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brief van

18 februari 2008

Uw kenmerk

Verzenddatum
Dossier

Reactie op

2008003941

Onderwerp

Wet milieubeheer, verklaring art. 8.19
Heideweg 15 te Giessenburg

25 april 2008
G1486

Procedurenr G1083303
Ons kenmerk
Behandeld door

20080086361 WB

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

de heer J. Erkelens

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Geachte heer De Groot,
Op 21 februari 2008 hebben wij van u een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet
milieubeheer ontvangen voor de inrichting op het perceel Heideweg 15 te Giessenburg.
Met de melding geeft u kennis van de volgende voorgenomen veranderingen met betrekking tot het
uitbreiden van de inrichting met een werktuigenberging.
De werktuigenberging wordt uitsluitend gebruikt voor het stallen van machines welke momenteel in
de buitenlucht staan opgsteld.
Overwegingen
De melding voldoet aan het gestelde in artikel 5.19 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
De melding is inhoudelijk beoordeeld, waarbij het volgende is komen vast te staan:
- de verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu,
dan die de inrichting ingevolge de van kracht zijnde vergunning(-en) en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- de verandering van de inrichting leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is
verleend.
Conclusie
Gezien het bovenstaande en gelet op artikel 8.19 lid 1 sub c van de Wet milieubeheer, verklaren wij
hierbij dat volstaan kan worden met het melden van de voorgenomen verandering van de inrichting
en dat de verandering geen aanleiding geeft tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van
de Wet milieubeheer. Deze verklaring dient ten bewijze dat de melding is geaccepteerd.
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Deze verklaring treedt in werking na de in de bekendmaking genoemde bezwarentermijn , doch niet
eerder dan op een ingekomen verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.
Wij wijzen u erop dat het indienen of accepteren van een melding ex artikel 8 . 19 van de Wet
milieubeheer niet betekent dat de (voorgenomen) wijziging ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke
ordening accoord is.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GIESSENLANDEN,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,
van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,

7
drs. ' .H. Hartog

Bijlage :

- bekendmaking van deze verklaring

Kopie:

- gemeente Giessenlanden

ARCHIEF

Milieudienst Zuid-Holland Zuid

Noordendijk 250
Postbus 550

>~,i

3300 AN Dordrecht
T 10781 648 05 00
F (0781 648 05 01
www.mzhz.nl
ABN-AMRO 44.38.80.794
Postbank 2974547
BTW 0043.20.220.8.01

Aan de gemeente Giessenlanden
t.a.v. mevrouw P. Kramer
Postbus 1
4223 ZG HOORNAAR

Uw brief van
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Wet milieubeheer, verklaring art. 8.19
Heideweg 15 te Giessenburg

15 april 2008
G1486
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Ons kenmerk
ehandeld door

20080086361 WB

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

de heer J. Erkelens

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Geachte mevrouw Kramer,
Hierbij doen wij u een exemplaar toekomen van een melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer en de
hierop afgegeven verklaring, als bedoeld in lid 1 sub c van voornoemd artikel.
Met betrekking tot de advieskosten voor de behandeling van de op 21 februari 2008 ontvangen
melding van Heihoeve B.V., voor de inrichting op het perceel Heideweg 15 te Giessenburg, delen
wij u mede dat dit voor 7,85 credits ten laste komt van het budget.
Wij verzoeken u de stukken ter visie te leggen gedurende de periode als vermeld in de
bekendmaking.
De bekendmaking zal verschijnen in "Het Kontakt" op 8 mei 2008.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

MILIEUDIENST ZUID-HOLLAND ZUID,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving

drs. F. H. Hartog.

Bijlage: - melding art. 8.19
- kopie verklaring aan melder
- bekendmaking van de verklaring

^'

AR CHIE F
G1083303 / JER

G1486

BEKENDMAKING
WET MILIEUBEHEER
Op 21 februari 2008 is een melding verandering inrichting ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer juncto
artikel 5.19 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer ingediend door Heihoeve B.V. voor de inrichting
op het perceel Heideweg 15 te Giessenburg.
De melding omvat samengevat de volgende wijziging:
* het uitbreiden van de inrichting met een werktuigenberging.
Naar aanleiding van deze melding is door burgemeester en wethouders van Giessenlanden verklaard dat volstaan
kan worden met het melden van de voorgenomen verandering van de inrichting en dat deze verandering geen
aanleiding geeft tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer, inhoudende het wijzigen
van beperkingen of voorschriften verbonden aan de vigerende vergunning respectievelijk het geheel of gedeeltelijk
intrekken van de vigerende vergunning.
De melding, onze verklaring hierop, en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 9 mei 2008 tot en met 19 juni 2008
ter inzage in het gemeentehuis, Groeneweg 33 te Hoornaar.
De stukken kunnen worden ingezien:
- elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede woensdagmiddag tot 15.30 uur;
- op de maandagavond na telefonische afspraak, tel. 0183 - 583838, van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen van 9 mei 2008 tot en met 19 juni 2008 schriftelijk worden ingebracht en dienen te
worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Giessenlanden, Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar. Telefonisch
inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de behandelend ambtenaar (de heer J. Erkelens, tel.nr. 078 - 648 05 00).
Indien bezwaar wordt aangetekend, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State , Postbus 20019, 2500 EA ' s-Gravenhage.
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De verklaring treedt in werking na de voornoemde bezwarentermijn, maar niet eerder dan op een ingekomen verzoek
om een voorlopige voorziening is beslist.
Dordrecht, 8 mei 2008
burgemeester en wethouders van Giessenlanden
namens dezen, de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

f4lllitudïertst Zu

I&HoII anI AR C H I E F
Zuid

F jdd
Procedurenummer :
Dossiemummer :
Beh. Inspecteur :

Bestemd voor
Wm-melding 8.19

Deze melding 8.19 is Ingeschreven als:

❑ CONCEPT

GI 08.3303
GI486
de heer J. Erkelens

>6EFINITIEF

Hieronder Invullen door Inspecteur:
1.

Betrokken overheidsorganen.
Is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing en ligt er binnen de lijn van 10$, bedoeld in art 4, lid 2,
onder c, het grondgebied van een andere gemeente?

9 Nee
❑ Ja,

gemeente
provincie

2.

Adviseurs
,Geen
❑ Commandant Regionale Brandweer (alleen ingeval van BRZO)
❑ VROM - Inspectie , regio Zuid-West (alleen ingeval van BRZO)
❑ de minister van VROM (alleen ingeval van BRZO)
❑ Arbeidsinspectie (alleen ingeval van BRZO)

3.

Milieucategorie: 3

4.

Advies nodig over :

5

Opmerkingen:

❑ Geluid
❑ Veiligheid

❑ Bodem
❑

❑ Lucht

❑ Afvalstoffen

Initialen behandelend inspecteur: JER
Hieronder in te vullen door kwaliteitscontrole
melding 8.19 accoord :
6.

Product:

Datum beoordeling :

❑ Nee

d.Ja
❑ 1

❑2

1 c /0y /0 1

3

❑4

❑5

❑6

❑7
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