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Geachte heer Van den Ende,
Onderwerp
U heeft op 2 september 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) ingediend, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Al eerder heeft u op 15 juli 2014 een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit). Aanvullingen op deze melding zijn op 20 augustus en
25 september 2014 ingediend. De aanvraag OBM alsmede de melding Activiteitenbesluit gaat
over het oprichten en inwerking hebben van de inrichting gelegen aan het Nieuw Oranjekanaal
75 te Hoek van Holland. Deze omgevingsaanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer
1439951.
Het onderdeel ‘Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ is aangevraagd.
Hierbij ontvangt u de door u aangevraagde omgevingsvergunning. In deze vergunning komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
- Projectbeschrijving;
- Bevoegd gezag;
- Procedure;
- Activiteitenbesluit;
- Toets ;
- Besluit.
Projectbeschrijving
De aanvraag betreft het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor:
- het opbulken (mengen) van maximaal 10.000 ton ingezameld kunststofafval niet zijnde voor
materiaalhergebruik geschikt gemaakt kunststofafval door middel van extrusie en
spuitgieten en/of handelingen die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht voor inzameling
van huishoudelijk afval (artikel 2.2a, tweede lid, onder e, van het Besluit omgevingsrecht
(Bor)).
Het betreft het oprichten van een inrichting voor het inzamelen en verwerken van kunststofafval
afkomstig van de tuinbouw. Het gaat hierbij om het verwerken van harde kunststoffen tot
granulaat.

Blad: 2/5
Ons kenmerk: 21839151 /316010

Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de
Wabo zijn wij bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te beschikken.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van
de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8
van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.
Volledigheid
Volgens artikel 2.7, eerste lid van de Wabo dient de aanvrager ervoor zorg te dragen dat de
aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk
met elkaar samenhangen. Is de aanvraag hiermee in strijd, dan moet de aanvraag worden
geacht onvolledig dan wel onjuist te zijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Van eventuele strijdigheid is in dit geval niet gebleken. De aanvraag is in
dat opzicht ontvankelijk.
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2. van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
volledigheid. 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 aanvraag is dan
ook volledig en in behandeling genomen.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Op grond van artikel 8.41a Wm moet een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend indien het
project activiteiten bevat waarvoor een melding is vereist. Bij de onderhavige aanvraag om een
omgevingsvergunning was reeds op 15 juli 2014 een melding op grond van artikel 1.10 van het
Activiteitenbesluit ingediend.
De aangevraagde activiteiten vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. In het
Activiteitenbesluit en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder:
Rarim) zijn voorschriften voor deze activiteiten opgenomen.

AFVALSTOFFEN
Doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 5.13b, derde lid, van het Bor kan een aanvraag tot omgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo geweigerd worden in het belang van
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 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 bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021,
hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van
het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de
voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als
volgt is samen te vatten:
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de
hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden
afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt
(nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm
vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het
beleid voor specifieke afvalstoffen.
In het LAP 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 moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
Afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van
toepassing:
- 11 Kunststof
- 28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
Conform de aanvraag (de bijlagen bij de AIM melding) worden bovengenoemde stoffen
ingezameld en op- en overgeslagen.
De eigen inzameling loopt bij de individuele glastuinders (inzameling slangen, teeltbakken en
bloempotten), kassensloopbedrijven in het Westland (diverse pvc buizen) en de bloemenveiling
(trays en bloempotten).
De grootste inzameling komt via aanvoer door derden (erkende externe leveranciers Van Vliet
Contrans, Beelen en v.Gansewinkel).
In de acceptatievoorwaarden behorende bij deze aanvraag staat omschreven dat er maximaal
5% probleemstoffen als grond en metaal aan mogen zitten. Verder worden partijen met
chemische verontreiniging waaronder met bestrijdingsmiddelen niet ingezameld.
Door de aanvrager wordt er conform de procedure inzameling en de acceptatievoorwaarden zo
veel mogelijk alleen homogene partijen ingezameld en ingekocht.
Indien nodig worden de stoffen door de aanvrager B. van den Ende gereinigd en ontdaan van
verontreinigingen als kleine hoeveelheden rubber, hout, zachte kunststoffen en grond.
Alle bij de verwerking ontstane en genoemde stromen (metaal, rubber, hout, zachte
kunststoffen en grond) worden vervolgens aan erkende inzamelaars De Voegt (metaal) en Van
Vliet Contrans Wateringen (overige afvalstoffen) afgegeven. De metalen worden bij de
betreffende inzamelaar gerecycled/verwerkt tot schroot. Overige afvalstoffen worden
gescheiden of verbrand. Grond wordt door Van Vliet Contrans gestort (hergebruikt).
De genoemde inzamelaars en de externe verwerkingsmethode zijn eveneens genoemd in de bij
deze beschikking behorende aanvraag.
Voor kunststof algemeen (sectorplan 11) is de minimumstandaard voor de be- en verwerking
van kunststofafval nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
De aanvrager geeft aan hardkunststof bloempotten, trays, slangen en kratten in te zamelen.
Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het te
sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of om andere redenen vanuit
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technisch oogpunt moeilijk voor materiaalhergebruik geschikt gemaakt kan worden, is de
minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering.
De aanvrager heeft in zijn aanvraag beschreven dat hij alle harde kunststoffen bewerkt ten
einde hiervan granulaatkorrels te maken. Deze korrels worden gebruikt als grondstof voor de
kunststofindustrie. Verontreinigingen zoals rubber, grond en metalen worden door aanvrager
conform beschrijving verwijderd.
Bij de inzameling en verwerking van kunststof algemeen wordt conform beschrijving bij deze
aanvraag door de aanvrager aan de genoemde minimumstandaard voldaan.
Voor gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties (sectorplan 28), in onderhavig geval
diverse pvc buizen geldt het volgende:
De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige toepassing al dan niet na verdere
sortering of anderszins bewerken.
Sorteerresidu waarvoor materiaalhergebruik en verbranden met als hoofdgebruik brandstof niet
mogelijk is, moet worden verbrand als vorm van verwijdering.
Bij de inzameling en verwerking van pvc buizen wordt conform beschrijving bij deze aanvraag
door de aanvrager aan de minimumstandaard voldaan.

Procedures van acceptatie en controle ontvangen afvalstoffen
Artikel 2.14b van het Activiteitenbesluit verplicht de drijver van een inrichting die afvalstoffen
accepteert, om over een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van
ontvangen afvalstoffen te beschikken. Deze procedures zijn noodzakelijk voor een doelmatig
beheer van die afvalstoffen.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van
ontvangen afvalstoffen gevoegd. Deze procedures zijn door ons getoetst en voldoen aan het
gestelde in art. 2.14b van het Activiteitenbesluit.
Registratie
U verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen. De registratie verplichtingen ingevolge dit besluit en de daarbij
behorende regeling zijn rechtstreeks van toepassing op de ontvangst van de afvalstoffen.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in
overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en het gestelde in artikel 2.14b van
het Activiteitenbesluit, en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
De vergunning kan dus worden verleend.
Besluit
Gelet op het vorenstaande wordt u omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.1,
eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de door u
aangevraagde activiteit.
De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.
In dit besluit zijn geen voorschriften opgenomen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
clusterdirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

drs. M.J. Schotman,
hoofd afdeling Vergunningen
*Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

Blad: 5/5
Ons kenmerk: 21839151 /316010

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.
Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van Burgemeester en Wethouders,
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 6300.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige
voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Tevens wordt u verzocht een kopie van het bezwaarschrift en/of het verzoek om voorlopige
voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Verzonden op: 30 september 2014
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Bas van den Ende Recycling BV, t.a.v. dhr. B. van den Ende, Stuartlaan 16, 2675 BN
Honselersdijk;
- Tuinbouw, Milieu & Van der Boom, t.a.v. de heer A van der Boom, Postbus 2, 6675ZG,
Valburg;
- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

