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6080 AC HAELEN

Onderwerp

Wijziging van een beperking verbonden aan een vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer.

Datum

Ecologie
Ons kenmerk

1175270

I

De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag
Op 11 oktober 2005 hebben wij een aanvraag van NV Razob (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor
het wijzigingen van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm, artikel 8.24).
De inrichting is gelegen aan de Lodewijkstraat 7 te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Strijp,
sectie O3D, nummer 2735G.
De aanvraag voorziet in een wijziging van voorschrift 5.2.4 van de vigerende vergunning, die door ons
is verleend op 14 juni 2002 voor een periode van 10 jaar.
Op grond van categorie 28.4.a.1 en 28.4.a.5 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningbesluit
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.
I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag
De aanvraagster verzoekt om wijziging van voorschrift 5.2.4 om de volgende 3 redenen:
1. omdat de NPR 3220 volgens aanvraagster geen omschrijving bevat van de inspectie en
toestandsbeoordeling van de lekdichtheid van riolen;
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2. om de vergunning van de milieustraat aan de Lodewijkstraat 7 in lijn te brengen met
vergunningen voor andere milieustraten van de aanvraagster. In de vergunningen van deze
milieustraten is voorgeschreven dat inspectie van de bedrijfsriolering volgens CUR/PBVaanbeveling 44 moet verlopen. In voorschrift 5.2.4 van de milieustraat gelegen aan de
Lodewijkstraat 7 is voorgeschreven dat dit dient te gebeuren volgens NPR 3220;
3. omdat de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) CUR/PBV-aanbeveling 44 hanteert
voor het bepalen van vloeistofdichtheid.
I.C Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting geldt een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer met nummer 839874,
die is verleend op 14 juni 2002 voor een periode van 10 jaar.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning
II.A

De aanvraag

II.A.1

Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 11 oktober 2005 ontvangen en is op 15 november 2005 doorgestuurd naar
de wettelijke adviseurs, te weten:
− het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven;
− het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel te Boxtel.
II.B

Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De onderhavige wijziging heeft geen invloed op de lozingssituatie van de inrichting. Een wijziging van
de Wvo-vergunning is niet nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit
geval dus niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerpbeschikking
III.A

Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse
verschijnend regionaal dagblad op 13 januari 2006. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking
gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 16 januari 2006 tot en met 27 februari 2006.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde
termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Toetsingskaders
IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer
IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.
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IV.B

Bodem

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire
toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. De NRB geeft aan dat voor de
inspectie van bedrijfsrioleringen CUR/PBV-aanbeveling 44 kan worden gebruikt, nadat deze is
aangepast. Dit is inmiddels gebeurd.
IV.B.2 De gevolgenvoor de bodem van de aangevraagde wijziging

Het voorliggende verzoek heeft betrekking op de wijze waarop de riolering dient te worden
geïnspecteerd. Het tijdig signaleren en repareren van bijvoorbeeld scheuren in de riolering is belangrijk
om bodemverontreiniging te voorkomen.
IV.B.3 De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de
bodem

Aan de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting zijn in de vigerende vergunning
voorschriften verbonden om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, te beperken. Eén van deze voorschriften is voorschrift 5.2.4 dat luidt:
5.2.4 Zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient het rioolsysteem te
worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Hierbij dient NPR 3220 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee
maanden voor de uitvoering ter goedkeuring worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
Aanvraagster stelt voor dit voorschrift als volgt aan te passen:
5.2.4 De bestaande bedrijfsriolering bestemd voor de opvang en afvoer van belast afvalwater, dient overeenkomstig
CUR/PBV–aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd. De resultaten van de inspectie, dienen 3 maanden na het uitvoeren van
de inspectie te worden overlegd aan Gedeputeerde Staten. Indien reeds een rioolinspectie is uitgevoerd, die na beoordeling door
het bevoegd gezag is goedgekeurd, kan deze inspectie achterwege blijven. Herkeuring, overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44, dient plaats te vinden voor het eind van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte
voorzieningen geldt.
IV.B.4 Beoordeling en conclusie

NPR 3220 geeft onder andere aan hoe onderzoek gedaan kan worden aan een buitenriolering.
CUR/PBV aanbeveling 44 bevat een hoofdstuk voor het inspecteren van (bedrijfs)rioleringen. In de
rest van de vergunning zijn wij voor bodembeschermende voorzieningen uitgegaan van de NRB. De
NRB raadt voor rioolinspecties CUR/PBV-aanbeveling 44 aan.
Bij het wijzigen van het voorschrift hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.
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V Conclusie
Op grond van bovenstaande overwegingen zien wij geen redenen om de aanvraag af te wijzen en
besluiten wij het gevraagde verzoek tot wijziging van voorschrift 5.2.4 van de vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer te verlenen voor de periode tot het einde van de looptijd van de huidige vergunning,
te weten 13 juni 2012.

VI Besluit
Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:
a. de door NV Razob, Roermondseweg 53 te Haelen aangevraagde wijziging van voorschrift 9.9.2
van haar vergunning als bedoeld in artikel 8.24 Wet milieubeheer voor Milieustraat Lodewijkstraat,
Lodewijkstraat 7 te Eindhoven te verlenen tot 14 juni 2012;
b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit;
c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorend
voorschrift zijn opgenomen;
d. te bepalen dat voorschrift 5.2.4 van de revisievergunning van 14 juni 2002 door voorschrift 1.1.1
van deze beschikking wordt vervangen;
e. het origineel van dit besluit te zenden aan Razob NV (Milieustraat Eindhoven Lodewijkstraat) en
een afschrift te zenden aan:
− het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven;
− het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
− het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;
f. deze beschikking bekend te maken op 17 maart 2006.

’s-Hertogenbosch, 10 maart 2006.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
a.i. bureauhoofd Afvalbranches.
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Begrippen- en literatuurlijst
Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de
begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten,
wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn
met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is
bepaald.

Bedrijfsriolering

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de
inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor
de inzameling en het transport van afvalwater.

CUR/PBV

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving /
Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie NoordBrabant. Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefax
073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren
bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
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1

Bodembescherming

1.1

Bedrijfsrioleringen

1.1.1

De bestaande bedrijfsriolering bestemd voor de opvang en afvoer van belast afvalwater, dient
overeenkomstig CUR/PBV–aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd. De resultaten van de
inspectie dienen 3 maanden na het uitvoeren van de inspectie te worden overlegd aan
Gedeputeerde Staten. Indien reeds een rioolinspectie is uitgevoerd, die na beoordeling door het
bevoegd gezag is goedgekeurd, kan deze inspectie achterwege blijven. Herkeuring,
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44, dient plaats te vinden voor het eind van de termijn
waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorzieningen geldt.
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