ONTWERPBESLUIT
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben op 15 juni 2016 een verzoek tot het
intrekken van de omgevingsvergunning (milieu) d.d. 7 juli 2005 met kenmerk 113155
ontvangen van KRN Holding B.V. Het betreft het intrekken van de oprichtingsvergunning voor
een afvalverwerkende inrichting gelegen aan de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel.
Het verzoek is geregistreerd onder dossiernummer 9894.
Besluit
Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
vergunning en gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo):


de omgevingsvergunning (oprichting) d.d. 7 juli 2005 met kenmerk 1113155 in te trekken;



de omgevingsvergunning (verandering) d.d. 26 oktober 2007 met kenmerk 1340661 in te
trekken;



de omgevingsvergunning (melding 8.19 Wet milieubeheer) d.d. 18 oktober 2010 met
kenmerk 1731461 in te trekken;



de omgevingsvergunning d.d. 24 januari 2011 met kenmerk C20045071/2393969 in te
trekken;



de omgevingsvergunning d.d. 23 november 2011 met kenmerk C2036680/2842500 in te
trekken.



dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van dit besluit:
o

De brief met onderwerp Verzoek intrekken Wm vergunning Eisenhower 34-36
Veghel, referentie 20130218.B20160615, d.d. 15 juni 2016.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord
Verzending
Verzonden op: 5 juli 2016
De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:
 Inrichtinghouder;
 Adviseur inrichting, SPA ingenieurs, t.a.v. de heer R.M. Smit;
 Gemeente Veghel
 ODBN, t.a.v. de heer G. Verstegen.
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
GEGEVENS AANVRAGER
Op 15 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een verzoek van Kunststof
Recycling Nederland B.V. (verder KRN) ontvangen om de omgevingsvergunning (revisie) voor
Eisenhowerweg 34-36 te Veghel d.d. 7 juli 2005 in te trekken.
PROJECTBESCHRIJVING
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
- Het intrekken van de oprichtingsvergunning voor een afvalverwerkende inrichting gelegen
aan de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel ;
- De milieuvergunningen die daarna zijn verleend kunnen niet op zich zelf staan en worden
daarom ook ingetrokken. Het betreft dan ook het intrekken van de veranderingsvergunning
van 26 oktober 2007, de melding 8.19 Wm (nu omgevingsvergunning), de
omgevingsvergunning van 24 januari 2011 en de omgevingsvergunning van 23 november
2011.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder op de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel (Van
Kaathoven) verleend en/of ontvangen:
Soort

Datum

Onderwerp

Oprichtingsvergunning
07.06.2005
Wet milieubeheer
Veranderingsvergunning 26.10.2007
Wet milieubeheer

Afvalverwerkende inrichting

Melding artikel 8.19
Wet milieubeheer

18.10.2010

Uitbreiding terrein, nieuwe opslag voedingsmiddelen,
kattenbakkorrels, veegvuil en gasflessen

Omgevingsvergunning

24.01.2011

Uitwisselen van verwerkings- en opslagcapaciteit

Omgevingsvergunning

23.11.2011

Toevoegen euralcodes aan de lijst met te accepteren
afvalstoffen

In gebruik nemen vergistingsinstallatie, WKK’s en
opslaggebouwen

Voor 1 oktober 2010 van kracht zijnde en onherroepelijke vergunningen met betrekking tot een
activiteit die vanaf 1 oktober 2010 onder artikel 2.1 lid 1 Wabo valt, zijn van rechtswege gelijkgesteld
aan een omgevingsvergunning voor die activiteit (art. 1.2, lid 1 overgangsrecht Wabo).
De voormalige eigenaar Van Kaathoven Groep heeft de inrichting aan de Eisenhowerweg 34-36 te
Veghel verkocht aan KRN Holding B.V. Vanaf 19 maart 2015 worden er door Van Kaathoven geen
activiteiten uitgevoerd op deze locatie. KRN wordt dan ook gezien als vergunninghouder, omdat de
vergunning zaaksgebonden is, de inrichting/vergunning heeft overgedragen gekregen en de
inrichting geëxploiteerd wordt door KRN. KRN voert op de Eisenhowerweg 34-36 geen activiteiten uit
waarvoor de vergunningen milieu zijn verleend. De activiteiten van KRN vallen in zijn geheel onder
het Activiteitenbesluit. Omdat KRN (Eisenhowerweg 13 en 34-36) op het gezoneerde industrieterrein
‘De Dubbelen’ ligt, is een maatwerkbesluit nodig om de benodigde geluidsruimte vast te leggen.
Omdat in de vergunningen van Eisenhowerweg 34-36 te Veghel ook al geluidsruimte is vastgelegd

Eisenhowerweg 34-36 te Veghel

3/5

voor de vergunde activiteiten, heeft KRN op 15 juni 2016 een verzoek ingediend om de
bovengenoemde vergunningen op Eisenhowerweg 34-36 in te trekken.
BEVOEGD GEZAG
De in te trekken vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.4 van
onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht en tevens valt onder categorie 5.5 van de
Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Hieruit volgt dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het
bevoegd gezag is ten aanzien van onderhavige vergunning/procedure (intrekking).
VERZOEK
Het verzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een brief met onderwerp Verzoek intrekken Wm vergunning Eisenhower 34-36 Veghel met
kenmerk 20130218.B20160615, d.d. 15 juni 2016.
Het verzoek is ontvankelijk en behandeling genomen.
PROCEDURE
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). In het kader van de procedure is getoetst aan
artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo, dat gaat over het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
omgevingsvergunning op verzoek van een inrichtinghouder, voor wat betreft inrichtingen (artikel 2.1,
lid 1 onder e, sub 3 Wabo).
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1
INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
De intrekking heeft betrekking op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e,
sub 3 Wabo voor een afvalverwerkende inrichting gelegen aan de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel.
Over de inhoud van de intrekking merken wij samenvattend het volgende op:
Verzocht wordt om de oprichtingsvergunning d.d. 7 juli 2005 voor de Eisenhowerweg 34-36 te
Veghel in te trekken. De milieuvergunningen die daarna zijn verleend kunnen niet op zich zelf staan
en worden daarom ook ingetrokken.

2
TOETSING GEVOLGEN MILIEU
Door het intrekken van de vergunningen nemen de milieugevolgen voor alle milieuaspecten af.
Voor het beëindigen van de vergunde bodembedreigende activiteiten is een eindsituatie
bodemonderzoek, kenmerk 2141060, d.d. 14 februari 2014 ingediend. Wij hebben dit
eindsituatiebodemonderzoek beoordeeld. Hieruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten (per deellocatie)
niet hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De eindsituatie van de bodemkwaliteit is
voldoende vastgelegd en aanvullend en/of nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Daarmee is
voldaan aan de voorschriften 4.3.3 van de oprichtingsvergunning d.d. 7 juli 2005 en artikel 2.11 lid 3
van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Nu de eindsituatie van de kwaliteit van de bodem voldoende is vastgelegd kunnen de vergunningen
worden ingetrokken.
3
CONCLUSIE
De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het intrekken van de vergunningen. De
milieugevolgen van de inrichting nemen door het intrekken van de vergunningen namelijk af.

Eisenhowerweg 34-36 te Veghel

5/5

