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Besluit

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 30 mei 2012 een aanvraag voor het milieuneutraal
veranderen van de omgevingsvergunning ontvangen van Deponie Zuid N.V. voor haar inrichting in
Landgraaf. Het betreft het vervangen van de filtratie-unit van de percolaatwaterzuivering. De aanvraag
betreft de locatie gelegen aan Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer 2012-0406.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
1.

aan Deponie Zuid N.V. de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van haar
omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend
voor haar inrichting gelegen aan Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf;

2.

dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden het
milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder
e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo). De verandering betreft het aanpassen van
de filtersystemen van de percolaatwaterzuivering.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

clusterhoofd Milieu
afdeling Vergunningen en Subsidies
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Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo
(de reguliere voorbereidingsprocedure).
Afschriften
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

aanvrager van de vergunning, zijnde Deponie Zuid NV;

het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf;

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 bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “e-Loket”.
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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2

Procedure

2.1

Gegevens aanvrager

Op 30 mei 2012 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van Deponie Zuid NV voor haar stortplaats te Landgraaf.

2.2

Vergunningsituatie

Op 4 april 2006 hebben wij aan Deponie Zuid NV een revisievergunning (kenmerk 2005/34087) ingevolge
de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor haar inrichting gelegen aan de Europaweg 179 te Landgraaf.
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar maar gelet op artikel 1.2, vijfde lid, van de
Invoeringswet Wabo geldt een voor de inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke
vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd,
van rechtswege voor onbepaalde tijd.
Verder zijn op 18 december 2008, 21 januari 2010 en 14 juli 2011 drie veranderingsvergunningen
verleend terwijl door het Waterschap Roer en Overmaas op 30 maart 2006 een lozingsvergunning op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend is. Deze vergunning maakt
inmiddels deel uit van de omgevingsvergunning. Dat geldt ook voor de melding die op 22 februari 2010 in
het kader van de Wvo door het Waterschap geaccepteerd is.
De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de
aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich
daartegen verzet.

2.3

Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag
bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b (overslag afvalstoffen), 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen), 28.4.c.2 en
28.4.f (storten van afvalstoffen) van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder
bevat de inrichting één of meerdere gpbv-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de
integrale omgevingsvergunning.

2.4

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
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 ontvankelijk en in
behandeling genomen.
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2.5

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van
de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op
de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

3

Samenhang overige wetgeving

3.1

Coördinatie Waterwet

Binnen de inrichting treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater. Er is
daarom geen sprake van een verandering waarvoor een Waterwetvergunning zou moeten worden
aangevraagd.

3.2

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Met het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel
Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
De inrichting bevat een gpbv-installatie en daarom is het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

3.3

Besluit milieueffectrapportage 1999 (besluit mer)

In Nederland is het mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm
van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving
invloed op mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er bestaat een beperkte en een uitgebreide m.e.r.procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.
Het Besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien
waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij
het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of
een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).
Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)
De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De
activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.
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4

Overwegingen

4.1

Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de
Wabo. De aanvraag betreft de vervanging van de filtratie-unit van de percolaatwaterzuivering.
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met
deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de
inrichting:

niet zal leiden tot het ontstaan van een andere (deel)inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) zijn toegestaan;

niet MER-plichtig is.
Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting
Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor
de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend. Dit zal hierna worden
afgewogen.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er
geen andere inrichting ontstaat dan reeds vergund is.
Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn
In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.
Afvalstoffen
Er ontstaan geen andere afvalstoffen dan reeds vergund.
Afvalwater / lozingen naar water
De inrichting beschikt over een percolaatwaterzuiveringsinstallatie. Het percolaatwater van het
stortlichaam wordt daarbij in een biologisch proces gezuiverd waarbij slib ontstaat dat door middel van
een filterinstallatie uit het water wordt afgescheiden.
Sinds de oprichting van de inrichting was de installatie voorzien van een filtratiesysteem met
ondergedompelde membranen. In 2007 zijn de filters vervangen door een zogenaamd crossflowfiltratiesysteem. Dit systeem is niet geschikt gebleken, vereiste veel onderhoud en was
storingsgevoelig. In januari 2011 is de installatie afgebrand en is een tijdelijk filtratie-unit geplaatst. Deze
tijdelijke installatie, met ondergedompelde membranen, wordt nu vervangen door een permanente
installatie van dit type. Dit type filter is daarmee gelijk aan het oorspronkelijke systeem.
De normen voor de waterzuivering veranderen natuurlijk niet. De installatie wordt geplaatst om aan de
bestaande normen te kunnen voldoen.
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In het effluent treedt een lichte verkleuring op. De verkleuring is in overleg met het Waterschap Roer en
Overmaas onderzocht. De oorzaak is de aanwezigheid van humuszuren, hetgeen in de huidige omvang
geen probleem is voor de waterzuivering van het Waterschap die het effluent ontvangt.
Bodem(bescherming)
Er treden geen veranderingen op ten aanzien van de belasting van de bodem.
Energieverbruik
Er treden geen negatieve veranderingen op ten aanzien van het energieverbruik. Het energieverbruik zal
zelfs lager zijn.
Geluid
Er treden geen veranderingen op ten aanzien van de geluidbelasting van de inrichting naar de omgeving.
(Externe) Veiligheid en emissies naar lucht
Er ontstaan als gevolg van de veranderingen geen emissies en de (externe) veiligheid wordt niet
beïnvloed.
Algemene voorschriften
De voorschriften van de vigerende revisievergunning inclusief veranderingsvergunningen en inclusief de
verleende Wvo-vergunning.
Overwegingen MER plicht
Een milieuneutrale omgevingsvergunning wordt geweigerd indien het bevoegde gezag heeft beslist dat
bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden
gemaakt.
De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De
activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.
Overwegingen voorschriften
Voor deze verandering zijn geen nadere voorschriften noodzakelijk.
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