziging(en) tot

gevolg.

4.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de

beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht en geluidemissies.

Voor de ovenvegingen per milieurthema rvordt venvezen naar l-ret desbetreífende hoofdstuk.

5 GETUID

5.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid rvordt

geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart

gebracht in een akoestisch rapporl van l9 oktober 201 I , kenmerk FE 3045-2-RA.

Het geluid r,r'ordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrrjfssituatie (de geluidsemissie die

de inrichting onder nornale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de

geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus err de indirecte l'rinder als gevolg vau het in rverking

zijn van de inrichting.
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5.2 Longtiidgemiddeld beoordelingsniveou

Ten tijde van het verlenen van de revisievergunning van B feltruari 2008 is ten aanzien van het

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (hierna La,.r..r.te noemen) tengevolge van de inrichting ter
plaatse \/an woningen van derden in de omgeving in eerste instantie conform de 'Handreiking
industrielawaai en vergunningr erle ning' r,an oktober l99B (hierna Handreiking te noemen)
uitgegaan van de richhvaarden 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievehjk de dag-, avond- en

nachtperiode. Deze richtu'aarden gelden voor woningen in landelijke gebieden. Geluidniveaus
l:oven de richtwaarden kunnen tot aan het referentienirreau van het omgevingsgeluid zondermeer
rn'orden toegelaten. Gelet op de situering van deze landelijke gebieden aan de rijksrveg A5B is
destijds een akoestisch onderzoek naar het relerentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse

van de rvoningen uitgevoerd. Op grond van het rroorgaande zijn grenswaarden voor het La,,r.'r.ter

plaatse vatr 6 rvoningen gesteld in voorschrift 4.1.I van de revisierrergunning d.d. B februari 2008.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van alle vergunningspunten met betrekking tot
de aangevraagde La,,r.r''s u'ordt voldaan aan de rrergunde L1,.r.'r''s errenals aan de hoogste rvaarde

tussen het referentieniveau en de richtwaarde.

5.3 Moximoal geluidsnivequ (Lr..,)

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk

de dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt voldaan.

5.4 lndirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens

de circulaire "Geluidhinder vel'oorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting;
beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29
februari 1996.

De voorkeursgrensrvaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) etmaalwaarde. Aangezien het
verkeer \/an en naar Van Gansewinkel niet is gerviizigd en de optredende equivalente
geluidniveaus tengevolge \/an het verkeer van en naar de inrichting onveranderd blijven, wordt
voldaan aan de grensu,aarden uit de vigerende vergunning.

5.5 Intrekken voorschrift 4.2.8 von de vergunning d.d. 8 ionuori 20lO

Voorschrift 4.2.8 van de vergunrring d.d. B januari 20 I0 stelt:

In lzgenslelling lot uootschiJi, I . I . I run de rnisinagunning rnet kenrna'h I 3 3 47 99 4{n de waktlden aan de na-

ttfiakcheirlingsinslnllatfu (NASI) geltgen noasí hal 2 aan maandag íol at mel utijdag uan 0 6. 3 0 uur lot en ntel

20.00 uur en op stcrdngunn 07.00 uur tat 13.00 uur. (odra de in het akoestisch onda<oek (kennrerk FB
3 045-2 d.d. 9 nouembu 2 006) aongegnen omL,nsting uan de N4SI is gerealiseerd, <{n dc wu'ktijden olt maandag

tol en metatijdaguan 6.00 uur tol en tnet 23.00 uur en olt 4ía'daguon 07.00 u.ur tot 13.00 uur.

In onderhavige aanvraag is vermeld dat de na-afvalscheidingsinstallatie (I\ASI) komt te vervallen.
Daardoor vervalt ook de noodzaak tot het treíIen van geluidbeperkende maatregelen aan de NASI
en het beperken van de bedrijfsduur van de installatie. Derhalve kan voorschrift 4.2.8 van de

\/ergunning d.d. B januari 20I0 komen te velallen.
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Uit de aan\/raag blijkt dat de ten $/esten van hal 2 gelegen rn,indshifter, die voorheen was

aangesloten op de NASI, rvordt gehandhaafd. In het akoestisch rapport van l9 oktober 201 l,
kenmerk FE 3045-2-RA, is voor deze windshifter een bronsterkte aangehouden van 105,4 dB(A).

In de akoestische onderzoeken behorende bij de vergunningaanvragen, die de afgelopen jaren zijn

ingediend voor deze inrichting, r'arieert de bronsterkte van deze windshifter. I\4iddels een

controlemeting dient de bronsterkte van deze rvindshifter te rvorden geverifieerd en te n'orden

aangetoond dat aan de geluidrroorschriften u,orclt rroldaar-r (zie verder onder "controle").

5.ó Controle

In het akoestisch rapport is voor de combi-afscheider inclusief stoífilter (bron nr. I 3 5) uitgegaan

\/an een bronsterkte van 94,2 dB(A). [n de aanr.ullende gegevens is vermeld dat deze waarde is

gebaseerd op eruaringscijfers. Echter in het akoestisch rapport n ordt voor de westelijk van hal 2
gelegen windshifter (bron 129)een bronsterkte van 105,4 dB(A)aangehouden. Deze bronsterkten

wijken dermate van elkaar af, dat de bronsterkte \/an de combi-afscheider inclusief stoÍfilter door
middel van een controlemeting dient te norden geverifieerd. Daarnaast dient het geluidniveau in

hal 2 door metingen te worden gecontroleerd. \A/lj verbinden op grond van artikel 5.5, vierde lid
onder a rzan het Besluit omgerringsrecht (BOR) een voorschrift aan de vergunning op grond

\^/aarvan vergunninghouder de bronsterkte van de combi-afscheiders en het bijbehorende stoífilter

ftron nr. 135) en van de windshifter (bron nr. 129) door metingen en berekeningen dient te

bepalen. Voorts dient het geluidniveau in hal 2 door metingen te worden bepaald en dient middels

een akoestisch onderzoek te worden berekend of aan de geluidemissiegrenswaarden rvordt

voldaan.

5.7 Gonclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie

milieuhygiënisch aanvaardbaar, mits in de vergunningvoorschriften een controlemeting wordt
opgenomen. In de gerrraagde situatie kan worden voldaan aan de geluidrroorschriften die zijn
opgenomerl in de revisievergunning d.d. B februari 2008. Voorschrift 4.2.8 van de vergunning

d.d. 8 januari 20 I 0 rvordt ingetrokken.

6 TUCHT

ó.1 BBT Afwegingen luchtemissies

Op grond van de Regeling omgevingsrecl,t, bijlage l, Aanwijzing BBT documenten is voor de

installaties en processen binnen de inrichting in ieder geval de Nederlandse emissierichtlijn lucht
(NeR)relevant.

Binnen de inrichting vindt op grond van de htridige, vergunde bedrijfsvoering reeds op- en over-

slag van stuifgevoelige stoÍIen plaats. Op grond van paragraaf 3.8 van de NeR, Diíïuse stofemissie

bij op- en overslag en beu'erking van stuifgevoelige goederen, zijn in de rerrisievergunning reeds

voorschriften opgenomen om stofi'erspreiding als gevolg rrarr deze op- en overslag, laden en lossen

en het gebruik van transportbanden en o\/erstortpllnten te voorkomen dan wel zorreel mogelijk te

beperken.
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De nu aangevraagde verandering rran de ber.t e rking van cle afvalstoÍIen, te \^,eten het optimaliseren

van de bewerkingsinstallatie, binnen de reeds vergunde opslag- en jaarlijkse overslag- en

berverkingscapaciteit zal niet leiden tot meer of andere diífuse stofverspreiding dan al is toegestaan.

De installatie is grotendeels inpandig geplaatst. Stofvorming r,r,ordt inpandig voorkomen door een

sproei-installatie en afzuiging. Installatie-onderdelen en transportbanden die buiten staan

opgesteld, zijn afgesloten enlof afgedekt u,aardoor stofvorming r,r,ordt voorkomen. De combi-

afscheiders zijn voorzien van een stoífilter, \ /aarmee de emissie van stof wordt beperkt. Daarbij

zijn r,r'ij van mening dat de aangevraagde uitbreiding dient te voldoen aan de voorschriften van

hoofdstuk 2.1 van de revisievergunning d.d. B íèbruari 2008. In samenhang met de in de

aanvraag genoemcle voorzieningen u'ordt hiermee voldaan aan BBT.

6.2 Gekonaliseerde luchtemissie

De emissies van de eerder lrcpaalde relevante bronrren, waarvoor geen BREF of specifieke

bijzondere regeling geldt, of rvaan'oor deze ontoereikend zijn, moeten voldoen aan de algemene

emissie-eisen van paragraaf 3.2. r'an de NeR.

Ten aanzien van het \/ervangen van de filterunit door een doekenfilter overwegen rvii het

volgende. Op grond van de NeR zijn de via het doekenfilter geëmitteerde stoÍfen ingedeeld in de

volgende stofcategorieën en stoflilasse: S (totaal stof). De gevraagde veranderingen hebben geen

betrekking op andere gekanaliseerde luchtemissies dan die via het doekenfilter van de combi-

afscheiders plaatsvinden.

Emissie-eis

Om te beoordelen of sprake is van relevante gekanaliseerde emissies zijn de emissies binnen de

inrichting per categorie en per klasse gesommeerd en getoetst aan de daarvoor geldende

grensmassastroom volgens de sommatiebepaling van de NeR. De grensmassastroom (200

gram/uur) van de stoíklassen S wor"dt overschreden. Dat betekent dat de emissies van deze stoÍfen

relevant zijn en dat daaraan in principe eisen per emissiepunt in de omgevingsvergunning gesteld

moeten worden die orrereenkomen met het toepassen van BBT.

De gekanaliseerde emissies rryorden ge toetst aan paragra af 3 .2, algemene emissie-eisen van de

NeR. De combi-afscheiders zijn voorzien van een doekenfilter. Op grond van de NeR geldt voor

de emissie r;an totaal stof (aangeduid als categorie S) bii nieuwe installaties een emissie-eis van 5

mg/ms3. In de aanrrraag is vermeld dat met het doekenfilter een restemissie van stof van I mg/m3

wordt behaald. Hiermee worclt voldaan aan genoemde emissie-eis. Daarom ziin aan de

vergunning emissie-eisen overeenkomstig de NeR verbonden voor het stoÍfilter van de combi-

afscheiders. De emissie-eisen zijn haalbaar met de in de aanvraag opgenomen maatregelen.

Controle emissiz-eis

In $3.7 r,an de NeR is rrerrneld dat onder het controleren van de emissies rvordt verstaan het

vaststellen van de emissies en het beoordelen rran de resultaten. Het vaststellen van de emissies

gebeurt door het uitvoeren rran metingen en door het gebruik van emissierelevante parameters

(BRP'$. Om te kunnen vaststellen op r.r,elke rvijze de emissies moeten u'orden gecontroleerd, rn'ordt

de in Q3.7 r'an de NeR beschre\/en systematiek gevolgd. Dit betekent concreet het volgende:

l. De storingsemissie is gedefinieerd als de ongereinigde massastroom minus de vergunde

massastroom. Deze bedraagt 484 gram/ uur - 162 gram/uur = 322 gram/uur.
2. De grensmassastroom bedraagt 200 gram/uur.
3. De storingsfactor (F)is de storingsemissie gedeeld door de grensmassastroom en bedraagt 2.

Het controleregime is derhalve 0.
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+. Bij een controle-regime 0 z{jn de volgende categorie-B emissierelevante parameters (ERP's)

van toepassing op het stoÍfilter: meting rran het debiet van de te behandelen afgasstroom,

meting van de drukval orrer het membraan, controle van de goede werking rran het

klopmechanisme en krvalitatieve/indicatieve stofmeting.

Aanvrager heeft in de aanrmllende gegevens vermeld dat het debiet niet rvordt gemeten en dat

het klopmechanisme niet',vordt gecontroleerd. Hij geeft aan dat als de afgasstroom te hoog

rvordt of als het klopmechanisme niet goed werkt, een te groot drukverschil ontstaat voor en na

het filter. De drukverschihneter zal zorgen voor een signalering waarna inspectie wordt
uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat meting van het debiet noodzakelijk is om inzicht te

krijgen in de vracht. Voorts is in de aan\4"aag vermeld dat slechts t\\'ee van de drie filterkamers

rvorden gebruikt. Dat betekent dat het debiet niet hoger mag zijn dat 34.067 m3 per uur. Bij

een hoger debiet of het niet functioneren van het klopmechanisme is een goede werking van

het doekenfilter niet gegarandeerd, zodat niet cluidelijk is of aan de emissie-eis wordt voldaan.

Derhalve dient meting van het debiet plaats te vinden en controle rran het klopmechanisme

1>laats te vinden. Deze controlemechanismen en het uitvoeren van een krvalitatieve/indicatieve

stofmeting dienen te worden uitgevoerd en worden overeenkomstig de NeR in de

vergunningvoorschriften opgenomen.

Ten aanzien van het uitvoeren \/an een stofmeting rnerken rvi.i op dat in de aanr,ullende

gege\/ens is rrermeld dat het gebruikte stoÍfilter bestaat uit drie filterkamers, waarvan tvvee

zullen rvorden gebruikt. Deze aanpassing van het stoífilter kan consequenties hebben voor het

scheidingsrendement van de installatie. I\4ede gelet op artikel 5.5, r'ierde lid onder a van het

Besluit omgevingsrecht (Bor) rvordt aan de vergunning een voorschrift verbonden dat

vergunninghouder de emissie van stof dient te meten en dient vast te stellen dat aan de

emissiegrenswaarde voor stof rvordt voldaan.

Onderhoud en insputiz

Het controleren van de goede u,erking van een reinigingstechniek gebeurt door middel van

onderhoud en inspectie. Onder onderhoud u,ordt verstaan het op regelmatige basis uiwoeren van

werkzaamheden om de goede n'erking van een techniek te handhaven. De aard en freqttentie van

de werkzaamheden knnnen norden afgeleid uit de specificaties van de leverancier of uit informatie

over een vergelijkbare installatie.

Onder inspectie',r'ordt verstaan het op regelmatige basis rraststellen van de daadwerkelijke goede

r,r'erking van de installatie. Inspectie vindt minimaal.iaarlijks plaats, of als daartoe aanleiding is,

bijvoorbeeld op basis van de resultaten van emissierelevaute parameters (ERP's) of metingen. Ook

de aard en íi equentie van de inspectie-activiteiten kunnen r,r,orden afgeleid uit de specificaties van

de leverancier of uit informatie over een vergelijkbare installatie.

Vergunninghouder dient over een onderhouds- en inspectieplan voor het doekenfilter te

beschikken. Dit is in de voorschriften vastgelegd.

ó.3 Toetsen oqn luchtkwoliteiiseisen

In deze paragraaf n'orden de emissies van fijn stof (PIVl0) aan de grensvn'aarden beschouwd. Hier
is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van PN4l0 landelijk gezien kritisch is in de

directe nabijheid van de inrichting én de verschillerrde bronnen behorend tot de inrichting P\{ l0
uitstoten.
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De aanvraag om een veranderingsvergunning heeft geen gevolgen voor de emissie rran andere

stoÍfen genoemd in $ I t/m 7 r'an bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd (stikstofdioxide,

zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen).

De nu aangerrraagde rrerancleringen (het vervangen en verplaatsen van installatieonderdelen, het

ven/allgen rran de dieselshredder door een elektrische shredder, het vervallen van de kleine

sterrenzeef en de nabijgelegen pers, het rrervangen \/an het stoífilter ten zuiden rran hal 2 door een

stoÍfilter met een lagere stofemissie en het plaatsen van afgedekte transportbanden, u,aarbij de

vergunde capaciteiten niet veranderen) leiden niet tot de emissie \/an meer PN4ro dan al is

toegestaan. Het aantal transportbewegingen \/an en naar de inrichting zal volgens de aanvraag

evenmin wijzigen.

Ten aanzien van de lxlasting voor cle luchtkwaliteit treedt geen verslechtering in de bedrijfsvoering

op. Derhah,e wordt in de gevraagde situatie voldaan aan de in de Wet milieubeheer opgenomen

grenswaarden voor de luchtkrvaliteit.

6.4 Conclusie

Wij achten de gevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar, mits aan de vergunning

voorschriften rvorden verbonden met betrekking tot de emissie van stof vanuit het stoÍïilter en het

bijbehorende controle- en onderhoudsregime. \{ij concluderen dat de bedrijfsvoering in

overeenstemming is met de NeR en daarmee voldoet aan BBT.

7 CONCTUSIE OVER,WEGINGEN MITIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het rreranderen van een inrichting zijn er geen

redenen om de omgevingsrrergunning te r,rreigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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BIJIAGE l: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:
Alle stoíIen, preparaten of voonverpen, waan/an de houder
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreÍfende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te rroorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten
en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijGtak waartoe de
inrichting behooft, kunnen r,r,orden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft,
redelijker"wijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mecle

begrepen het ont\^/erp rran de inrichting, ,1" ydjze \ /aarop zij r,r,ordt gebouwd en onderhouden,
alsmede ,1. ryijze van bedrijfsr/oering en de u,ijze \ /aarop de inrichting buiten gebruik rvordt
gesteld.

BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn
beschrerren.

DIFFUSE E\4ISSIES:
l. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppen'laktebronnen

EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoÍIen naar de lucht (r,racht per tijdeenheid).

EqurvAr-ENT GELUTDSNTVEAU (r.AEQ):
Het A-gewogen gemiddelde van de afivisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, r,astgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en
rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het N4inisterie van VROM.

GELUID SGEVOE,LIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel rran bestuur krachtens de artikelen 49
en 68 van de Wet geluidhinde r (Stb. 1982, 465).

GELUIDSGEVOELIGE RUIN4TE VAN EEN WONING:
Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel l, eerste lid, onderdeel o, r,an het Bouwbesluit.

GOEDEREN:
Producten als genoemd in bijlage 7 r,an de NeR. Bijlage 7 r,an de NeR geeft de klasse-indeling van
de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief rt'orden gezien,
doch kan aanvullingen of u'ijzigingen ondergaan.

IN4MISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leeÍiriveau).

IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integratecl Pollution Prevention and Control.

I-ANGTUDGEIVIIDDELD BEOORDEUNGSNI\/EAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus varr het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanrvezigheid van
impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, r'astgesteld en beoordeeld
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
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N4AXIMALE GELUIDNIVEAU (l,Amax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tiidconstante van 125 ms.

NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut NEN als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN I4IB1:
Emissies rran stationaire bronnen - I(rvaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.

NEN-EN-ISO/IEC:
Een door het Comité Européen de Nor"malisation (CEN)geïmplementeerde norm van de

International Organisation for Standardization (lSO)enlof de International Electrotechnical
Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als

Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO/IEC I7O2O:
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen
uitvoeren.

NEN-EN-ISO/IEC 17025:
Algemene eisen voor de bekrn'aamheid van de beproevings- en kalibratielaboratoria.

NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

STUIFGEVOELIGE GOEDEREN:
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een

stof en de mogelljkheid om verstuiving al dan niet door bevochtigtng tegen te gaan, voor g!g!
reactieve producten de volgende kl asse-indelin g gehanteerd :

S I : sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
52: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
53: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
54: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
55: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Bijlage 4.6 van de NeR geeft de klasse-indeling \ran de meest voorkomende stortgoedereu. Deze

lijst moet overigens niet als limitatief n'orden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen
ondergaan.

VERKEERSBEWEGING:
Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtrvagen.

\{ONING:
Een gebourv of deel van een gebouw clat voor ber,r,oning gebruik rtordt of daartoe is bestemd.
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I(ennisgeving \{abo, Van Gansewinkel Regio Z\\LNed, r,estigrng Heerle Roosendaal

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken lrckend dat zij voornemens zijn in het kader van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (l{abo) een besluit te nemen op een project gelegen aan de

Boerenweg Ba te Heerle . Dit project betreft het veranderen van de asi-installatie door het slopen van

een deel van deze installatie en het installeren van een u'indshifter, het plaatsen van een weegbrug, het

slopen van een toiletunit en het rrentallen \/an een vergunningyoorschrift.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorerrde stukken liggen vanaf 26 januari 20 I 2 tot B maart 20 I 2 te r

inzage bij de ltalies van het Stadskantoor, Stadserf I te Roosendaal en bovendien in de Openbare

bibliotheek, I\4arkt 54 te Roosendaal tijdens openingstijden. Ook is het mogelijk de stukken in te zien

in het provinciehuis I'an Noord-Brabant, Brabantlaan I te 's-Hertogenbosch. U kunt daan'oor contact

opnemell met mer,n'ouu'M.L.P. Gerrekens van het bureau Vergunningverlening Afrralrecycling en

Industriële bedrijven. Teleíbon (073) 680 B0 30.

Een ieder kan tot B maart 2012 ten aanzien van cle ontu,erpbeschikking schriftelijk of mondeling

zienswijzen inbrenger-r bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen

van zienswijzen bestaat binnen cleze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een

verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te

worden ingediend.

Belanghebbenden die tiidig ziensrvijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de

deÍinitieve beschikking.

Aan deze proceclure is het kenmerk C2038136 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te

vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 20 I 2


