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OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 

Burgemeester en Wethouders, hebben op 6 april 2011 een  aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ontvangen van Asfaltcentrale 

Eindhoven, voor het veranderen van een inrichting gelegen aan Huiskesweg 4 te 

Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer 11/1051.  

 

De verandering van de inrichting bestaat uit de volgende activiteiten: 

b het in werking hebben van een asfaltgranulator in de dagperiode. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is getoetst aan het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  

De beoordeling van de aanvraag heeft plaatsgevonden op basis van artikel 3.10, lid 3, 

van de Wabo. Gebleken is dat hetgeen wordt aangevraagd voldoet aan het daarop 

van toepassing zijnde toetsingskader.  

 

 

Besluit 

Gelet op artikel 3.10, lid 3, en artikel 3.7 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht besluiten wij de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen 

voor het veranderen van de hierboven genoemde inrichting.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd en onder de bepaling 

dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. 

 

De voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning(en) voor de 

activiteit milieu blijven onverminderd van kracht. 

 

 

Overwegingen 

De overweging(en) waarom wij tot verlening van de omgevingsvergunning over zijn 

gegaan treft u  in de bijlage behorende bij dit besluit aan. 

 

specpa
Highlight
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Inwerkingtreding 

Volgens artikel 6.1 lid 1 van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de 

dag na haar bekendmaking.  

 

Eindhoven 18 mei 2011 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders , 

 

 

 

Mw. B. Kerssemakers 

hoofd vergunningen 
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Onderdelen    
 

1 Veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (milieuneutraal 
wijzigen) 5 

2 Overzicht bij besluit behorende documenten 8 
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1 Veranderen of veranderen van de werking van een 
inrichting (milieuneutraal wijzigen) 

Vergunningsituatie 

Op grond van artikel 1.1, lid 1, van de Wet milieubeheer en categorie11.3 onder ‘f’ uit 

bijlage I onderdeel C van het Bor betreft het hier een inrichting in de zin van de Wet 

milieubeheer. 
 

De inrichting beschikt over een vigerende vergunning van 23 oktober 2001 en een 

verandering vergunning van 5 april 2005. 

De eerder verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer worden op 

grond van artikel 1.2 van de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een 

omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, zoals bedoeld in de Wabo.  
 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende verandering: 

b het in werking hebben van een asfaltgranulator in de dagperiode. 

 

Beoordeling 

Gelet op de (deel-)activiteiten binnen de inrichting waarvoor vergunning wordt 

gevraagd, geldt voor de onderhavige inrichting naast de vergunningplicht tevens de 

meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.10 van het Barim. Gelet op de bij deze 

aanvraag verstrekte gegevens en de op grond van artikel 1.10  van het Barim bij de 

melding te verstrekken gegevens, wordt de voorliggende aanvraag tevens 

beschouwd als melding ingevolge artikel 1.10 van het Barim. 

 

Overeenkomstig artikel 2.14, vijfde lid,  van de Wabo wordt, in afwijking van het 

eerste  tot en met het vierde lid van artikel 2.14,  een omgevingsvergunning voor een 

een milieuneutrale wijziging van de inrichting verleend indien wordt voldaan aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Dit betekent dat aangetoond 

dient te worden dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige 

gevolgen voor het milieu ten opzichte van de reeds vergunde situatie.  

 

In verband hiermee is de onderhavige aanvraag voor een vergunning ingevolge 

artikel 3.10, lid 3, van de Wabo, gelet op artikel 2.14, vijfde lid van de Wabo, specifiek 

getoetst aan de volgende onderwerpen: 

b geluid 

b lucht 

 

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan 

veroorzaken, merken wij het volgende op: 
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Geluid 

De inrichting is gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein ‘De Hurk’. In 

verband met de aangevraagde verandering voor het plaatsen van een 

asfaltgranulator is door adviesbureau WNP een akoestisch onderzoek (notitie 

6202393.N01, d.d. 28-02-2011) uitgevoerd met betrekking tot de geluidemissie naar 

de omgeving.  

 

De rapportage is correct uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen 

Industrielawaai (1999) en de resultaten zijn representatief voor de reële 

bedrijfssituatie. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting op alle vastgestelde  immissie 

punten kan blijven voldoen aan de grenswaarden volgens de vigerende vergunning. 

Op grond hiervan kan de vergunning worden verleend. 

 

Lucht 

Wet Luchtkwaliteit  

De ‘Wet luchtkwaliteit’ is op 15 november 2007 in werking getreden (Stb. 2007, 434) 

en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt de 

wijziging van de Wet milieubeheer (m.n. hoofdstuk 5, onder titel 5.2) op het gebied 

van luchtkwaliteitseisen bedoeld. 

 

Ten opzichte van de vigerende vergunning vinden bij de inrichting geen wijzigingen 

in de bedrijfsvoering plaats die van invloed zijn op de emissie van fijn stof en 

stikstofoxide. De asfaltgranulator is zodanig uitgevoerd dat er geen emissie 

plaatsvinden.  

 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de verandering binnen 

de inrichting niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Artikel 5.16, 

lid 1, aanhef en onder c van de Wet Luchtkwaliteit staat vergunningverlening niet in 

de weg. 

 

Procedure  

Overeenkomstig artikel 3.10, lid 1 onder ‘e’ van de Wabo dient een geval waarin een 

verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist is, als bedoeld in artikel 2.27 Wabo 

een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden doorlopen.  

 

In artikel 2.27 van de Wabo is vermeld dat bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen categorieën een vvgb is vereist. In artikel 6.7, lid 1 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) wordt expliciet verwezen naar categorieën van bedrijven die 

genoemd zijn in bijlage I onder deel C. Hieruit volgt dat bij voormalige provinciale 

bedrijven altijd een vvgb vereist is op basis van artikel 6.7. 
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Artikel 6.10 van het Bor vermeld onder andere echter dat artikelen 6.7, eerste lid niet 

van toepassing is in gevallen als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. 

In dit artikel is bepaald dat er geen vvgb nodig is bij veranderingen als bedoeld in 

artikel 3.10 lid 3 (milieuneutrale verandering)  Een vvgb is voor dergelijke procedures 

te zwaar middel. 

 

Op basis van het bovenstaande is er dan ook geen verklaring van geen bedenkingen 

aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. 

 

Overwegingen 

Uit de beoordeling van de bij de aanvraag overlegde gegevens blijkt dat de beoogde 

verandering van de inrichting daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige 

gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is 

toegestaan. Tevens leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor 

eerder een omgevingsvergunning is verleend. 

Voor de verandering bestaat geen verplichting tot het maken van een 

milieueffectrapport als bedoeld  in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.  

De voorgenomen verandering geeft geen aanleiding tot wijziging van de 

voorschriften van de geldende omgevingsvergunning en/of de gedeeltelijke 

intrekking van de geldende omgevingsvergunning. 

 
Toestemming 

Op basis van bovenstaande overweging(en) en artikel 3.10 derde lid van de Wabo 

verlenen wij toestemming voor de aangevraagde verandering betreffende de 

activiteit milieu onder de voorwaarde dat de betreffende verandering wordt 

uitgevoerd conform de aanvraag en binnen de kaders van de geldende 

omgevingsvergunning. 

 



 

 Zaaknummer 11/1051 

 

 8 

 

2 Overzicht bij besluit behorende documenten 

Aanvraag 

- Aanvraagformulier  Van 6 april 2011   

- Bijlage 2 ‘niet technische 

beschrijving’ 

Van 6 april 2011   

 
 

Rapporten 

- Akoestisch onderzoek met kenmerk 

 ‘notitie 6202393.N01’ 

Van 28-02-2011 

 


