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BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de melding
ex artikel 8.19 Wet milieubeheer van Mirec BV voor het veranderen van de
inrichting bestemd voor de opslag en verwerken van electronicaschroot aan de
Hastelweg 251 te Eindhoven.
1.

Algemeen
Op 11 oktober 2006 hebben wij aan Mirec BV een vergunning verleend
ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting bestemd voor de opslag
en verwerken van electronicaschroot. De vergunning is verleend tot
5 december 2016.

2.

Procedure
De melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer, gedateerd
10 december 2009, is bij ons ingekomen op 14 december 2009.

3.

Beoordeling
De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de
beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot
het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op ons besluit van invloed
kunnen zijn.

Ecologie

De verandering betreft: de uitbreiding van de werktijden naar 7 dagen per
week van 06.00 uur tot 23.00 uur.
Naar aanleiding van voornoemde veranderingen overwegen wij het
volgende:
-

de veranderingen zijn 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

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

-

-

-

4.

vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken;
de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend;
het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door vergunninghoudster is schriftelijk overeenkomstig de in artikel 8.19 , lid 6 onder a
Wet milieubeheer gestelde regels aan ons gemeld;
het betreft geen veranderingen ten aanzien waarvan, indien zij
vergunningplichtig zouden zijn geweest, een milieu-effectrapport had
moeten worden gemaakt;
de veranderingen geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen
8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer.
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Conclusie
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de melding voldoet aan
het bepaalde in artikel 8.19 Wet milieubeheer.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT;
gelet op de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
BESLUITEN:
te verklaren dat de voorgenomen verandering voldoet aan het daartoe gestelde
in artikel 8.19, lid 1 en dat de verandering geen aanleiding geeft tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer;
dit besluit bekend te maken overeenkomstig het daartoe gestelde in hoofdstuk 6
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op 15 januari 2010.

's-Hertogenbosch, 11 januari 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.
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Bezwaren
Tegen deze beschikking tot het accepteren van de melding bestaat de
mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van
6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151,
5200 MC 's-Hertogenbosch. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en moet ten
minste bevatten:
a.
naam en adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
d.
de gronden van het bezwaar.
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Indien u gebruikmaakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen,
kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen,
indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist.
Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
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