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Geachte heer Van Houtum, 
 
Op 30 januari 2008 hebben wij van u een melding als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid, van de 
Wet milieubeheer ontvangen. Deze melding heeft betrekking op een verandering van uw inrich-
ting, gelegen aan de Leeghwaterstraat 6 te Arnhem. De verandering betreft het inzamelen, op-
slaan en bewerken van kunststof folie. 
 
De melding hoort bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer nr. MPM4823, d.d. 24 mei 
2007. 
 
Grondslag 
In artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer staat dat een voor de inrichting verleende 
milieuvergunning tevens geldt voor veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan 
die niet in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende milieuvergunning of de aan 
deze vergunning verbonden beperkingen en voorschriften. Hierbij wordt het voorbehoud ge-
maakt dat deze veranderingen niet mogen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor 
het milieu dan die de inrichting volgens de milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkin-
gen en voorschriften mag veroorzaken.  
Artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer verbindt hieraan verder als voorwaarde dat: 
a de veranderingen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; 
b het voornemen tot het uitvoeren van de verandering schriftelijk is gemeld overeen-komstig 

artikel 5.19 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb);  
c wij aan vergunninghouder schriftelijk hebben verklaard dat de verandering voldoet aan de 

aanhef van het eerste lid van artikel 8.19 en het onder a gestelde en verder dat de verande-
ring naar ons oordeel geen aanleiding geeft om toepassing te geven aan de artikelen 8.22 
(actualisatie van de milieuvergunning), 8.23 (ambtshalve wijziging van de milieuvergunning) 
of 8.25 (intrekking van de milieuvergunning) van de Wet milieubeheer. 

 
Op grond van artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer wordt alleen toepassing gegeven 
aan artikel 8.19, eerste lid, wanneer de voorgenomen verandering niet m.e.r.-plichtig is. 
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Beslissing 
Wij verklaren dat de voorgenomen verandering voldoet aan artikel 8.19, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, van de Wet milieubeheer, en niet leidt tot andere of grotere nadelige milieugevol-
gen. 
 
Overwegingen 
De voorgenomen verandering heeft betrekking op het inzamelen, opslaan en bewerken van 
kunststof folie. Het betreft schoon kunststof folie (krimp- en strechfolie) (EURAL-code: 15 01 02) 
afkomstig van omverpakkingen van kartonnen dozen en pallets van dozen van bedrijven. De 
folie wordt tijdelijk in de papierloods opgeslagen en wordt na samenpersen tot kunststofbalen 
afgevoerd naar een tussenhandelaar en vandaar naar de kunststofverwerkende industrie. Het 
betreft een maximum opslag hoeveeheid van 10 ton met een jaardoorzet van 50 ton. 
 
De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. Verder 
is, gelet op artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer geen sprake van een verandering 
waarvoor de MER-(beoordelings)plicht van toepassing is.  
 
De melding maakt voldoende aannemelijk dat de verandering niet leidt tot grotere nadelige ge-
volgen: 
- De vergunde maximale opslagcapaciteit van 14.005 ton en de -verwerkingscapaciteit 

van 161.500 ton per jaar worden met het inzamelen, opslaan en bewerken van kunststof 
folie niet overschreden.  

- Het aantal transportbewegingen, aan- en afvoer van folie bedraagt maximaal 2 vracht-
wagens per week. Hier is in het geluidsrapport wat bij de vigerende vergunning hoort re-
kening mee gehouden. Daarmee worden de geluidsvoorschriften zoals opgenomen in 
deze vergunning niet overschreden. 

- Het persen van kunststof folie zal plaatsvinden in de reeds vergunde pers voor papier en 
karton. Als folie wordt geperst wordt er geen papier geperst, daarom zullen de vergunde 
bedrijfsuren van de pers niet worden overschreden.  

- Het opslaan van schoon folie betreft een niet bodembedreigende activiteit en vindt bin-
nen in de papierloods plaats.  

- De verwerking voldoet aan de doelmatigheidstoets van het LAP, sectorplan 19: “Kunst-
stofafval”. 

 
Daarnaast wordt aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van andere milieugevolgen dan 
destijds vergund, omdat de aspecten die bij deze verandering spelen: brand- en explosiegevaar, 
energieverbruik, geluid en trillingen reeds zijn meegenomen in de vigerende vergunning. 
 
Wij menen dat de verandering voldoet aan de aanhef van artikel 8.19, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer en wij oordelen dat er op dit moment geen aanleiding is om toepassing te geven 
aan de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.  
 
Publicatie 
Overeenkomstig artikel 8.19, zesde lid, van de Wet milieubeheer wordt van de melding en onze 
verklaring een openbare kennisgeving gedaan in de plaatselijke dag- en/of weekbladen. Zie 
hiervoor de bijgevoegde kennisgeving.  
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een be-
zwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) een verzoek in-
dienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26. 
 
Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
mr. H. Boerdam 
dienst Milieu en Water 
onderafdelingshoofd Bewerking en Overslag Afval 
van de afdeling Bodem & Afval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bijlagen: 
- kennisgeving 
- folder "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland?" 
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