Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning
Ambtshalve wijziging (vergeten Euralcodes)

Wormdal Vastgoed B.V. te Kerkrade

Zaaknummer: 2017-200586

Kenmerk: 2017/8457 d.d.2 februari 2017.
Verzonden:

o 6 FEB. 2017
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Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 8 december 2016 aan Wormdal Vastgoed BV een
omgevingsvergunning met kenmerk 2016/98727 verleend voor de inrichting gelegen aan de Wolfsweg 75
in Eijgelshoven (gemeente Kerkrade).
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve als volgt te wijzigen:
■
Het toevoegen van twee Euralcodes aan vergunningsvoorschrift K.7 en het in verband daarmee
wijzigen van voorschrift K.15, zoals verbonden aan de door ons verleende omgevingsvergunning
van 23 juni 2009, kenmerk 07/28523, daarna gewijzigd/nieuw toegevoegd middels
omgevingsvergunning van 8 december 2016 met kenmerk 2016-602082, zoals in bijlage 1 bij dit
besluit is weergegeven.
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
■
aanvrager van de vergunning, zijnde Wormdal Vastgoed BV, de heer M. van Ingen, Wolfsweg 75,
6471 CP Kerkrade;
■
adviseur, zijnde Volantis Consultants BV, de heer Savelkoul, Postbus 470
5900 AL VENLO;
■
het College van burgemeester en Wethouders van Kerkrade;
■
Waterschap Roer en Overmaas, Afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het
a.
b.
c.
d.

bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “e-Loket”.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond.

Ambtshalve wijziging toevoegen Euralcodes
baksteenproductie - 2017-200586

3

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.
Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het
onderhavige besluit geschorst.
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Procedure

2.1

Huidige vergunningsituatie

Te wijzigen vergunning
Op 8 december 2016 hebben wij aan Wormdal vastgoed BV een milieuneutrale veranderingsvergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. Deze vergunning is verleend voor het
gereedmaken en op specificatie brengen (mengen/zeven/breken) van alternatieve grondstoffen ten
behoeve van de baksteenproductie. Deze vergunning is onherroepelijk sinds 24 januari 2017.
Eerder verleende vergunningen
Op 23 juni 2009, kenmerk 07/28523 hebben wij aan Wormdal Vastgoed een oprichtingsvergunning
ingevolge Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de productie van bakstenen en het op- en
overslaan alsmede bewerken van mineralen waaronder steenkool en mijnsteen, gelegen de Wolfsweg 75
te Eygelshoven. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Kerkrade,
sectie P, nummers: 519, 1052, 1053 en 1179.
Concreet hebben wij vergunning voor de volgende activiteiten verleend:
•
Baksteenfabriek: aanvoer en opslag van klei en andere grond- en hulpstoffen, productie en bakken
van vormelingen, tijdelijke opslag van gerede bakstenen op het eigen terrein en expeditie.
■
Vergunde en aangevraagde maximale jaarcapaciteit: 40.000.000 bakstenen of 80.000 ton;
■
Productie van gravel voor sportvelden: aanvoer en opslag van keramische (gebakken) grondstoffen,
breken, zeven hiervan, tijdelijke opslag van gereed gravel en afvoer. Vergunde en aangevraagde
maximale jaarcapaciteit: 10.000 ton (droog);
■
Bewerking (malen, breken, drogen en zeven) van minerale grondstoffen (kolen, leisteen en andere
mineralen): aanvoer en opslag van diverse minerale grondstoffen, malen, breken, drogen en zeven
hiervan, tijdelijke opslag van gereed product en afvoer naar afnemers dan wel zonodig enige
verwerking in eigen baksteenproductie. Vergunde en aangevraagde maximale jaarcapaciteit:
125.000 ton (droog).
Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
■
Wijziging voorschriften op verzoek vergunninghoudster conform artikel 8.24 van de Wet
milieubeheer van 17 december 2009, kenmerk 09/15173;
•
Besluit op melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van 4 oktober 2010, kenmerk 10/24317;
■
Milieuneutrale verandering van de inrichting van 28 maart 2013, kenmerk 2013-0179;
■
Verandering van de inrichting en bouwen met betrekking tot het oprichten van een
kolenwasinstallatie en een mineralenmenginstallatie van 25 augustus 2016, zaaknummer: 20160558.

2.2

Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorieën 11.1. a en c, 11,3.f en 28.4.a onder 5 en 6 en c, onder 1 en 2 van
onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of
meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.
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2.3

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van
de Wabo en artikel 3.15 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij tegelijkertijd met het bekendmaken van dit
besluit door toezending aan vergunninghoudster, dan wel zullen wij zo spoedig daarna hiervan openbaar
mededeling doen door hiervan kennis te geven op de site van de provincie Limburg
(www.limburg.nl/bekendmakingen).
Deze procedure is gevolgd, aangezien de vergunning welke middels dit besluit wordt gewijzigd eveneens
met de reguliere procedure (milieuneutrale vergunning) tot stand is gekomen.
Het milieugedeelte van de omgevingsvergunning moet met de reguliere procedure worden gewijzigd als
er sprake is van een verandering van de werking van de inrichting die milieuneutraal is ten opzichte van
de vergunde situatie.

3

Toetsingskader en overwegingen

Overeenkomstig artikel 2.31 Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een
omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren
zijn eveneens vermeld in dit artikel.
Artikel 2.31
1 Het bevoegd gezag wijzigt voorschriften van de omgevingsvergunning:
a. ter uitvoering van een verzoek als bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, tweede volzin, onder a, of een
aanwijzing als bedoeld in artikel 2.34, eerste lid;
b. indien door toepassing van artikel 2.30, eerste lid, 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;
c. in gevallen waarin de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, voor zover dit nodig is om
ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen, of, voor zover zodanige
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken;
d. voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, voor
zover dat bij de betrokken algemene maatregel van bestuur is bepaald;
e. voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, voor zover dat bij de
betrokken verordening is bepaald;
f. voor zover deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.19, voor zover dat bij het
betrokken wettelijk voorschrift is bepaald.
2 Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen voor zover deze
betrekking hebben op:
a. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, voor zover dit in het belang van de
brandveiligheid is met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk;
b. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder e, voor zover dit in het belang van de
bescherming van het milieu is:
c. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, op de gronden die zijn aangegeven in de
betrokken algemene maatregel van bestuur;
d. een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, op de gronden die zijn aangegeven in de betrokken
verordening;
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e. een activiteit als bedoeld in artikel 2.19, op de gronden die zijn aangegeven in het betrokken wettelijk
voorschrift.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid onder b van de
Wabo, zoals hierboven is onderstreept.
Zoals hierboven reeds aangehaald, hebben wij op 8 december 2016 een omgevingsvergunning aan
vergunninghoudster verleend voor het veranderen van haar inrichting, zonder dat hierbij andere of
grotere gevolgen voor het milieu ontstaan, de aard van de inrichting wijzigt dan wel een milieueffectrapportage moet worden gemaakt. Aangevraagd en vergund is het binnen de inrichting op
specificatie brengen van alternatieve grondstoffen voor de baksteenproductie. Deze grondstoffen zijn
afvalstoffen in de zin van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer en daarbij behoort een Euralcode. Indien uit
onderzoek in een baksteenoven elders blijkt dat met deze afvalstoffen een afzetbare baksteen kan
worden geproduceerd en de emissies naar de lucht niet anders zijn of hoger zijn dan reeds is vergund,
zullen deze afvalstoffen ook bij Wormdal Vastgoed BV in het baksteenproductieproces mogen worden
ingezet. De verleende vergunning voorziet in voorschriften hiertoe. Nu zijn wij in de omgevingsvergunning
per abuis vergeten om twee Euralcodes van deze nieuwe afvalstoffen op te nemen in het gewijzigde
voorschrift K.7. Voorschrift K.15 moet hierdoor tevens aangepast worden omdat hierin naar onder andere
deze afvalstoffen wordt verwezen. De afvalstoffen hebben de Euralcodes 19.01.12 (vliegas/bodemas) en
17.05.06 (baggerspecie). Nu alle afvalstoffen, waaronder voorgaande, al in de vergunning van 8
december 2016 zijn beoordeeld en als zodanig (milieuhygiënisch) vergunbaar zijn geacht op grond van
hetgeen is aangevraagd, betreft de ambtshalve aanpassing louter een schriftelijke aanpassing. De
toepassing van beide afvalstoffen in de vorm van nieuw product (baksteen) is eveneens overeenkomstig
de daartoe geldende beleidskaders (Landelijk Afvalbeheerplan) en Besluit bodemkwaliteit (toepassen als
vormgegeven bouwstof). Daar de wijziging dus een correctie betreft van de eerder verleende
omgevingsvergunning waarin deze twee afvalstoffen met bijbehorende Euralcodes zijn aangevraagd en
beoordeeld, achten wij de ambtshalve aanpassing in belang van de bescherming van het milieu. De
voorschriften dienen immers overeen te komen met de aangevraagde activiteiten tenzij hiervoor een
milieuhygiënische reden bestaat. Deze reden is er niet.
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Bijlage 1 Gewijzigde voorschriften
Te wijzigen voorschriften uit oprichtingsvergunning van 23 juni 2009, kenmerk 07/28523, gewijzigd/nieuw
toegevoegd middels omgevingsvergunning van 8 december 2016 met kenmerk 2016-602082:
K.7
Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige - afvalstoffen
maximaal worden opgeslagen en be- of verwerkt (indeling overeenkomstig de Eural):
Afvalstof

Maximale opslag in tonnen

Eural codes

vliegas

40.000

10.01.02

bodemas

15.000

10.01.01

papierslib

1.000

03.03.99

Keramisch afval/chamotte

5.000

10.12.08

zaagsel

2.000

02.01.07 en 03.01.05

Boorgruis (afkomstig van fysische 2.000
chemische behandeling elders)

19 02 06 c (niet gevaarlijk)
01.05.08 c (niet gevaarlijk)
19 01 02

Bodemas/vliegas

1901 12

‘

glasstof

4.000

19 12 05

spoorballast

16.000

17.05.08 c (niet gevaarlijk)

Fijne fracties uit spoorballast
(vulstof)
slooppuin
baggerspecie

19.02.06 c (niet gevaarlijk)
17.01.07 c (niet gevaarlijk), 17 01
01, 17 01 02, 17 01 03
17 05 06

K.15
b.
De verwerking van de afvalstoffen boorgruis, glasstof, spoorballast, fijne fracties uit spoorballast en
slooppuin, baggerspecie en bodemas/vliegas, zoals genoemd in voorschrift K.7, in het
baksteenproductieproces mag op jaarbasis niet meer dan 33.000 ton bedragen.
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