Beschikking van Gedeputeerde

Directie

Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

op de op 9 januari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van
Essent Energie Productie BV, om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project voor het
wijzigen van de gasafblaas en de vergroting van de demper bij de
WKC, gelegen aan de Beukenlaan 2a te Eindhoven.

's-Hertogenbosch, 2 februari 2012

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.
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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
1

Onderwerp

Op 9 januari 2012 heeft Essent Energie Productie BV (hierna Essent) een aanvraag via het
Omgevingsloket online (OLO) onder nr. 294657 ingediend voor een omgevingsvergunning. De
aanvraag betreft het verplaatsen van de lokatie van de gasafblaas en de vergroting hierbij van de
bestaande demper bij de warmte kracht centrale van Essent aan de Beukenlaan 2a te Eindhoven
en is onder nummer C2061708 bij ons geregistreerd.
In de aanvraag wordt verzocht om:
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (Wabo). Dit artikel omvat het milieuneutraal
veranderen van de inrichting en/of het milieuneutraal veranderen van de werking van de
inrichting.
2

Besluit

Wij 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:
de omgevingsvergunning voor het verplaatsen van lokatie van de gasafblaas en het vergroten
hierbij van de bestaande demper te verlenen;
dat de aanvraag, welke op 9 januari 2012 is geregistreerd in het Omgevingsloket online
(OLO) onder nr. 294657, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
dat verbinden van extra voorschriften aan het al bestaande voorschriftenpakket van de
vigerende vergunning niet nodig is.
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PROCEDURELE ASPECTEN
1

Gegevens aanvrager

Op 9 januari 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van
Essent Energie Productie BV (vanaf hier Essent), postbus 689 5201 AR te ‘s -Hertogenbosch. De
aanvraag heeft betrekking op de warmte kracht centrale (WKC) aan de Beukenlaan 2a
te Eindhoven.
2

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen van
de lokatie van de gasafblaas en de vergroting hierbij van de bestaande demper. Een uitgebreide
projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. De aanvraag is op
9 januari 2012 ingediend via het Omgevingsloket online (OLO) onder nr. 294657.
3

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 29 maart 2006 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.
Daarnaast hebben wij diverse meldingen ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd
voor:
- 13 april 2007 voor het verplaatsen van drie combi-units;
- 3 mei 2010 voor de uitbouw van het kantoor en de aanpassing van de parkeerplaats;
- 7 juni 2010 voor een pompput t.b.v. de opvang en terugpompen van retourcondensaat van
Strijp S.
Alle bovengenoemde vergunningen zijn met de in werkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010
omgezet in omgevingsvergunningen.
4

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met
betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
5

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. 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 in behandeling genomen.
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6

Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in
paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 26 januari 2012 conform artikel 3.8
Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Eindhovens Dagblad, editie Eindhoven
Noord/Oost.
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
1

Overwegingen milieu

1.1

Toetsing milieuneutraal of milieuvriendelijke verandering

Het milieuneutrale deel heeft betrekking op:
- het verplaatsen van de gasafblaas; De gasafblaas van de centrale levert (éénmaal per dag, vaak in
de vroege ochtend) op wisselende tijden gedurende één seconde een piekgeluid op. In verband met
de toekomstige bewoning van de gebouwen op Strijp S zou dit piekgeluid hinder op kunnen gaan
leveren. Ter voorkoming van deze eventuele overlast is door Essent de mogelijkheid onderzocht
om de gasafblaas naar een andere lokatie (aan achterzijde van de centrale) binnen de inrichting te
verplaatsen.
De milieueffecten hebben uitsluitend betrekking op het milieucompartiment “geluid”. Het
verplaatsen (losgezien van geluidreducerende maatregelen) van de demper naar de achterzijde zal
tot gevolg hebben dat het invloedsgebied waar de piekbelasting kan optreden verschuift van een
zuid-oostelijke naar een noord-oostelijke richting. Hiermee wordt de beoogde woningbouw aan
Strijp S al grotendeels ontzien.
De bronsterkte van het piekgeluid zou echter zonder maatregelen nu nog te hoog zijn.
- het monteren van een effectievere demper. De bronsterkte van het piekgeluid wordt hiermee
gereduceerd.
De verandering heeft ook hier betrekking op het milieucompartiment “geluid”. Ondanks de
verplaatsing van de gasafblaas (zie vorige punt) is een extra reductie van het piekgeluid nog
noodzakelijk. Dit wordt bereikt door toepassing van een grotere (effectievere) demper.
De verplaatsing van de gasafblaas in combinatie met de effectievere demper leidt tot een situatie
waarbij de maximale geluidsniveaus (LAmax) bij alle (zowel bestaande als nieuwe) woningen rond
de inrichting van de WKC binnen de vergunde waarden van de vigerende vergunning blijven.
Resumerend
Voor wat betreft de relevante milieuaspecten (geluid) hebben wij beoordeeld of er sprake is van een
milieuneutrale verandering. Daarbij overwegen wij het volgende:
- de verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
1.2

Conclusie

Ten aanzien van de milieuneutrale aspecten hebben wij alle milieugevolgen beoordeeld en er is
géén sprake van andere of grotere milieugevolgen en zijn er geen redenen om de
omgevingsvergunning te weigeren.
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