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ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNINGVERLENEN

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben

van Caron Recycling BV een aanvraag voor

omgevingsvergunning ontvangen voor een verandering.
De aanvraag betreft een

uitbreiding met de op- en overslag van restafval
en groenafval. Het verzoek gaat over de

locatie Mortelstraat 9 te Lelystad. De aanvraag is op 9 maart 2015 via het

Omgevingsloket Online ingediend onder
nummer 1684047.

Voornemen om te verlenen
Bij beoordeling van het verzoek is gebleken

dat voor de aangevraagde verandering op

basis van artikel 2.1. lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(verder: Wabo) een omgevingsvergunning
vereist is. De in de aanvraag beschreven

uitbreiding met de op- en overslag van restafval
en groenafval betreft alleen het aspect

milieu. Gedeputeerde Staten zijn op basis van artikel
2.4 lid 2 van de Wabo en artikel 3.3

lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) het bevoegd gezag
voor de

omgevingsvergunning.

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen
in deze vergunning en gelet op artikel 2.1

van de Wabo zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland
voornemens te besluiten:

1. dat de veranderingsvergunning Wet milieubeheer met
kenmerk 407512 d.d. 16 mei

2006 van Gedeputeerde Staten van Flevoland wordt ingetrokken;

2. dat aan Caron recycling BV de gevraagde omgevingsvergunning
voor uitbreiding van

de inrichting met de op- en overslag van restafval
en groenafval (verder te noemen:

vergunning) wordt verleend voor haar inrichting gelegen
aan de Moretelstraat 9 te

Lelystad;
3. dat de volgende documenten van de aanvraag

onderdeel uit maken van deze

vergunning:
a. het formulier van de aanvraag, zoals op 9 maart 2015 ingediend

via het

Omgevingsloket online onder nummer 1684047;

b. bijlage "Terreintekening Mortelstraat 9"
met datum 7 januari 2014;

c. bijlage "Beschrijving opslag groenafval" met
datum 9 maart 2015;

4. dat de volgende bijlage onderdeel uitmaakt van
deze vergunning:

a. "Bijlage bij omgevingsvergunning Caron Recycling
BV" met procedurele en

inhoudelijke overwegingen en voorschriften.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland

& Gooi en Vechtstreek;

Namens deze het afd lingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. A.G. Brakkee
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Deze beschikking zal worden verzonden naar:
1. de aanvrager;
2. Gedeputeerde Staten van Flevoland;
3. burgemeester en wethouders van Lelystad.

Rechtsmiddelen
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zullen ter inzage
worden gelegd. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De periode
waarin de stukken ter inzage liggen zal bekend worden gemaakt met een advertentie op
de gemeentelijke website en in de editie Lelystad van de Flevopost. Vanaf het moment
dat de stukken ter inzage liggen hebben zowel u als derden zes weken de tijd om
zienswijzen over de ontwerpbeschikking in te dienen bij de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
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BIJLAGE BIJ OMGEVINGSVERGUNNING CARON RECYCLING BV

Omgevingsvergunning verandering
Caron Recycling BV, Mortelstraat 9 te Lelystad
Aanvraag OLO 1684047 d.d. 9 maart 2015
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1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1 Aanvraag

De aanvraag betreft de uitbreiding van de inrichting met de op- en overslag van
groenafval en restafval. De opslag van groenafval bedraagt maximaal 80 ton in een
daartoe bestemd vak op het terrein van de inrichting, met een doorzet van maximaal
10.000 ton per jaar. De opslag van restafval bedraagt maximaal 60 ton in een daartoe
bestemd vak onder een overkapping op het terrein van de inrichting, met een doorzet
van maximaal 10.000 ton per jaar. De opgeslagen afvalstoffen worden niet bewerkt maar
alleen verzameld tot grotere hoeveelheden (opgebulkt) en daarna afgevoerd.
De uitbreiding vindt plaats binnen de bestaande grenzen en voorzieningen van de
inrichting. Een meer gedetailleerde beschrijving van de op- en overslag van groen- en
restafval is opgenomen in de aanvraag en bijbehorende bijlagen.
Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) omschreven activiteiten:
- het veranderen van een inrichting (art. 2.1 eerste lid onder e punt 2).

Op de locatie zijn ook eerder verleende omgevingsvergunningen van kracht: een
oprichtingsvergunning uit 2003 en twee veranderingsvergunningen uit 2004 en 2006.
In het vooroverleg voorafgaande aan de aanvraag is besproken dat Caron Recycling geen
gebruik wil maken van de in 2006 verleende veranderingsvergunning maar de in 2003 en
2004 verleende vergunningen wel in stand wil laten. Dit is vastgelegd in een email van
Caron Recycling aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 22 januari
2015.

1.2 Vergunningplicht, RIE en IPPC

De kernactiviteit van Caron Recycling is de op- en overslag van puin als grondstof voor
beton. Daarnaast worden diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen ten behoeve
van recycling. De afvalstoffen worden, afgezien van het incidenteel breken van puin en
asfalt en uitsorteren van bouw- en sloopafval, niet bewerkt maar alleen op- en
overgeslagen voor verwerking elders. Enkele van de afvalstoffen die worden op- en
overgeslagen en bewerkt zijn gevaarlijke afvalstoffen, met name teerhoudend
asfalt(granulaat).

De vergunde activiteiten vallen onder categorie 28.4 lid a.5 en a.6, lid b.2 en lid c.1 en
c.2 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor). De
opslagcapaciteiten zijn groter dan genoemd in categorie 28.10 onder 210 lid 1 en worden
deels ook niet genoemd onder de in deze categorie opgenomen uitzonderingen van de
vergunningplicht. Dat betekent dat voor de activiteiten van Caron Recycling aan de
Mortelstraat 9 ook onder de nu geldende regelgeving een omgevingsvergunning vereist
is.

Enkele van de afvalstoffen die worden opgeslagen en bewerkt zijn gevaarlijke
afvalstoffen. In de in 2003 verleende omgevingsvergunning is het gebruik van een
mobiele breekinstallatie voor puin en asfalt met een capaciteit van 150 ton/uur
toegestaan. Het bewerken van gevaarlijke afvalstoffen (het breken van teerhoudend
asfaltgranulaat) met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag valt onder categorie
5.1.b van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn
2010/75/EU).
De totale hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen (i.c. teerhoudend asfalt en
granulaat) bedraagt, op grond van de eerder vergunde opslagcapaciteiten, maximaal
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circa 6.000 ton. Daarmee wordt de grens van 50 ton als genoemd in categorie 5.5 van

bijlage 1 van de RIE ruimschoots overschreden.

Dat betekent dat de op- en overslag en bewerking bij
Caron Recycling een IPPC-

installatie is als bedoeld in de Wabo.

1.3 Bevoegd gezag

Uitgangspunt van de Wabo, zoals vastgelegd
in artikel 2.4, is dat burgemeester en

wethouders bevoegd gezag zijn om te beslissen op de aanvraag voor een

omgevingsvergunning. In categorie
28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor is

aangegeven dat Gedeputeerde Staten bevoegd
zijn, met als voorbehoud dat dit alleen

geldt als er sprake is van een IPPC-installatie.
Aangezien er bij Caron Recycling sprake is

van een IPPC-installatie zijn Gedeputeerde Staten
van Flevoland bevoegd om te beslissen

op deze aanvraag.

1.4 MER

De in de aanvraag beschreven activiteiten van Caron Recycling
vallen onder categorie

18.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage
(verder:

Besluit m.e.r.). Deze categorie heeft betrekking op
het verwijderen van afvaistoffen,

terwijl het groenafval bij Caron Recycling
wordt op- en overgeslagen in voorbereiding op

nuttige toepassing (verwerking tot compost
of organisch structuurmateriaal voor gebruik

in de landbouw of groenonderhoud). Uit een uitspraak
van het Europees hof van Justitie

blijkt echter dat het begrip verwijdering
in cat. D 18.1, bijlage 1 bij het Besluit m.e.r.

breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen
ook handelingen die

leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen.
De in de aanvraag

beschreven op- en overslag van restafval en groenafvai bedraagt
samen 20.000 ton per

jaar, bij 300 werkdagen overeen
komend met een capaciteit van circa 67 ton per dag.

Daarmee wordt de grens van 50 ton per dag, zoals gesteld in cat. D 18.1 van het Besluit

m.e.r.
Dat betekent dat moet worden beoordeeld of bij

de voorbereiding op de aanvraag voor

een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu,
vanwege het ontstaan van

belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu, een milieueffectrapport moet worden

opgesteld.

De aanvraag zoals ingediend op 16 maart 2015
bevat voldoende gegevens om als

aanmeldingsnotitle voor beoordeling van de m.e.r.-plicht
te kunen dienen.

Op 2 juni 2015 heeft GS van Flevoland
besloten dat voor deze omgevingsvergunning

9een milieueffectrapportage opgesteld
hoeft te worden. Dit besluit is vastgelegd in de

brief van de OFGV met kenmerk 150604/RBI/kbe-001
d.d. 8 juni 2015.

1.5 Huidige vergunningsituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen
waarin het aspect milieu is opgenomen,

verleend:
- oprichtingsvergunning Wet milieubeheer,

beschikking met kenmerk MB/03.041332/L

van Gedeputeerde Staten van Flevoland d.d.
2 december 2003;

- veranderingsvergunning Wet Milieubeheer, beschikking
van Gedeputeerde Staten

van Flevoland nummer MB/04.041143/L d.d. 12 oktober 2004;

- veranderingsvergunning Wet Milieubeheer, beschikking
van Gedeputeerde Staten

van Flevoland nummer 407512 d.d. 16 mei 2006.
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Daarnaast is op 8 december 2014 een melding gedaan op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer voor de op- en overslag van papier en karton en de op-
en overslag van grond.

De onderliggende oprichtingsvergunning, van 2 december 2003, is verleend voor de duur
van 10 jaar, dus tot 2 december 2013. Met het in werking treden van de Wabo is deze
termijn omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.

1.6 Wet Bibob

De integriteit van de Provincie Flevoland (hierna: provincie) moet worden beschermd.
Hiertoe heeft het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland (hierna: GS) besloten
de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet
Bibob) toe te passen.

Toetsingskader: Het Bibob-onderzoek geeft de provincie inzicht in de mate van gevaar
dat een vergunning mede wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, dan wel strafbare feiten te
plegen dan wel het bestaan van een vermoeden dat ter verkrijging van de vergunning
een strafbaar feit is gepleegd. Hiertoe toetst de provincie de integriteit van aanvragers
van omgevingsvergunningen in het kader van het oprichten, veranderen of veranderen
van de werking of het in werking hebben van een inrichting en het verrichten van een
activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving.

Op basis van het onderzoek naar de integriteit en de financieringsstructuur bestaat er
geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren of hier extra voorschriften aan
te verbinden.

1.7 Procedure

De aanvraag is op 9 maart 2015 digitaal ingediend via het Omgevingsloket Online en
daar geregistreerd onder nummer 1684047. De aanvraag is vervolgens door mij
beoordeeld. Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde
regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een
aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een
ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor
opgenomen, met een nadere uitwerking in de ministeriële Regeling omgevingsrecht
(Mor).

Aanvulling aanvraag
Bij de erste beoordeling van de aanvraag bleek dat er aanvullende informatie vereist
was. Op 30 april 2015 is de aanvrager per email verzocht om de aanvraag aan te vullen.
Op 2 juni 2015 zijn de gevraagde aanvullingen ontvangen. De procedure voor de
beschikking op de aanvraag is hierdoor op grond van artikel 4.15 lid 1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) opgeschort voor een periode van 33 dagen.

Beoordeling aanvraag
Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een omgevingsvergunning is
vereist, heb ik aan de hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en
voldoende gegevens bevat. Ik ben van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie
bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een omgevingsvergunning
is vereist.
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De beschikking is op grond van artikel 3.10 eerste
lid punt c van de Wabo voorbereid

volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Deze procedure is beschreven in

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De in de aanvraag beschreven veranderingen
heeft geen effecten op de bestaande

lozingen van hemelwater en huishoudelijk
afvalwater. Er is daarom ook geen aanpassing

nodig van de eerder voor deze inrichting
verleende watervergunnimng, nu overgegaan in

maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit.
Daarom is er geen advies

vereist van het Waterschap Zuiderzeeland.

De aanvraag betreft ook niet het oprichten
of wijzigen van bouwwerken. Daarom is er

geen advies vereist van de gemeente Lelystad.
De aanvraag betreft verder ook geen

andere aspecten waarvoor op grond van de
Wabo of het Bor een wettelijk adviseur is

aangewezen.

Ingekomen reacties op de ontwerpbeschikking
PM

De ontwerpbeschikking is op 2015 vastgesteld. Op woensdag
" 2015 is de

vaststelling van de ontwerpbeschikking bekendgemaakt
in de Flevopost (editie

Lelystad). De ontwerpbeschikking heeft
van donderdag t/m woensdag 2015

ter inzage gelegen op het stadhuis in Lelystad.

Gedurende de termijn dat de ontwerpbeschikking
ter inzage heeft gelegen zijn er

geen zienswijzen ontvangen en is
er ook geen verzoek ontvangen tot het houden

van een gedachtenv isseling over de ontwerpbeschikking.
Ook ambtshalve zijn er

geen aanleidingen geneest om de ontwerpbeschikking aan te passen.

De definitieve beschikking nijkt daarom niet af van het ontwerp.
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2 INHOUDELDKE OVERWEGINGEN

2.1 Activiteitenbesluit

In de tweede alinea van paragraaf 1.2 is uitgelegd dat de inrichting van Caron Recycling
vergunningplichtig is, zodat er sprake is van een "categorie C inrichting" als bedoeld in
het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het Activiteitenbesluit geeft in de hoofdstukken 2 t/m 5 algemeen geldende regels voor
verschillende categorieën inrichtingen. Zo geeft het Activiteitenbesluit voor categorie C
inrichtingen algemeen geldende regels voor specifieke opslagen en installaties als
genoemd in hoofdstuk 3. De regels uit hoofdstuk 2 zijn voor categorie C inrichtingen heel
beperkt van toepassing en de regels uit hoofdstuk 4 niet. De regels uit hoofdstuk 5 zijn
alleen voor specifieke grote installaties van toepassing, dit is bij Caron Recycling niet het
geval.

De aangevraagde op- en overslag van groenafval en restafval valt buiten de algemeen
geldende regels van het Activiteitenbesluit. Toepassing van het Activiteitenbesluit op de
in de eerder verleende vergunningen beschreven activiteiten van Caron Recycling leert
dat de volgende activiteiten vallen onder de daarbij genoemde paragraaf van de
algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit:

1. stookinstallatie: paragraaf 3.2.1;
2. op- en overslag van inerte goederen als bedoeld in het Activiteitenbesluit, zoals

betonpuin, puingranulaat, grind, schoon zand, papier, karton en schone grond:
paragraaf 3.4.3;

3. opslag en aflevering van diesel ten behoeve van de machines binnen de
inrichting: paragraaf 3.4.9.

De opslag van niet-inerte stoffen, zoals teerhoudend asfalt(granulaat), verontreinigd puin
en zand en bouw- en sloopafval valt buiten de algemeen geldende regels van het
Activiteitenbesluit. De conclusie is dat de voorschriften uit de vigerende vergunningen
deels zijn vervangen door de algemeen geldende regels van het Activiteitenbesluit.

2.2 Toetsing aan Best Beschikbare Technieken

Zoals in de derde alinea van paragraaf 1.2 is aangegeven vallen de vergunde activiteiten
bij Caron Recycling onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Op grond van deze
richtlijn moet worden beoordeeld of de activiteiten en voorzieningen bij Caron Recycling
voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT-conclusies). Daartoe moet een
toetsing aan de voor dit bedrijf relevante BBT-documenten plaats vinden, zoals
vastgelegd in een BREF (BBT Referentie document). Voor Caron Recycling is het
relevante document de BREF Afvalverwerking, "Waste Treatments Industries" van
augustus 2006, uitgegeven door de Europese IPPC bureau. Hoofdstuk 5 "Best Available
Techniques" uit deze BREF geldt per januari 2013 als BBT-conclusies.

De in de vergunningaanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval
vormt , vergeleken met de in de vigerende vergunning beschreven activiteiten, slechts
een kleine verandering. Er is daarom geen sprake van een "belangrijke verandering" als
bedoeld in artikel 3 lid 9 van de RIE. Dat heeft tot gevolg dat er geen volledige toetsing
van alle eerder vergunde activiteiten aan de van toepassing zijnde BREF, zoals
beschreven in artikel 5 lid 3 van de RIE, noodzakelijk is. De toietsing aan de BREF zal
daarom beperkt blijven tot de in de actuele vergunningaanvraag beschreven op- en
overslag.
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Op de de acceptatie en opslag van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen bij Caron

Recycling zijn de hoofdstukken "Milieuzorg", "Verbetering van de kennis van het

behandelde afval", "Beheersystemen" en "Opslag en behandeling" van de BBT-conclusies

(BBT-conclusies nummer 1 t/m 10, 12 t/m 19 en 24 t/m 31) van toepassing. Daarbij zijn
maar een beperkt deel van de BBT-conclusies relevant voor de situatie bij Caron

Recycling, omdat de aangevraagde afvalstoffen alleen op- en overgeslagen worden.

Bij toetsing van de aangevraagde op- en overslag bij Caron Recycling aan wat in deze

conclusies als BBT wordt genoemd blijkt dat de manier waarop de afvalstoffen bij Caron

Recycling worden gecontroleerd, geregistreerd, ingenomen en opgeslagen voldoet aan de

relevante BBT-conclusies. Daarbij is van belang dat gewerkt wordt overeenkomstig de bij
de aanvraag gevoegde KAM-systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) d.d. 18

februari 2015 of een recentere versie daarvan. Dit is vastgelegd in een voorschrift in

deze vergunning.

Naast toetsing aan de BBT-conclusies moet ook getoetst worden aan Nederlandse

richtlijnen voor best beschikbare technieken. Deze toetsing is verder uitgewerkt in de

overwegingen per milieuaspect.

2.3 Toetsing per milieuaspect

Afvalstoffen
Met acceptatie, registratie en opslag van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen

overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde KAM-systeem (kwaliteit,
arbeidsomstandigheden, milieu) d.d. 18 februari 2015 of een recentere versie daarvan

wordt voldaan aan de best beschikbare techniek. Dit is vastgelegd in een voorschrift.

Afvalwater
Bij de in de aanvraag beschreven op- en overslag komt geen nieuwe afvalwaterstroom

vrij. Het opgeslagen groenafval (snoelhout) is een inerte stof, waaruit geen
verontreinigende stoffen kunnen lekken of uitlogen. Het afvalwater van de opslag van

groenafval maakt deel uit van de bestaande afvalwaterstroom van het gehele terrein. De

opslag van restafval vindt plaats onder een bestaand afdak, zodat daar geen
verontreinigd afvalwater ontstaat. Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften

opgenomen in deze vergunning.
Het afvalwater wordt, met uitzondering van huishoudelijk afvalwater van de kantoorunit,

afgevoerd naar het nabijgelegen oppervlaktewater. De lozing van dit afvalwater valt

daarom buiten het kader van deze omgevingsvergunning. Voor de lozing van

afvalwaterop het oppervlaktewater is het Waterschap Zuiderzeeland het bevoegde gezag.

Bodem
Voor de bescherming van de bodem geeft de Nederlandse richtlijn bodembeschermende

voorzieningen (NRB) het beoordelingskader. Uitgangspunt daarbij is dat door een

combinatie van middelen en maatregelen een verwaarloosbaar risico op
bodemverontreiniging bereikt wordt. Voor de opslag van groenafval (snoeihout) zijn geen
maatregelen nodig omdat dit materiaal als inert (zonder gevaar voor lekkage of

uitloging) wordt beschouwd. De opslag van restafval vindt plaats op een vloeistofkerende

betonvloer onder een bestaand afdak. In combinatie met direct opruimen van eventueel

uit het afval vrijkomende vloeistoffen wordt een verwaarloosbaar risico op
bodenverontreiniging bereikt. In de voorschriften is opgenomen dat door een combinatie

van middelen en maatregelen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging als

beschreven in de NRB in stand gehouden moet worden.

Referentiemeting bodem
De overkapping met vloeistofkerende verharding werd eerder voor de opslag van andere
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(in vigerende vergunningen beschreven) mogelijk bodembedreigende stoffen gebruikt.
Daarom is er geen aanpassing van de eerder uitgevoerde referentiemeting van de bodem
vereist.

Exteme veiligheid
De in de aanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval heeft geen
gevolgen voor de externe veiligheid Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften
opgenomen in deze vergunning.

Geluid
Omdat de aangevraagde afvalstoffen niet bewerkt worden is alleen de aan- en afvoer van
de in de aanvraag beschreven afvalstoffen relevant voor het aspect geluid. Het aantal
vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer van deze afvalstoffen is in verhouding tot
eerder vergunde activiteiten gering. Bovendien leidt de op- en overslag van de in de
aanvraag beschreven afvalstoffen tot enige vermindering van de vervoersbewegingen
voor eerder vergunde op- en overslagen. Daarom passen de nu aangevraagde op- en
overslagen binnen de in een eerdere vergunning (Wm oprichtingsvergunning
MB/03.041332/L d.d. 2 december 2003 van GS Flevoland) vastgelegde geluidsnorm.
Daarom zijn voor het aspect geluid geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Geur
In de aanvraag is beschreven dat de aangevoerde afvalstoffen niet lang op de locatie
worden opgeslagen, maar binnen enkele weken worden afgevoerd naar erkende
verwerkers. De hoeveelheden die op enig moment zijn opgeslagen zijn beperkt, 60 ton
restafval en 80 ton groenafval. Van het groenafval is door de aard en korte opslag geen
relevante emissie van geur te verwachten. De opslag van restafval kan mogelijk wel
leiden tot geurhinder als hier stoffen met een sterke geuremisie bij zitten. Daarom is
voor dit aspect bij restafval een voorschrift opgenomen in deze vergunning.

Lucht
De in de aanvraag beschreven op- en overslag van groenafval en restafval heeft geen
emissies naar de lucht tot gevolg, omdat er geen afvalstoffen worden bewerkt of
verbrand. Daarom zijn voor dit aspect geen voorschriften opgenomen in deze
vergunning.

Luchtkwaliteit
De aangevraagde op- en overslag bedraagt jaarlijks maximaal 10.000 ton per jaar per
afvalstof. Gemiddeld levert dit circa 10 vrachtwagenbewegingen per werkdag op. De
emissie van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PMio en PM2,5) die hierbij optreedt is niet in
betekenende mate van invloed op de luchtkwaliteit. Daarom kan vanuit het oogpunt van
luchtkwaliteit voor de aangevraagde verandering een vergunning worden verleend.

2.4 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door Caron Recycling gevraagde vergunning
zijn er geen redenen om deze te weigeren.
In deze vergunning zijn voor de aangevraagde verandering relevante voorschriften
opgenomen.
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3 VOORSCHRIFTEN MILIEU

3.1 Algemeen

3.1.1
De controle, acceptatie, registratie, opslag en afvoer van afvalstoffen moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de actuele versie van "KAM-handboek CB Caron
Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV".
Ten tijde van vergunningverlening is de actuele versie van het KAM-handboek:
� deel 0: versie 2015.2
� deel 1: versie 2015.2
� deel 2: versie 2015.1
� deel 3: versie 2014.5
� deel 4: versie 2015.1

3.2 Bodembescherming

3.2.1
Het bodemrisico ter plaatse van de op- en overslag van restafval moet door het treffen
van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar
bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

3.3 Op- en overslag van groenafval

3.3.1
De op- en overslag van groenafval mag uitsluitend afval vallend onder de Euralcode
200201 betreffen en moet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag en de
bij de aanvraag behorende bijlage "Beschrijving opslag groenafval" met datum 9 maart
2015.

3.3.2
Indien groenafval door vervuiling of spontane biologische afbraak (compostering of
vergisting) leidt tot geuroverlast in de omgeving dan moet dit afval binnen twee
werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.4 Op- en overslag van restafval

3.4.1
De op- en overslag van restafval mag uitsluitend afval vallend onder de Euralcode
200301 betreffen en moet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de aanvraag.

3.4.2
Nabij de op- en overslag van restafval moeten maatregelen zijn getroffen (zoals
plaatsing van hekken) waarmee de verspreiding van restafval door verwaaliing wordt
voorkomen. Restafval dat buiten de daarvoor bestemde opslag terecht is gekomen moet
direct worden opgeruimd.

3.4.3
Indien restafval leidt tot geuroverlast in de omgeving dan moet dit afval binnen twee
werkdagen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.4.4
De verharding van de opslag van restafval mag niet afwateren naar het overige terrein
van de inrichting.
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