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Omgevingsvergunning
Verbouwen van een bouwwerk

Milieuneutrale verandering ex artikel 3.10 lid 3 Wabo

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp
Wij hebben op 22 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Jansen Recycling Group Dordrecht, met omschrijving: "Wijzigingen Jansen 
Recycling Group". Deze aanvraag gaat over de locatie: Van Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief 
zuurstoftank en propaantank, het inrichtten van een tankplaats voor vrachtauto`s en het accepteren, op- en 
overslaan en/of bewerken van afvalstoffen.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C. De inrichting valt onder meer onder de 
categorie 28.4 onder c, sub 1 en 28.5 en 28.10 uit het Bor. De activiteiten van de inrichting worden daarnaast 
genoemd in categorie 5.3.a onder V en categorie 5.5, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie 
behoort. Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de 
integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk 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
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Besluit
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om aan de aanvrager een omgevingsvergunning bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) en milieu 
(milieuneutrale verandering art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen voor de volgende activiteiten:
- het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief een zuurstoftank van 38 m3 en een propaantank van 

12 m3;
- het plaatsen en gebruiken van een tankplaats voor vrachtauto`s;
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- het accepteren, op- en overslaan en/of bewerken van de afvalstoffen met euralcodes 030308, 100201, 100202, 
100210, 100316, 100501, 100511, 100601, 100602, 100809, 100903, 100908, 101008, 110501, 110502, 
120105, 120117, 150101, 150104, 150105, 150106, 160119, 160120, 160602, 160605, 160801, 170508, 
190112, 190118, 191001, 191002, 191004, 191006, 191201, 191205, 191207, 191212, 200101 en 200102.

De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken zoals aan gegeven met een sterretje (*) in bijlage A maken deel 
uit van deze beschikking.

Bijlagen

In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt 
(bijlage B en volgenden). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover 
van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens 
paragraaf 3.2. “De reguliere voorbereidingsprocedure” van de Wabo.

Verlengen beslistermijn
De proceduretermijn is voor een reguliere voorbereidingsprocedure 8 weken en start op de dag nadat de aanvraag 
is ontvangen. De termijn waarbinnen de beslissing wordt genomen is op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig verlengd met 6 weken.

Advies over de aanvraag
Op grond van artikel 6.1 van het Bor, is het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht aangewezen 
als adviseur. Op grond van artikel 6.3 van Bor is het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
aangewezen als adviseur. Daarnaast hebben wij advies gevraagd aan de gemeente Zwijndrecht. Wij hebben geen 
reactie van deze adviseurs ontvangen.

Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig. Door de 
aanvrager is op 15 juni 2020 de aanvraag aangevuld met nadere gegevens. Het betreft het laten vervallen van 
enkele euralcodes en een aangepast acceptatie- en verwerkingsbeleid. Het betreft een kleine verandering waarbij 
geen sprake is van een nieuwe cq. gewijzigde aanvraag. 

Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.
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Bezwaar maken
Een belanghebbende kan van 22 juli 2020 tot en met 2 september 2020 tegen dit besluit op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is 
verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 
's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, 
telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker 
bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: 
www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een 
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in 
werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 21 juli 2020
Verzonden op: 22 juli 2020

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan: 
- Jansen Recycling Group B.V.;
- AECOM Netherlands B.V.;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht.
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken aangegeven met een sterretje (*) maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze 
stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 
hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier OLO5113813, 22 april 2020 (*);
- Acceptatie en registratieprocedures, Aecom, projectnummer 60499464, 25 maart 2020;
- Beschrijving verandering, Aecom, projectnummer 60499464, 17 april 2020 (*);
- Tekening fundering silo, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-00 datum 6-9-2019 (*);
- Tekening fundering silo, palenplan, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-01 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening fundering silo, wapening, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-02 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening betonvloer t.b.v. afzuiginstallatie, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-03 datum 25-07-2019 (*);
- Tekening, betonconstructie t.b.v. snijmachine, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-04 datum 6-9-2019 
       (*);
- Tekening, betonconstructie t.b.v. snijmachine, Kelfkens engineering, nummer 19026 BC-05 datum 25-7-2019    
       (*);
- Akoestisch onderzoek, Ardea acoustics&consult, kenmerk 3316AVC0.002, datum 26 maart 2020 (*);
- Tekening, Overzicht opstelling zuurstof en propaan, zonder datum en kenmerk;
- Constructieberekening fundering silo, Kelfkens engineering, nummer W-19026, SB01.0, datum 17-09-2019 
      (*);
- Tekening Torch Cuttig Plant, TCM-S FLC, zonder datum kenmerk;
- Melding Activiteitenbesluit, datum 22-4-2020, kenmerk AIM-sessie: Aa9uunesdl7 (*);
- TCT cutting technology, technical specification, version 0 en datum 29-4-2016;
- Funderingsadvies bedrijfsruimte aan de Van Leeuwenhoekweg 21 te Dordrecht, ADCIM, kenmerk G20190136-

rap-01 en datum 03-09-2019 (*).
- Artist impression locatie snijmachine, zonder datum en kenmerk;
- Memo, beschrijving milieuneutrale wijziging, kenmerk 60548645 en datum 15 juni 2020 (*);
- Acceptatie en registratieprocedure JRG Dordrecht, Aecom. Kenmerk 60499464 version 3.1, datum 

15 juni 2020 (*);
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen 
en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen  (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Overwegingen
Er worden 2 gastanks geplaatst. Op grond van artikel 3.2.2, lid b van het geldende bestemmingsplan mogen 
gebouwen worden gebouwd met een maximum hoogte van 25 meter. Het bouwplan voldoet hieraan, omdat ze de 
hoogte van 25 meter niet overschrijden. 

Daarnaast wordt er nog een tankinstallatie geplaatst. Op grond van artikel 3.2.2, lid b van het geldende 
bestemmingsplan mogen in dit gedeelte gebouwen worden gebouwd met een maximum bouwhoogte van 
20 meter. Het bouwplan voldoet hieraan omdat de hoogte van 20 meter niet wordt overschreden. 

BOUWBESLUIT
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is 
in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
"Zeehavens Dordrecht". De aanvraag valt binnen de bestemming "Bedrijf-1". Daarnaast zijn de volgende 
gebiedsaanduidingen nog van toepassing:

- milieuzone – bedrijf t/m categorie 5.2;
- gezoneerd industrieterrein;
- zone geluidsverkaveling
- veiligheidszone -bevi

Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij 
gegeven regels.

BOUWVERORDENING
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons 
oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 
voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND
De welstandsbeoordeling blijft achterwege, omdat het een inpandig (ver)bouwwerk betreft. De 
welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo juncto artikel 12a, lid 3, 
sub a. van de Woningwet achterwege, omdat het een tijdelijk bouwwerk betreft.

CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.



 Zaaknummer: Z-20-371268 / 

                                                                                                                                                  Kenmerk: D-20-2067408 

6

Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is 
daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift
daarvan op het terrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,

3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient 
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: @ozhz.nl of 
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer Z-20-371268

Wij vragen ook om ons de volgende werkzaamheden vier dagen voor aanvang op gelijke wijze te 
melden:
a. het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
b. het storten van beton;
Opdat tijdig controle kan worden uitgeoefend, vragen wij ook om ons de volgende onderdelen van 
het (ver)bouwwerk op gelijke wijze te melden:
- ophanging van balkonconstructies;
- ophanging van luifelconstructies;
- staalconstructies;
- noodoverlaten;
- alle andere onderdelen van het (ver)bouwwerk die uit het oogpunt van constructieve- 

en/of brandveiligheid redelijkerwijs controle behoeven én deze (uit het oogpunt 
van Arbo) niet zonder speciale voorzieningen veilig zijn te inspecteren en/of 
aan het oog zullen worden onttrokken.

Onder tijdig wordt verstaan: zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan, maar 
ten minste 4 werkdagen vóórdat die controle niet meer op een veilige wijze kan plaatsvinden en/of deze 
onderdelen aan het oog zullen zijn onttrokken.

4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient 
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: @ozhz.nl of 
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-20-371268

Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang 
die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.
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5. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met 
de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking.
U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.
Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon 

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. 
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning 
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
-  de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden

nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn 

of worden nageleefd.

4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen
aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag
omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften
over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw
verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met 
de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in 
afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

5. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en
grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).

6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het 
verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te 
beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. 
Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode 
rekening dient te houden.
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7. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van 
de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente:

 
Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte heeft u een APV-vergunning "gebruik openbare 
ruimte" nodig. U vraag deze aan via de website van de gemeente Dordrecht.

8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact 
worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-20-371268

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen 
en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering  (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Gegevens aanvrager
Op 22 april 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Jansen recycling Group 
B.V. (hierna JRG) Het betreft:
- het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief een zuurstoftank van 38 m3 en een propaantank van 

12 m3;
- het plaatsen en gebruiken van een tankplaats voor vrachtauto`s;
- het accepteren, op- en overslaan en/of bewerken van afvalstoffen.
De inrichting is gevestigd op het perceel aan de Van Leeuwenhoekweg 21 en 21 A te Dordrecht.

Projectbeschrijving
De verandering betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een snijmachine in de (grote) bedrijfshal. Voorheen 
werd het snijden van grote stukken metaal handmatig gedaan. Daarnaast wordt een tankplaats voor eigen 
vrachtauto's in gebruik genomen om deze af te tanken. Als laatste worden, aanvullend op de reeds vergunde 
afvalstoffen, extra afvalstoffen te accepteren, be- en verwerken en op- en overslaan. De totale capaciteit (opslag en 
doorzet) veranderd hierbij niet. 

Huidige vergunningssituatie
Aan JRG zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:
- Oprichtingsvergunning d.d. 25-07-2014, onder kenmerk: 2014021541;
- Milieuneutrale verandering d.d. 22-09-2015, onder kenmerk: D-00984895;
- Veranderingsvergunning d.d. 11-09-2019 onder kenmerk: D-19-1923576. 

Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen
inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct 
werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning wordt 
aangevraagd wordt aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In het 
Activiteitenbesluit worden vergunningplichtige  inrichtingen type C inrichtingen genoemd. 

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De 
aanvraag wordt gelet hierop ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als 
een melding. Voor de opslag van propaan in een 12m3 tank is gelijktijdig met deze aanvraag een melding 
Activiteitenbesluit (datum 22-4-2020, kenmerk Aa9uunesdl7) ingediend. Voor de aangevraagde activiteiten houdt 
dit in dat- voor zover deze betrekking hebben op de genoemde deelactiviteiten- moet worden voldaan aan de 
volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende -regeling:
- Afdeling 2.4: Bodem;
- § 3.1.3: Lozen van hemelwater, niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
- § 3.4.1: Opslaan van Propaan;
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- § 3.3.1: Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen aan wegverkeer. 
- § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel 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.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

Toetsingskader Milieu (Milieuaspecten)

Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een 
omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 
3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingskader milieuneutraal veranderen
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan 
worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.
Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van de met deze 
aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
A. Niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning

is toegestaan.
C. Niet leidt tot m.e.r.-plicht.

Ad A. Toetsing of de aanvraag leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 
verleend. 
De inrichting blijft na de verandering onder andere vallen onder Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 28.10 
waarbij niet alle afvalstoffen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Door de verandering van de 
inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad B. Niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning
is toegestaan.

Milieuneutrale wijziging in het kader van aard en omvang van de inrichting

Snijmachine
In de huidige situatie worden grote stukken metaal handmatig gedemonteerd met een snijbrander ter verdere 
verwerking. De te plaatsen snijmachine vervangt (grotendeels) deze handmatige werkzaamheden. Er worden niet 
meer metalen dan anders verkleind.
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Tankplaats
In de huidige situatie wordt reeds brandstof geleverd aan eigen vrachtauto's vanuit een dieseltank. Er worden in de 
nieuwe situatie niet meer of andere voertuigen afgedankt. 

Afvalstoffen
In de huidige vergunde situatie is reeds het accepteren van maximaal 1.233.000 ton afvalstoffen op jaarbasis en 
het opslaan van maximaal 309.000 ton afvalstoffen van derden binnen de inrichting vergund. Ook de bewerkingen 
als knippen, shredderen, sorteren etc., zijn in de vigerende vergunning gemaximaliseerd. In de aan te vragen 
situatie worden 31 nieuwe afvalstoffen aangevraagd zonder dat de totale opslag- en verwerkingscapaciteit 
verandert. De afvalstoffen betreffen dezelfde soort/type afvalstoffen als reeds vergund. Er worden geen nieuwe be- 
of verwerkingsmethode toegepast. 

Milieuneutrale wijziging in kader van afvalstoffen.
In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (verder: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig 
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel 
het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.
In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (hierna LAP3) is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het 
beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen 
rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP3. De minimumstandaard geeft de 
meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning 
verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij 
diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale 
verwerking voldoet aan de minimumstandaard. 

JRG vraagt een uitbreiding aan van de volgende afvalstoffen binnen de vergunde jaar doorzet, opslagcapaciteit en 
capaciteit van de be- en verwerkingshandelingen. In de onderstaande tabel zijn de reeds vergunde en de nieuw 
aangevraagde afvalstoffen weergegeven. De nieuwe Eural-codes zijn onderstreept.

Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes

Metaalafval 02.01.10, 10.03.02, 10.08.14, 10.10.03, 
12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 
15.01.11*, 16.01.16, 16.01.17, 16.01.18, 
16.01.99, 17.04.01c, 17.04.02, 17.04.03, 
17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 
17.04.09*, 17.04.10*, 17.04.11c, 19.01.02, 
19.12.02, 19.12.03, 20.01.40
15.01.04, 15.01.05, 15.01.06. 03.03.08, 
12.01.17, 11.05.01 11.05.02, 12.01.17, 
19.10.02, 19.10.01, 19.01.12, 19.01.18, 
19.10.04, 19.10.06, 19.12.12

Lood accu’s  16.06.01*

Puin 17.01.06*, 17.01.01, 16.06.02, 16.06.05, 
16.08.01.

Isolatiemateriaal 17.06.01*, 17.06.03*, 17.06.04, 17.06.05*

Afgedankte voertuigen 16.01.04*, 16.01.06



 Zaaknummer: Z-20-371268 / 

                                                                                                                                                  Kenmerk: D-20-2067408 

12

Gebruikelijke benaming afvalstof Eural-codes

Hout 17.02.01c,17.02.04*, 19.12.07

Bouw- en sloopafval 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, 17.09.04

Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur

16.02.12*, 16.02.13*, 16.02.15*, 16.02.14, 
16.02.16, 20.01.35*, 20.01.36

Glas 17.02.02, 17.02.04*, 16.01.20, 19.12.05, 
20.01.02.

Kunststof 17.02.03, 17.02.04*, 19.12.04, 12.01.05, 
12.01.17, 16.01.19

Kwikhoudend afval 05.07.01*, 06.04.04*, 16.01.08

Koudemiddel 14.06.01*, 14.06.02*, 16.02.11, 20.01.23*

Ovenslak (in grote mate metaalhoudend), 
walshuid, skimming, dross en gietkernen.

10.10.03, 10.02.01, 10.02.02, 10.02.10, 
10.03.16, 10.05.01, 10.05.11, 10.06.01, 
10.06.02, 10.08.09, 10.09.03, 10.09.08, 
10.10.08

Niet onder 16.01.07 tot en met 16.01.11 
alsmede 16.01.13 en 16.01.14 vallend 
gevaarlijke onderdelen

16.01.21*

Niet elders genoemde onderdelen 16.01.22

Acceptatie en verwerking
Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals 
gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het 
Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3) waaronder begrepen deel E 
(minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP3 geven invulling aan de 
prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:
- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
- veilige verwijdering.
De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of
categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger 
worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en 
verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning 
worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is 
vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP3 een sectorplan is opgenomen
Binnen de aangevraagde verandering voor de onderhavige inrichting zijn de volgende genoemde sectorplannen 
zoals opgenomen in deel E van het LAP3 van toepassing. 

- Kunststoffen, sectorplan 11)
- Ferro- en non-Ferro, sectorplan 12;
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- Afval van thermische processen, sectorplan 20;
- Puin, sectorplan 29;
- Hout, sectorplan 36;
- Glas, sectorplan 38;
- Metalen verpakkingen, Sectorplan 41.

Toetsing van de nieuwe afvalactiviteiten aan de minimumstandaard 

Kunststof (12.01.05, 12.01.17, 16.01.19) 
De afvalstoffen die onder Euralcode 17.02.03 en 19.12.04 worden geaccepteerd worden binnen de inrichting niet 
be- en verwerkt. De afvalstoffen worden op locatie alleen op- en overgeslagen, eventueel kan het voorkomen dat er 
sortering plaats vindt om een beter scheidingspercentage te bewerkstelligen. Opslag (en/of scheiding) vindt plaats 
in de volgende soorten kunststoffen: 
- Thermoplastische kunststoffen; 
- Thermohardende kunststoffen; 
- Elastomeren (rubber, siliconen). 
De kunststoffen worden per soort afgevoerd naar een erkende verwerker die deze inzet voor recycling of nuttige 
toepassing, al naar gelang de aard van de kunststof. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals 
genoemd in sectorplan 11 van het LAP3.

Ferro- en non-ferro (11.05.01, 11.05.02, 12.01.17, 19.10.02), 
Het gaat zowel om ferro- als non-ferro metaalafval. De minimumstandaard conform sectorplan 12 van LAP3 is 
recycling. Binnen de inrichting vinden diverse bewerkingen plaats aan deze metalen. Het betreft onder ander 
sorteren, verkleinen, ontmantelen, persen, knippen, slijpen en snijden van metaalhoudende partijen, het strippen 
(mechanische bewerking ten behoeve van het ontdoen van de kunststof mantel) van kabels en het vermalen van 
onder andere kabels ten behoeve van het scheiden van kunststof. De metalen worden afgevoerd om (uiteindelijk) 
opnieuw weer als grondstof te dienen. Deze verwerkingswijze is in overeenstemming met de minimumstandaard.

Afval van thermische processen (10.02.01, 10.02.02,10.02.10, 10.03.16, 10.05.01, 10.05.11, 10.06.01, 10.06.02, 
10.08.09, 10.09.03, 10.09.08, 19.01.12, 19.01.18, 19.10.04, 19.10.06, 19.12.12)
Bij thermisch processen komen restproducten vrij die metalen bevatten. De minimumstandaard conform sectorplan 
3 (procesafhankelijk industrieel afval) en 20 (AVI-Bodemas) is recycling. JRG accepteert deze afvalstoffen alleen 
wanneer uit analysecertificaten blijkt dat er inderdaad metalen in de producten aanwezig zijn én wanneer er geen 
gevaarlijke stoffen in dusdanige concentraties aanwezig zijn dat deze als gevaarlijk afval kan worden beschouwd. 
Deze producten worden bij JRG op- en overgeslagen, indien noodzakelijk verkleind, eventueel naar soort 
gesorteerd en gescheiden en opgebulkt voordat deze naar een eindverwerker gaat waar de metaaldelen worden 
teruggewonnen waarmee wordt voldaan aan sectorplan 3 en 20 van LAP3.

Puin (16.06.02, 16.06.05 en 16.08.01)
Steenachtige materialen worden zowel actief als passief geaccepteerd. Actief als gescheiden fractie die reeds bij 
een tussenleverancier is geaccepteerd. Deze stroom wordt bij JRG met name op- en overgeslagen of opgebulkt. 
Het kan ook zo zijn dat bepaalde materialen dusdanig groot zijn dat deze verkleind worden. Afvoer vindt plaats na 
eindverwerker waar recycling plaatsvindt.

Passief komen steenachtige materialen binnen als vervuiling in een andere afvalstof. Deze worden niet actief 
ingezameld/ geaccepteerd maar kunnen onderdeel zijn van een partij waar deze materialen zogenaamd 
‘aanhangig’ aan zijn. Na scheiding wordt deze stroom apart opgeslagen in depots of containers en afgevoerd naar 
een erkende inzamelaar. 
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Vanuit sectorplan 28 van LAP3 wordt als minimumstandaard voorgeschreven het sorteren of anderszins verwerken 
met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het 
overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. JRG geeft met activiteiten invulling aan deze 
minimumstandaard.

Hout (19.12.07)
Hout wordt zowel actief als passief geaccepteerd. Actief als gescheiden fractie die reeds bij een tussenleverancier 
is geaccepteerd. Deze stroom mag visueel geen verontreinigingen bevatten. Bij twijfel over de aard en/of 
samenstelling wordt de afvalstof geweigerd. Deze stroom wordt bij JRG alleen op- en overgeslagen of opgebulkt. 
Er vindt geen be- en verwerking plaats en afvoer vindt plaats naar een eindverwerker waar recycling plaats vindt. 
Passief kan hout onderdeel zijn van een partij waar dit hout zogenaamd ‘aanhangig’ aan is. Na scheiding wordt 
deze stroom apart opgeslagen in depots of containers en afgevoerd naar een erkende inzamelaar. Vanuit 
sectorplan 36 wordt onderscheid gemaakt in A- en B- hout en verontreinigd hout. A- en B- hout moet nuttig worden 
toegepast en verontreinigd hout kan verbrand, gestort of gerecycled worden. JRG geeft hier met haar activiteiten 
invulling aan door de stromen te scheiden, gescheiden te houden en af te voeren naar daartoe erkende verwerkers 
of inzamelaars.

Glas (16.01.20, 19.12.05, 20.01.02) 
Glas is onder andere afkomstig van de ontmanteling van gebouwen. Na sorteren wordt het glas opgeslagen in 
depots of containers en afgevoerd naar een erkende inzamelaar. De minimumstandaard vanuit sectorplan 38 van 
LAP3 is recycling van de gehele glasfractie. JRG geeft invulling aan deze minimumstandaard.

Verpakkingen (15.01.01, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06) 
Onder deze categorie worden verpakkingen verstaan die (groten)deels uit een metaalfractie bestaan. De 
verpakkingen worden op- en overgeslagen, verkleind, opgebulkt en eventueel naar soort gescheiden alvorens deze 
naar een eindverwerker gaan. Vanuit sectorplan 41 van het LAP3 wordt recycling voorgeschreven. JRG geef hier 
invulling aan door de voorbereiding tot recycling op te pakken.

Voor bovenstaande nieuwe afvalstoffen geldt dat er reeds dezelfde soort afvalstoffen (vergelijkbare euralcodes) 
vergund zijn en dat de uitbreiding met deze afvalstoffen binnen de vergunde jaardoorzet van afvalstoffen en 
maximale opslagcapaciteit van deze afvalstoffen plaats vindt. Ook zijn de be- en verwerkingsmethodes reeds 
vergund. 

Milieuneutrale wijziging in het kader van externe veiligheid
In de huidige vergunde situatie is reeds een zuurstoftank en propaantank aanwezig. Door gebruik van de 
snijmachine is meer opslagcapaciteit van beide gassen noodzakelijk, er wordt niet meer materiaal gesneden. Het 
verbruik blijft ongewijzigd. De opslag en gebruik van propaan voldoet aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
Voor de opslag en gebruik van zuurstof zijn reeds afdoende voorschriften opgenomen in de 
veranderingsvergunning d.d. 11-09-2019 onder kenmerk: D-19-1923576. Deze voorschriften zijn ook van 
toepassing op de nieuwe zuurstoftank. De aangevraagde veranderingen worden door de voorschriften uit de 
vigerende vergunningen voldoende gedekt. Er hoeven geen nieuwe voorschriften te worden opgenomen.
 
Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat de wijziging milieuneutraal is in het kader van externe veiligheid.

Milieuneutrale wijziging in het kader van bodembescherming
In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt in artikel 2.11 aangegeven dat nulsituatie-onderzoek ter plaatse van
bodembedreigende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Er vinden geen nieuw of andere bodembedreigende 
activiteit plaats dan reeds vergund.  
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De nulsituatie ter plaatse van de inrichting is destijds al voldoende mate vastgelegd. Hiermee is voldaan aan de 
eerder genoemde voorschriften uit de bepalingen van het Activiteitenbesluit. Er kan in het kader van 
bodembescherming ingestemd worden met de milieuneutrale wijziging.

Milieuneutrale wijziging in het kader van geluid
Bij de aanvraag is een akoestische notitie bijgevoegd. Het is een notitie van Ardea acoustics & consult met 
kenmerk 3316VC0.002 d.d. 26 maart 2020. Het rapport maakt de akoestische gevolgen inzichtelijk voor de 
aangevraagde activiteiten. Het akoestisch onderzoek omvat voldoende gegevens om aan te nemen dat de 
aangevraagde wijzigingen akoestisch niet relevant zijn. Uit de in de onderbouwing beschreven geluidsituatie, blijkt 
dat de veranderingen passen binnen de geldende geluidvoorschriften voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau. Bovendien heeft de verandering / uitbreiding geen relevante consequenties voor het geluid op 
de zonegrens. Voor het milieuaspect geluid is voldoende aangetoond dat er geen relevante verandering in de 
geluiduitstraling naar de omgeving plaatsvindt. De wijzigingen hebben evenmin gevolgen voor de optredende 
maximale geluidniveaus.

Milieuneutrale wijziging in het kader van lucht
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht 
worden genomen bij het verlenen van een milieuvergunning. De wijze waarop dit moet gebeuren is vervolgens 
weergegeven in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen betreffen dan met name de 
grenswaarden die in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn opgenomen. Deze zijn gesteld voor onder meer fijn stof 
(als PM10) en stikstofdioxide (NO2). Van deze twee stoffen is daarbij bekend dat op sommige plaatsen de 
grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (ook fijn stof als PM2,5) geldt dat de grenswaarden 
overal worden nageleefd.

Uit een beoordeling van de aanvraag blijkt dat door de wijziging de emissies van NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) 
niet toenemen. Ook leidt deze verandering niet tot een wijziging van stikstofdepositie ter plaatse van Natura2000 
gebieden. De wijziging is milieuneutraal voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

C. Toetsing of de aanvraag leidt tot m.e.r.-plicht.

De in de aanvraag beschreven verandering valt niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het
Besluit milieueffectrapportage. De capaciteit van de inrichting wijzigt niet.  

Conform artikel 2, lid 5 onder b van dit besluit hoeft geen toepassing te worden gegeven aan een m.e.r.-
beoordeling als bedoeld in de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer.

Conclusie milieuneutrale verandering
Uit voorgaande conclusies volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, aangezien de realisering van 
de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is 

toegestaan;
- niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet leidt tot m.e.r.-plicht.
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Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking.
U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.
Daartoe neemt u contact op met de gemeente, 

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. 
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning 
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden

nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd;
- door wijziging van voorschriften redelijkerwijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting of het 

mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken worden toegepast;

- de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en 
het wijzigen van voorschriften daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt;

- de inrichting een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47 van de Wet milieubeheer of een
afvalvoorziening als bedoeld in artikel 1.1 van die wet is en die stortplaats of afvalvoorziening
krachtens paragraaf 8.2 van die wet voor gesloten is verklaard;

- dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
- de inrichting of het mijnbouwwerk geheel of gedeeltelijk is verwoest.

4. Voorschriften met betrekking tot deze activiteit kunnen worden gewijzigd. Dit kan onder meer indien 
blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van
de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling
van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt.
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Begrippen en afkortingen

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en 
termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en 
definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven 
verklaringen en definities.

Besteladressen
Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
Telefoon: 070 378 98 80
Fax: 070 378 97 83
Internet: www.sdu.nl

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon: 015 269 04 35
Internet: www.nen.nl

BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 EA RIJSWIJK
Telefoon: 070 414 44 00
Fax: 070 414 44 20
Internet: www.kiwa.nl

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
Internet: www.infomil.nl
 
AFVALBEHEER:
Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die
handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van
afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen.
Toelichting: Hieronder wordt ook verstaan verontreinigde grond en baggerspecie, waarvan de houder zich ontdoet.
AFVALWATER:

http://www.sdu.nl/
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
http://www.nen.nl/
http://www.kiwa.nl/


 Zaaknummer: Z-20-371268 / 

                                                                                                                                                  Kenmerk: D-20-2067408 

18

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen, of moet ontdoen.

ANDERE NUTTIGE TOEPASSING:
Nuttige toepassing niet zijnde 'voorbereiden voor hergebruik' of 'recycling'. Voorbeelden (niet limitatief en niet in 
hiërarchische volgorde) zijn: 
- hoofdgebruik als brandstof 
- opvulling en bergen in de diepe ondergrond (*) 
- inzet als reductiemiddel in hoogovens (*) 
- inzet als flocculatiemiddel (*) 
- inzet als DeNOx-middel (*) 
- detoneren (**), 
- etc.

 
(*) mits inzet van primair materiaal voor die toepassing wordt vermeden. Zo moet bij het bergen van afvalstoffen als 
vulstof in Duitse ondergrondse mijnen sprake zijn van een opvulplicht en in andere gevallen – zoals bij toepassing 
in bepaalde zoutcavernes in Nederland - sprake zijn van een opvulnoodzaak. Voor opvulling mag de gebruikte 
hoeveelheid afval niet meer zijn dan voor het doel strikt noodzakelijk en mag alleen gebruik worden gemaakt van 
niet-gevaarlijke en voor het doel geschikte afvalstoffen. Als dat niet het geval is, is sprake van storten (zie verder 
paragraaf B.12.13 van het LAP3). 

(**) mits inzet van andere explosieven wordt vermeden - komt voor in mijnbouw Toelichting: Essentieel voor het 
onderscheid tussen 'recycling' en 'andere nuttige toepassing' is vaak het tekstdeel in de definitie van recycling 
luidend ‘…()… waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen … () …’. 
Vanwege dit vereiste vallen toepassingen als 'inzet als reductiemiddel in hoogovens', 'inzet als flocculatiemiddel', 
'inzet als DeNOx-middel' en 'detoneren' niet onder recycling.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:
Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die
handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van
afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien 
dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en 
technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene 
die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken 
mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de 
wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BEWERKING:
Zie onder verwerking.

BODEM:
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige
bestanddelen en organismen.
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BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als
omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de 
bodem kunnen verontreinigen.

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

DIFFUSE EMISSIES:
Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij
anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, 
optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, 
uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GASFLES:
Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale
Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651,
uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen die één of meer van de in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke 
eigenschappen bezitten.
Toelichting: Deze abstracte definitie komt uit de Wet milieubeheer. In Nederland is dit opgenomen in de ‘Regeling 
Europese afvalstoffenlijst’ en ‘Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst’. De laatste bevat een lijst met afvalstoffen 
waarin alle gevaarlijke afvalstoffen met een * zijn gemarkeerd. Voor zowel deze lijst als voor regels m.b.t. het 
gebruik ervan wordt verder naar deze regelingen verwezen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor 
hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

INRICHTING:
Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen 
een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
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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.

LAP3-TARIEF (= € 205,-/ton):
Dit betreft het tarief voor de verwerking zoals de ontdoener dat bij aanlevering aan de poort van een verwerker zou 
moeten betalen. Het betreft het bedrag exclusief btw. Transportkosten en eventuele inzamelkosten of andere 
kosten eerder in de keten zijn niet inbegrepen. Het tarief omvat alle activiteiten die de verwerker gaat uitvoeren 
(tijdelijke opslag, verwerking, afvoer van residuen, etc.). Een eventuele opbrengst van bij de verwerking gevormde 
afzetbare secundaire grondstoffen wordt geacht in dit tarief te zijn verwerkt.

MENGEN:
Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met
elkaar vergelijkbaar zijn. Onder ‘mengen’ wordt in ieder geval gevat:
- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van ‘bijlage 5; Lijst met 

gescheiden te houden afvalstoffen’ van het LAP3;
- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;
- verdunnen van afvalstoffen;
- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.

MINIMUMSTANDAARD:
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.

MONOSTROOM:
In de sectorplannen 1 en 84 van het LAP3 wordt gedoeld op een ruime uitleg: Eenduidige afvalstoffen bestaande 
uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten), die relatief 
eenvoudig gescheiden ingezameld of afgescheiden kunnen worden uit een afvalstof van gemengde samenstelling. 
In sectorplan 67 van het LAP3 geldt de volgende definitie: Eén partij afkomstig van één ontdoener, die na in het 
afvalstadium te zijn geraakt, niet vermengd is met andere (afval)stoffen. Chemisch gezien kan een monostroom 
één oplosmiddel of een mengsel van oplosmiddelen betreffen. In de andere sectorplannen van het LAP3 wordt 
hiermee bedoeld: Een eenduidige afvalstof, in beginsel bestaande uit één materiaalsoort, die gescheiden is 
ingezameld of is afgescheiden uit een gemengde afvalstof.

NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie

NEN-ISO:
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands 
Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
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NEN-NORM:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NUTTIGE TOEPASSING:
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken
installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie
zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op 
het arrest C-147/15van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technisch 
kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing 
behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

ONTDOENER:
Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een
inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPBULKEN:
Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.

OPSLAAN:
Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch 
worden gehouden. Verplaatsen, stapelen, etc. kan hier onder vallen, maar het uitvoeren van iedere 
verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder.

OVERSLAAN:
Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of
transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen
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.

PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering 
van:
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur

van producten;
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RECYCLING:
Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het 
oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, 
en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden 
gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

RENDABELE MAATREGELEN:
Naar keuze van de inrichtinghouder maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
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SORTEREN:
Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen in de oorspronkelijke 
materiaalstromen.

STORTEN:
Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet verpakt, om deze stoffen daar te laten. Storten is een 
vorm van verwijdering.

STURING:
Het bevorderen dat het afval op de meest geëigende wijze en plaats wordt verwerkt.

UITSORTEREN:
Handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit 
een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen.

VERBRANDEN:
Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen, 
zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt teruggewonnen.

VERPAKKING:
Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakking en IBC. 

VERWERKING:
Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende
handelingen.

VERWIJDERING:
Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe
leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd
in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN:
Handelingen met afvalstoffen waarop altijd nog een of meer volgende handelingen volgen. Dit kunnen zowel nog 
volgende voorbereidende handelingen zijn als een handeling die de verwerking voltooit. R12, R13, D8, D9 en D13 
t/m D15 zijn op basis van de omschrijving in de Kaderrichtlijn voor het LAP voorbereidende handelingen. Hieronder 
vallen dus meer handelingen dan de voorlopige handelingen volgens de Verordening (EG) 1013/2006 betreffende 
de Overbrenging van afvalstoffen.




