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  B E S C H I K K I N G
             omgevingsvergunning

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Aanvraag
Wij hebben op 18 februari 2019 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Maasgrit B.V., met omschrijving: "Verbreden smeltslak grondstoffen".
Deze aanvraag gaat over de locatie: Kilkade 30 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-19-348000.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3
(milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

De volgende activiteit is aangevraagd:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op artikel 3.10 lid 3 (milieu), artikel 2.14, lid 5 van de
Wabo, voor de inrichting op de locatie aan de Kilkade 30 te Dordrecht besloten:
I. om omgevingsvergunning te verlenen voor het toepassen van Calciumsilicaat en IJzersilicaat, als grondstof 

voor de productie van straalgrit (milieuneutrale verandering (art. 3.10, lid 3 Wabo);
II. dat delen van de aanvraag voor zover dat is aangegeven in de bijlage "Bijgevoegde gegevens en bescheiden" 

onderdeel uitmaken van het besluit.

Bijlagen
Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A hebben wij die stukken 
vermeld die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.
Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor de vergunde activiteit, een bijlage B gemaakt. In die
bijlage hebben wij de activiteit gebonden overwegingen beschreven en mededelingen opgesomd. Deze bijlagen en 
de vermelde stukken zijn onderdeel van deze omgevingsvergunning.

Procedure
Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens 
paragraaf 3.2. “De reguliere voorbereidingsprocedure” van de Wabo.

Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig.
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Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van 
Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk 
geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via www.dordrecht.nl. Daarvoor moet men beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een  
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking 
treedt, dan kan een belanghebbende, die een  bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of gedeeltelijk 
in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

manager a.i. Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 18 maart 2019
Verzonden op: 19 maart 2019

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
-     Maasgrit B.V., Postbus 15, 4930 AA  Geertruidenberg; 
- Sibelco Nederland B.V., Postbus 15 4930 AA  Geertruidenberg;
- Burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht;
- Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk; 
- Inspectie Leefomgeving en Transport (afval, industrie en bedrijven), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Inspectie SZW Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- Unit Integraal Toezicht OZHZ.
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Bijlage A
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-348000

Hieronder hebben wij de ingediende stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

I. Aanvraagformulier van 18 februari 2019 met aanvraagnummer 4169481;
II. Technical Data Calcium Silicaat TDS. 2018-4-Scorex (NL) 1/1;
      Scorex grondstof: CAS nummer 65996-69-2 REACH nummer 01-2119487456-25-xxxx;  
III. Technical Data Bekagrit TDS. 2016-2-Bekagrit koperslak (NL) 1/1;
      Bekagrit grondstof : CAS nummer 67711-92-6 REACH nummer 01-2119513228-45-xxxx; 
IV.  Veiligheidsinformatieblad Scorex EG-Nr 266-002-0 Datum herziening 21-12-2018;
V.  Veiligheidsinformatieblad Bekagrit EG-Nr 266-968-3 Datum herziening 07-02-2019. 
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Bijlage B
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-348000.

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen en mededelingen vermeld voor de activiteit:
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 3.10, lid 3 Wabo).

Overwegingen
De volgende activiteit gebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking: 

Aanvraag
De voorgenomen wijziging betreft het verbreden van het huidige grondstoffenpakket bestaande uit Aluminiumsilicaat 
met gelijksoortige grondstoffen in de vorm van de Reach geregistreerde smeltslakken IJzersilicaat en
Calciumsilicaat. 

Huidige vergunningssituatie
Op 17 februari 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een omgevingsvergunning verleend 
(revisievergunning kenmerk 2011002796/WB) voor de productie van straalgrit. 

Per 1 januari 2014 is de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeschaft (zie Staatsblad 2013, nummer 521). De 
bevoegdheid op het verlenen van het milieudeel van de omgevingsvergunning is per 1 januari 2014 overgedragen 
van Gedeputeerde Staten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht. 

Ambtshalve aanpassing acceptatie- en registratiebeleid smeltslakken
Op 19 september 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht een  
omgevingsvergunning verleend (ambtshalve aanpassing kenmerk Z-18-335950) met betrekking op het verbinden van 
voorschriften aan de omgevingsvergunning van 17 februari 2011. 

Met de revisievergunning van 2011 (kenmerk 2011002796/WB) is het uit grondstoffen vervaardigen van straalgrit 
vergund. In de vergunning zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot een acceptatie- en registratiebeleid 
van smeltslakken. Deze ambtshalve wijziging heeft betrekking op het verbinden van voorschriften aan de 
omgevingsvergunning van 17 februari 2011 als bedoeld in artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wabo voor
de inrichting gelegen aan Kilkade 30 te Dordrecht.  

Toetsing milieuneutraal veranderen
De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of
mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5
dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de
voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend
indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de
werkwijze binnen de inrichting:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn 

toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Ad 1. Toetsing gevolgen milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal blijven.
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Hieronder lichten wij onze conclusie nader toe, waarbij wij ons beperken tot de onderdelen van het toetsingskader die
ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Verbreden grondstoffen
Binnen huidige vergunde productiecapaciteit wil het bedrijf de mogelijkheid hebben om naast Aluminiumsilicaat ook
Calciumsilicaat en IJzersilicaat als grondstof voor de productie van straalgrit te kunnen gebruiken. Calciumsilicaat en 
IJzersilicaat zijn qua eigenschappen en belasting voor het milieu vergelijkbaar met de vergunde Aluminiumsilicaat. 
Door de inzet van Calciumsilicaat en IJzersilicaat veranderen de installaties en de procesvoering niet. Er bestaat, 
gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Ad 2. Toetsing geen andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de
verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Ad 3. Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de
aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de
bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Eindconclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering:
- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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Mededelingen
Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. Tegen deze 
mededelingen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking.
U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.
Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 2058.

2. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd;
- dit in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is;
- de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest.




