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SMI nn 3579
Betreft Raatsing van drie lavaifittersin één unit
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Verklaard dat de melding voldoet aan de in de wet gerw^emde voorwaarden.
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Gedeputeerde Staten
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Afdeling Vergunningen
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T 070 - 441 74 90
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mjgr.van .binst)ergen@pzh. nl
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Hoogheemraadscfiap van Rijnland
ta.v. ing. M.G. Revallier

Dalum
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Postt)us 156
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Uwkenmerk
Bijlagen

Ondenverp

verklaringmeldingartikel8.19 van de Wet milieubeheer o o o p p onny
Geachte heer Reveülier,
Op 5 september 2007 het>ben wij een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid van de
Wet milieut)eheer (Wm) ontvangen voor de vereindering van de inrichting, gelegen £ian de
Lageweg 47 te Kati#ijk.
De melding heeft t>etrekking op de vigerende Wet milieubeheervergunning van 18 mei 1994 met
nummer DWM/74103 en heeft beti'ekking op:
-

het pletatsen van een unit met drie LAVA-filters ten behoeve van geurt>estrijdjng.
Toelichting:
Ten t>ehoeve van de geurt)estrijding zijn in de vergunning biofilters vergund. Tijdens controle
van de vergunning is gebleken dat er op de AWZI Katwijk get}ruikgemaakt wordt van
compostfitters en LAVA-filters. Deze situatie bestaat in feite al vanaf het moment van
vergunningverlening. Om onduidelijkfieid over de status van de LAVA-filters als biofilter te
voorkomen is het hoogheemraadschap van Rijnland verzocfit om de aanwezigheid van de
LAVA-filters te melden.

Bezoekadres
Zukl-Ho»andplein1
2596AW DenHaag
Tram 9 en txjs 65

Procedure
Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven aan Trtel 4.1 van Hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
statkx) Den Haag CS is
liet tien minuten lopen.

Overwegingen
Na t}eoordeling vem de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens zijn wij van

De parkeerruimte voor

mening dat de ingediende melding voldoet aan de vereisten uit de Wm. Deze constatering berust

auto's is tiepeikt

op de volgende overwegingen:
Het realiseren van de aangegeven wijzigingen in de melding zal niet leiden tot andere of

AMe) ing verguraiingen
ts ISO-9001-

grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

«^CERTIFICEERD

Ten aanzien van het bij deze melding relevante milieucompartiment merken wij het volgende op.
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Geur
Ten behoeve van de geurbestrijding is naast een unit met compostfitters een unit met drie
LAVA-fitters geplaatst. Dezefittersbehandelen de geur afkomstig van het influentgemaal, de
roostergoedverwijdering, de zandvanger, de selecteren, de slibbuffertank en de centrifuges.
Op grond van een in de vergunning opgenomen voorschrift heeft het hoogtieemraadschap van
Rijnland in 2006, de geuremissie van de gehele AWZI beoordeeld en gerapporteerd. Deze
geurrapportage is door ons goedgekeurd op 20 oktober 2006. In de rapportage wordt aangetoond
dat de geuremisste voldoet aan de in de aanvrat opgenomen urtgangspunten voor geur.
Teneinde de goede wertdng van de unit met LAVA-fitters te garanderen fieeft het hoogfieemraadscfiap van Rijnland een controleprogramma voor de LAVA-fitters in deze melding beschreven.
Ten gevolge van de realisering van de met deze melding t>eoogde verandering van de
inrichting ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor een vergunning is ^ e e n d .
Ook geeft de melding geen aanleiding voor de toepassing van de artikelen 8.22,8.23 of 8.25
van de Wet milieubeheer.
Besluit
Gelet op artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubetieer en vorenstaande ovenwegingen
verklaren wij dat de voorgenomen verandering van de inricfiting niet leidt tot andere of grotere
milieugevolgen, niet leidt tot een eindere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en er
geen aanleiding is voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Bezwaar en in werking treden beslurt
Tegen drt t>eslurt kunnen belanghebt)enden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecfit (Awb) bij ons een gemotiveerd t>ezw6iarschrtft indienen. Dtt bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van verzending van het beslurt worden toegezonden naar Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, t.a.v het Awb-secreteiriaat, PosttHJS 90602, 2509 LP Den Haag onder
vermelding van 'Awt)-t)ezwaar' in de linkertxwenfioek van de enveloppe en fiet bezwaarschrift.
Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto Hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer
en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om een vooriopige
voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stelten door het sturen van een afschrift aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Posti3US 90602, 2509 LP Den Haag.
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Het t>eslurt treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bezwarentermljn
afloopt. Indien gedurende de t)ezwarentermijn een verzoek om een vooriopige voorziening is
ingediend, treedt het beslurt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zi
voor dezen,

drs.ing. A.P.M
hoofd bun

Afschrift eian:

»

Burgermeester en Wethouders van Katwijk.

