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Informatiebrief herziening interpretatie IPPC-richtiijn
Categorie 5.1
Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat na een herziene Interpretatie van de IPPC-richtiijn uw inrichting,
gelegen aan de Achtenweg 11 te Noordwijk, vanaf heden als IPPC-inrichting aangemerid dient te
worden. In deze brief wordt de IPPC-richtiijn kort toegelicht, wordt uitieg gegeven over de
herziening en worden de (geringe) gevolgen hiervan uiteengezet en wordt een besluit genomen
of uw inrichting IPPC-plichtig ls.
De IPPC-richtiijn
De IPPC-richtlijn (Europese Richtiijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote
milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste
beschikbare technieken (BBT).

Bezoekadres

In bijlage 1 van de IPPC-richtiijn zijn een aantal milieuven/uilende activiteiten gecategoriseerd.
Indien inrichtingen voldoen aan de criteria die bij deze categorieën zijn gesteld, worden ze
aangemerkt als IPPC inrichtingV
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De interpretatie van categorie 5.1 uit bijlage 1 van de IPPC-richtiijn is (landelijk) herzien.
Categorie 5.1 van de IPPC-richtiijn geeft als criterium het verwijderen of nuttig toepassen van
meer dan 10 ton gevaariijk afval per dag. Door nieuwe inzichten dient dit geïnterpreteerd te
worden als het venwijderen of nuttig toepassen van meer dan 10 ton gevaariijk afval op enig
moment. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het opslaan van gevaartijk afval voorafgaand aan
definitieve verwijdering ook gezien wordt als een verwijderingshandeling.
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Voor meer informatie over de IPPC-richtlijn venNijzen wij u naar http://wvKw.infomil,nl/onderwerDen/duur2ame/bbten-brefs/iuridische-aspecten/de ippc-richtlijn/.
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Om te bepalen welke inrichtingen hierdoor onder de IPPC-richtiijn zijn komen te vallen hebben wij
een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie is gebleken dat in veel van de door ons
verieende vergunningen voor t)epaalde afvalstromen de maximaal te accepteren hoeveelheid
aangegeven wordt in kubieke meters in plaats van in tonnen. In deze gevallen zijn we uitgegaan
van het soortelijk gewicht van de desbetreffende afvalsfroom om zo het tonnage te bepalen.
De door ons uitgevoerde inventarisatie heeft uitgewezen dat uw inrichting vanwege de herziene
interpretatie onder de IPPC-richtiijn is komen te vallen, omdat er volgens de vergunning meer dan
10 ton gevaariijk afval zoals asbest, kca en/of c-hout mag worden opgeslagen. Een specificatie
hiervan treft u hieronder aan.
Opslag van gevaariijke afvalstoffen die definitief worden venwijderd op grond waarvan u onder de
IPPC-richtiijn valt:
- 40 m^ asbest
- 90 m'^ dakafval/dakteer
- 1 ton klein chemisch afval
Consequenties
De omstandigheid dat uw inrichting nu onder de IPPC-richtiijn valt heeft een viertal
consequenties, die hieronder opgesomd worden:
Bevoegd gezag onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Bij de inwerkingfreding van de Wabo vallen inrichtingen die nu nog onder het bevoegd gezag van
de provincie vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente. Een uitzondering hierop zijn de
IPPC en BRZO l>edrijven. Omdat uw inrichting een IPPC-inrichting is zal deze na de
inwerkingtreding van de Wabo onder het bevoegd gezag van de provinde blijven vallen.
Toetsing aan BREF's
IPPC-inrichtingen dienen te voldoen aan de zogeheten BREF's - de beste beschikbare
technieken (BBT) referentie documenten. In deze BREF's is voor de betrokken bedrijfstakken
infomnatie opgenomen over de beste beschikbare technieken, de daarmee samenhangende
confrolevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Inrichtingen waarvoor de vergunning
na het jaar 2000 is verieend worden geacht te voldoen aan deze BREF's. Indien uw vergunning
na het jaar 2000 is verieend, hoeft er dus geen veranderings- danwel revisievergunning verieend
te worden. Bij nieuw te verienen vergunningen zal door ons getoetst worden of de te verienen
activiteiten voldoen aan de in de BREF's gestelde criteria. U hoeft hiervoor geen aparte
rapportages in te dienen.
EG-verordening PRTR
Het Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) is een openbaar register met gegevens over
de uitstoot en het transport van vervuilende stoffen. De EG-verordening PRTR stett regels aan
Europese bedrijven die onder de IPPC-richtiijn vallen en overheden over de openbaarmaking van
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gegevens over hun ven/uiling. Elk EU-lid verzamelt informatie over de uitstoot van vervuiling in
een nationaal register.
De EG-verordening PRTR geldt voor inrichtingen die worden genoemd in bijlage 1 van de EGverordening PRTR. Uw inrichting zal daarom door ons geregistreerd worden in het nationale
register van het ministerie van VROM. Inrichtingen die drempelwaarden gesteld in bijlage 2 van
de EG-verordening PRTR overschrijden, dienen gegevens aan te leveren voor het register in de
vorm van een milieujaarverslag'^.
Wel moeten alle PRTR-t>edrijven een meet- en registratiesysteem hebben om jaariijks te kunnen
bepalen of ze rapportageplichtig zijn.
Publicatie vergunningen
In het kader van het overheidsprogramma "e-overheid" is de provincie Zuid-Holland bezig om het
bestand aan IPPC-inrichtingen en de daarbij behorende vergunningen waarvoor de provincie
Zuid-Holland het bevoegd gezag is, via het intemet te ontsluiten.
Vanaf heden zijn de volgende openbare gegevens van uw inrichting dan ook via onze intemetsite
te benaderen:
een grafische weergave van de plaats van het bedrijf op kaart;
uw vigerende vergunningen, meldingen en de daarisij behorende
aanvraagformulieren, in PDF.
U kunt deze gegevens benaderen via het Loket op de website van de provincie Zuid-Holland.
Zienswijze
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht hebt>en wij een conceptt>esluit
verzonden. Naar aanleiding van het conceptbesluit zijn geen zienswijze Ingebracht
Besluit
Gelet op artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en vorenstaande ovenwegingen dient uw
inrichting vanaf heden als een IPPC-inrichting aangemerkt te worden, als bedoeld in bijlage 1,
categorie 5.1 van richtiijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG.
In uw lopende vergunningprocedure wordt hiermee rekening gehouden.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd tiezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken
na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding
van 'Awthbezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarechrift. Het bezwaar moet
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Voor meer informatie over de EG-verordening PRTR verwijzen wij u naar http ://wv/w-vrom.nl/paq ina.htm l?id=9900
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worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ta.v. het Awb-secretariaat,
Posttïus 90602. 2509 LP Den Haag.
Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet t)estuursrecht schorst het bezwaar de werking van
dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Posticus 20019, 2500 EA Den Haag een verzoek tot het
freffen van een vooriopige voorziening worden ingediend.
Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voortopige voorziening te zenden aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Posticus 90602, 2509 LP Den Haag.
Indien u vragen heeft over deze brief kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de heer
M.H. Endert van bureau Afval van de afdeling Vergunningen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
J.P. van der Weij
bureauhoofo
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afechrift aan:

Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden
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