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Op 9 januari 2009 is digitaal verzocht om aanvullende informatie. Op 15 januari 2009 hebben wij
de gevraagde aanvullende informatie ontvangen.

Overwegingen
Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens zijn wij van
mening dat de ingediende melding voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen.
Deze constatering berust op de volgende overwegingen:
 Het realiseren van de met deze melding beoogde verandering van de inrichting zal niet leiden
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.
De gemelde wijzigingen hebben geen relevante invloed wat betreft het aspect geluid.
Er zijn dan ook geen redenen van akoestische aard die het accepteren van de melding
verhinderen.
De verfwerkzaamheden zijn reeds vergund, maar het verfspuiten werd tot nog toe alleen
in het overdekte deel van de inrichting uitgevoerd. Het verven met kwast en roller werd
slechts in beperkte mate op het buitenterrein toegepast. In de melding is aangegeven dat
bij de verfwerkzaamheden buiten dezelfde maatregelen toegepast zullen worden als die
in de loods worden toegepast. Dit houdt in dat hoewel het jaarlijkse verfgebruik toeneemt, de VOS-emissie per liter verf niet toeneemt. In de melding is aangegeven dat
voor de verfwerkzaamheden buiten circa 1.000 liter (550 kg VOS) wordt gebruikt. Binnen
de gehele inrichting wordt op jaarbasis circa 8.000 liter verf gebruikt, waarmee de totale
jaarlijkse VOS-emissie (circa 4.400 kg) onder de 5.000 kg blijft. Dit houdt in dat het
Oplosmiddelenbesluit niet van toepassing is (drempelwaarde < 5.000 kg VOS per jaar).
Desondanks is uit de melding gebleken dat de verfwerkzaamheden gebeuren conform
de Beste Beschikbare Technieken (BBT), zoals ook in het Oplosmiddelenbesluit wordt
geëist. Voor de scheepsbranche is de BBT vastgelegd in het Werkboek 'Metaal- en
Elektrotechnische Industrie'. Daarin is aangegeven dat verven met kwast, roller en
airless-spuit BBT is. Daarnaast is in de vigerende vergunning een oplosmiddelenboekhouding voorgeschreven, die nauwkeuriger is dan het boekhoudsysteem dat voor
de branche is opgesteld in het Werkboek 'Metaal- en Elektrotechnische Industrie'. Met
het oog op de voor de inrichting geldende voorschriften kan worden geconcludeerd dat
er wat verfactiviteiten betreft, geen redenen zijn die het accepteren van de melding
verhinderen.
 Ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering van de
inrichting ontstaat er geen andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
De vigerende vergunningvoorschriften zijn toereikend.
 Er bestaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25
van de Wm.

Besluit
Gelet op artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer en bovenstaande overwegingen
verklaren wij dat de voorgenomen verandering van de inrichting niet leidt tot andere of grotere
milieugevolgen, niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en er
geen aanleiding is voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
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Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken
na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding
van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van
dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
drs.ing. A.P.M. Croughs
hoofd bureau Industrie
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen:

- Brief intrekking deel van melding
- Aanvullende informatie
- Bijlage bij aanvullende informatie
Afschrift aan:

-
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Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam
Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel

