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Betreft beschikking voor de activiteit milieu; veranderen van een inrichting t.b.v. de 
productie van asfaltmengelsels te Eindhoven 
Inrichtingsnummer 691 

Geachte heer van Wanrooij, 

Hierbij zenden wij u het definitieve besluit op de door u ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Het betreft het veranderen van 
een inrichting t.b.v. de productie van asfaltmengsels gelegen aan Huiskesweg 4 te 
Eindhoven. 

Tevens treft u een gewaarmerkt exemplaar van uw vergunning als bijlage aan. 

Wij adviseren u deze vergunning zorgvuldig te bewaren en kennis te nemen van de 
bij de vergunning behorende voorschriften. In het verlengde hiervan willen wij u er 
op attenderen dat er in de toekomst regelmatig bedrijfsbezoeken plaats zullen 
vinden om te beoordelen of de voorschriften behorende bij de 
omgevingsvergunning en overige milieuwetgeving worden nageleefd. 

Mocht u nog vragen hebben over de vergunning dan kunt u contact opnemen met  
dhr. H. van Heeswijk via bovenvermeld telefoonnummer of e-mail adres  
h.v.heeswiik@eindhoven.nl 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

mw. M. de Rooij 
administratie vergunningen 

Bijlagen: beschikking (incl. aanvraag) 
kennisgeving 

Bezoekadres Kennedyplein 200 
openingstijden van ma t/m vr 
08.30 uur tot 17.00 uur 
bereikbaar per openbaar vervoer 
busstation Neckerspoel, noordzijde 

Postadres Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
telefonisch bereikbaar van ma t/m vr 
9.00 uur tot 16.00 uur 
faxnummer (040) 238 66 40 
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VERZONDEN 1 9 NOV. m 

Betreft beschikking omgevingsvergunning voor de activiteit milieu Huiskesweg 4 te 
Eindhoven, Inrichtingnummer 691 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking op de aanvraag van 
KWS Infra Eindhoven. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu 
voor het veranderen van een inrichting t.b.v. de productie van asfaltmengsels, 
gelegen aan de Huiskesweg 4 te Eindhoven. 

Hoogachtend, 
nanTens~BtiKjemeester en wethouders van Eindhoven, 

mw. M. de Rooij 
administratie vergunningen 

Bijlagen: beschikking 
kennisgeving 

Bezoekadres Kennedyplein 200 
openingstijden van ma t/m vr 
08.30 uur tot 17.00 uur 
bereikbaar per openbaar vervoer 
busstation Neckerspoel, noordzijde 

Postadres Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
telefonisch bereikbaar van ma t/m vr 
9.00 uur tot 16.00 uur 
faxnummer (040) 238 6640 



Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu 

Verleende vergunning 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben verleend aan: 

13/0152, Huiskesweg 4 te Eindhoven 

Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het veranderen van een inrichting t.b.v. 
de productie van asfaltmengelsels. 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 november 2013 tot en met 8 januari 2014 ter inzage 
bij de Gemeente Eindhoven, sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen, NRE, 
Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 
(040-2386148) een afspraak maken. 

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die eerder 
zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp van het besluit, belanghebbenden die het niet 
eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van het besluit en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het 
ontwerp van het besluit. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij gedurende deze termijn beroep is 
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist 

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht. Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch 

Eindhoven, 19 november 2013 
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OIVIGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders, hebben opl februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
de activiteit milieu ontvangen van Aveco de Bondt B.V., voor het veranderen van de Inrichting Asfaltcentrale 
Eindhoven (ACE) gelegen aan Huiskesweg 4 te Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder het 
zaaknummer 13/0152. 

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het veranderen, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder 'e' sub 2° 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van een inrichting ten behoeve van de productie 
van asfaltmengsels. 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is niet uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.3 van de Wabo. Het betreft 
artikel 3.10 lid, waarin wordt verwezen dat Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht moet worden gevolgd. 
Ondanks dat de termijn met 66 dagen is opgeschort omdat er aanvullende gegevens zijn gevraagd, is de 
wettelijke termijn van 26 weken voor het afgeven van een definitief besluit overschreden. 

De ontwerp-beschikking heeft vanaf 11 september 2013 tot en met 23 oktober 2013 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode konden belanghebbende hun zienswijze inbrengen. Van deze mogelijkheid is geen 
gebruik gemaakt. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo kan het Besluit omgevingsrecht (Bor) of een bijzondere wet 
categorieën van gevallen aanwijzen waarin een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een 
daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. 

Onderhavige aanvraag betreft een inrichting waarvoor op grond van artikel 6.7 van het Bor, Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord Brabant zijn aangewezen als bestuursorgaan dat een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven. 

Op 17 juli 2013 hebben wij een ontwerpverklaring ontvangen, waaruit blijkt dat er, onder voorwaarde, gelet 
op het belang van de bescherming van het milieu, geen bedenkingen zijn, tegen het verlenen van de 
gevraagde omgevingsvergunning. 
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Besluit 
Wij besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Algemene 
wet bestuursrecht; 
• de aangevraagde vergunning voor Asfaltcentrale Eindhoven (ACE) gelegen aan Huiskesweg 4 te 

Eindhoven te verlenen voor onbepaalde tijd; 
• dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning; 
en bepalen; 
• dat de voorschriften 4.1.1 en 4.1.2 uit hoofdstuk 4 van de vigerende van 23 oktober 2001 met kenmerk 

788137 worden vervangen door vergunningvoorschrift 1.1.1 tot en met 1.3.1 behorende bij dit besluit; 
• de overige voorschriften behorende bij de vergunning(en) van 23 oktober 2001, 5 april 2005 en 24 mei 

2006 onverminderd van kracht blijven. 

Overwegingen 
De overweging(en) waarom wij tot verlening van de omgevingsvergunning over zijn gegaan treft u in de 
bijlage behorende bij dit besluit aan. 

Datum: 

Met vriendelijke groet. 
Namens burgemeester en wethouders, 

drs. A.N.J. St^ijbi 
afdelingshoofd. 



Bijlagen 

Activiteit Milieu 
Voorschriften 

Zaaknummer 13/0152 Beschikking 



Zaaknummer 13/0152 Beschikking 

ACTIVITEIT MILIEU 

Aanvraag 
Vergunning wordt gevraagd in verband met de realisatie en het in gebruik nemen van een loskade voor het 
aanvoeren van minerale grondstoffen per boot ter hoogte van het opslag terrein gelegen aan de Huiskesweg 
50, ten behoeve van het productieproces. 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 
• het aanvraagformulier d.d. 21 februari 2013; 
• Omgevingskaart en kadastrale tekening inrichting d.d. 21 februari 2013; 
• Plattegrondtekening met werknummer 130035001 - Wabo 01 d.d. 23 januan 2013 ; 
V Niet technische samenvatting d.d. 21 februari 2013; 
• Nadere gegevens verandering d.d. 21 februari 2013; 
• Toelichting transportgegevens bij aanvraagformulier d.d. 21 februari 2013; 
• Akoestisch rapport, 6121283.N01, d.d. IBjanuari 2013; 
• Aanvullende gegevens ontvangen op 31 mei 2013 van: 

• de niet technische samenvatting; 
• de nadere gegevens van de verandering; 
w rapportage luchtkwaliteit, rapportnummer 6121283.ROl. 

Vergunningsituat ie 
Op grond van artikel 1.1, lid 1, van de Wet milieubeheer en categorie 11.3 onder ' I ' uit bijlage I onderdeel C 
van het Bor (Besluit Omgevingsrecht) 'inrichtingen voor het vervaardigen van asfalt of asfaltproducten in een 
inpandig opgestelde eenheid, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of mee", betreft 
het hier een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer die vergunningplichtig is ingevolge de Wabo. 

Voor de inrichting is op 23 oktober 2001 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning verleend 
met kenmerk 788137. Verder is er op 5 april 2005 een veranderingsvergunning verleend met kenmerk 
1089332 voor diverse uitbreidingen zoals het gelijktijdig met de asfaltmenginstallatie, in de dagperiode, in 
bedrijf hebben van een mobiele zeefinstallatie dan wel een mobiele asfaltgranulator gedurende maximaal 12 
dagen per jaar. Op 24 mei 2006 met kenmerk 1197439 is een veranderingsvergunning verleend voor het 
uitbreiden van de inrichting met een werkplaats/magazijn voor klein onderhoud aan het materieel en het 
beletteren van verkeersborden. Tevens is een wasplaats voor het incidenteel reinigen van klein materieel en 
een opslagvoorziening voor gasflessen gerealiseerd. 

Tevens zijn de onderstaande 8.19 meldingen op grond van de Wet milieubeheer geaccepteerd; 
• een melding met kenmerk 1212647, d.d. 12 juli 2006 betreffende het uitbreiden van de capaciteit van de 

asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van geproduceerde asfaltmengsels van 420 naar 820 ton; 
• een melding met kenmerk 1394007, d.d. 14 maart 2008 voor het bijplaatsen van een bitumentank en het 

plaatsen van een vulpomp voor de bitumentank. 
Op 6 april 2011 is een omgevingsvergunning, milieuneutrale wijziging, met kenmerk 11/1051 verleend. 

De eerder verleende vergunningen en meldingen 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. 
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Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) 
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer, hierna Activiteitenbesluit, in werking getreden. 
Inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en Wabo, met uitzondering van de Inrichtingen waartoe een 
gpbv-installatie behoort, vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor een groot aantal 
Inrichtingen is daarmee de vergunningsplicht vervallen. 

Voor onderhavige inrichting geldt nog steeds de vergunningplicht. Zie ook onder 'vergunningsituatie'. 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat ACE een inrichting type C is als bedoeld in artikel 1.2 van het 
Barim daar het een ingevolge artikel 1.1, lid 3, van de Wabo vergunningplichtige inrichting betreft en daartoe 
geen gpbv-installatie behoort. Voor deze inrichtingen geldt dat het Barim gedeeltelijk van toepassing kan 
zijn naast de omgevingsvergunning. Zo dient degene die een inrichting type C drijft voor wat betreft 
bepaalde binnen de inrichting plaatsvindende (deel-)activiteiten te voldoen aan de voorschriften als bedoeld 
in artikel 1.4, lid 3, onder a. tot en met d van het Activiteitenbesluit en de krachtens deze voorschriften 
gestelde maatwerkvoorschriften. 

Op inrichtingen type C zijn deze voorschriften van het Activiteitenbesluit, en de bijbehorende Ministeriele 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Rarim), rechtstreeks van toepassing. 

In onderhavige aanvraag geldt dit voor activiteit het opslaan en overslaan van goederen. Paragraaf 3.4.3. 

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van (deel-) activiteiten binnen de inrichting 
waarop geen rechtstreeks geldende voorschriften ingevolge het Barim van toepassing zijn. 

Beoordeling 
Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op 
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de aangevraagde activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. 

Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst het Bor ofeen bijzondere wet categorieën van 
gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij 
aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. 

Onderhavige aanvraag betreft een inrichting waarvoor op grond van artikel 6.7 en bijlage 1, onderdeel C 
categorie 1.3 sub 'c' onder 2" van het Bor, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant zijn 
aangewezen als bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. 

Op 21 februari 2013 hebben wij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant verzocht om een verklaring van 
geen bedenkingen naar aanleiding van onderhavig verzoek. Op 17 juli 2013 hebben wij een 
ontwerpverklaring ontvangen, waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van de bescherming van het milieu, 
geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. 
Gedeputeerde Staten stellen daarbij wel als voorwaarde dat de voorschriften 4.1.1 en 4.1.2 uit hoofdstuk 4 
van de vigerende van 23 oktober 2001 met kenmerk 788137 worden vervangen door de voorschriften die in 
de verklaring van geen bedenkingen zijn vermeld. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

Inleiding 

De inhoudelijke overwegingen hebben wij overgenomen uit de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 16 juli 2013. Zij zijn sinds 1 juli 2013 het bevoegd gezag om 
een dergelijke verklaring af te geven. 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische 
toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

Toetsing veranderen van de werking 
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
w de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
ir met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 
• de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo In acht genomen. 
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van 
het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. 

Beste beschikbare technieken (BBT) 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor 
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de 
bron - te beperken en ongedaan te maken. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 
beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en 
baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de 
bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende 
bijlage 1 uit deze regeling. 

Concrete bepaling beste beschikbare technieken 
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende 
informatiedocumenten, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor: 
• Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). 

Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, 
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per 
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
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Geluid 

De wijziging van de bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt 
geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door laad- en losactiviteiten aan de kade, de 
hydraulische kraan en extra voertuigbewegingen. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in 
de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 18 januari 2013, kenmerk 6121283 NO.1 
uitgevoerd door WNP Raadgevende ingenieurs. 

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de 
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de 
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, gezoneerd 
Asfaltcentrale Eindhoven ligt op het gezoneerde industrieterrein De Hurk-Croy in de gemeente Eindhoven. 
Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in leder geval in acht de geldende grenswaarden voor 
gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde Industrieterreinen 
geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele 
industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. 

Maximaal geluidsniveau (L^^^^J 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau 
uitkomen. 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70,65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan. 

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. 

Indirecte Hinder 
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij 
vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor 
het speciale regime en vergunningstelsel voor Inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden 
doorkruist. 

Conclusie 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie 
milieuhygiënisch aanvaardbaar. 

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de 
geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen 
en voorzieningen. 
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Lucht 
Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van beste 
beschikbare technieken (BBT) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm). Als 
gevolg van de aangevraagde activiteiten kunnen de volgende emissies ontstaan: 
• verbrandingsemissies; 

V diffuse emissies. 

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor de installaties en processen binnen de 
inrichting aanvullend de volgende aangewezen informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen 
van BBT: 
V Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). 

Naast de toetsing aan BBT en de NeR wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de bijlage 2 van de Wm. 

Diffuse emissies 
Binnen de inrichting vindt op- en overslag van stuifgevoelige stoffen plaats, zoals zand, grind en granulaat. 

Op grond van de BBT-conclusies voor op- en overslag en door toetsing aan paragraaf 3.8.1 van de NeR, 
Stofemissies van stuifgevoelige stoffen, hebben wij beoordeeld wat BBT is voor deze installatie. 

Inerte goederen 
Tevens hebben wij de aangevraagde emissies/maatregelen getoetst aan paragraaf 3.4.4 van het 
Activiteitenbesluit dat van toepassing is op het opslaan en overslaan van inerte goederen. 
Hieruit is gebleken dat de aangevraagde emissies/maatregelen In het Activiteitenbesluit voor het opslaan en 
overslaan van inerte goederen voor deze Installatie als BBT kunnen worden beschouwd. Daarom worden voor 
de opslag van deze inerte goederen geen voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden maar dient 
de installatie te voldoen aan de voorschriften In paragraaf 3.4.3 (en de daarbij behorende regeling) van het 
Activiteitenbesluit. 

Beoordeling en conclusie luchtemissietoets (NeR-toets) 
De binnen de Inrichting getroffen maatregelen zijn voldoende om stofhinder ten gevolge van de opslag en 
het verwerken van stuifgevoelige producten te voorkomen. In de vigerende vergunning zijn reeds 
voorschriften gesteld om stofemissies te beperken hiermee wordt voldaan aan 3.8 van de Ner. 

Toetsen aan luchtkwaliteitseisen 
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PMl 0), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als 
toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn 
richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PMIO fractie voor arseen, cadmium, nikkel en 
benzo(a)pyreen. 

In deze paragraaf worden de concentraties van NO^ en PMl O aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor 
gekozen omdat de achtergrondconcentraties van N02 en PMl O landelijk gezien kritisch kunnen zijn in de 
directe nabijheid van de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de inrichting NO^ en PMl O 
uitstoten. 



Zaaknummer 13/0152 Beschikking 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, aangezien de concentratie in de 
buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele 
lokale bronnen in de omgeving van de Inrichting), vermeerderd met de Immissie ten gevolge van de 
activiteiten binnen de inrichting (Inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting), lager is dan de 
grenswaarden, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wm. 
Dit blijkt uit de berekeningen die zijn uitgevoerd in het luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd, rapport 
6121283.ROl, 30 mei 2013 dat bij de aanvraag is gevoegd. 

Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het in werking zijn van een inrichting zijn er geen redenen 
om de omgevingsvergunning te weigeren. 

Conclusie a lgemeen 
De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in 
voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde In de aanvraag en de aan deze vergunning 
verbonden voorschriften. 

Toestemming 
Op basis van bovenstaande overweging(en) en de van toepassing zijnde artikelen van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten 
de aangevraagde vergunning te verlenen. 
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Zaaknummer 13/0152 Beschikking 

1 

1.1 

1.1.1 

1.2 

1.2.1 

1.3 

1.3.1 

GELUID 

Algemeen 

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. 

Representatieve bedrijfssituatie 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA.LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, 
alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande 
beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

Beoordelingspunt Beoordellngs-

hoogte [in m] 

indB(A) 
Dag 07.00-19.00 

indB(A) 
Avond 19.00-23.00 

indB(A) 
Nacht 23.00-07.00 

^onepunt 01 5,0 31 27 25 

zonepunt 02 5,0 38 36 33 

Bewakingspunt 25 5,0 49 44 42 

Bewakingspunt 26 5,0 42 40 38 

Bewakingspunt 27 5,0 42 39 37 

Woning Hastelweg 278 5,0 50 41 39 

Referentiepunt Beatrixkade 5,0 62 50 48 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op Figuuri van het bij de aanvraag 
gevoegde rapport nr. 6121283 no.1 d.d. IBjanuari 2013 uitgevoerd door WNP. 

Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus gemeten in de meterstand "fast") die worden veroorzaakt door 
geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere 
geluidgevoelige bestemmingen niet gelegen op het gezoneerde industrieterrein, niet meer 
bedragen dan: 
• 70 dB(A) voor de dagperiode tussen 07:00 uur-19:00 uur; 
w 65 dB(A) voor de avondperiode tussenl 9:00 uur-23:00 uur; 
• 60 dB(A) voor de nachtperiode tussen 23:00 uur-07:00 uur. 
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Gemeente Eindhoven 
De heer A. Strijbis 
Postbus 90151 
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— i 

Keizer Karei V Singel 

Postbus 8035 

5601 KA Eindhoven 

info@odzob.nl 

www.odzob.nl 

UW kenmerk uw bericht van 

onderwerp 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

ons kenmerk 
C2110898/3442692 

contactgegevens 
S.P.M. Culickx 
s.gulickx@odzob.nl 
(073) 680 87 92 

datum 
16 juli 2013 

Geachte heer Strijbis, 

Op 21 februari 2013 hebben wij een verzoek voor een verklaring van geen bedenkingen ingevolge de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. 

Dit verzoek betreft een project uitgevoerd op Huiskesweg 4 te Eindhoven en betreft het kunnen aan- en 
afvoeren per schip van minerale grondstoffen t.b.v. de asfaltproductie en CWW-werken. 

Hierbij doen wij u de ontwerp verklaring van geen bedenkingen op bovengenoemd verzoek toekomen. 

Wij verzoeken u ons te informeren over het verdere vedoop van de procedure. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

H.C. Noppen, 
directeur. 

Bijlage: 1 
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Dit project is gelegen aan de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven en 
betreft het aan- en afvoeren van minerale grondstoffen per schip t.b.v. 
Asfaltcentrale Eindhoven. 
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(ONTWERP)VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten hebben op 21 februari 2013 een verzoek ontvangen van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eindhoven (verder: burgemeester en wethouders) om een verklaring 
van geen bedenkingen (verder: vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op het aanleggen van een 
loskade bij de Asfaltcentrale Eindhoven gelegen aan de Huiskesweg nummers 4 en 50 te 
Eindhoven. Het verzoek is geregistreerd onder OLO nummer 705823 en casenummer C2110898. 

2 Besluit 

Gedeputeerde Staten verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van de bescherming van het 
milieu, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. 
Gedeputeerde Staten verklaren derhalve dat de vvgb wordt gegeven. Het verzoek om een vvgb 
heeft betrekking op de volgende activitelt(en): het uitbreiden van de kade. Burgemeester en 
wethouders dienen de in deze vvgb opgenomen voorschriften aan de vergunning te verbinden. 
Daarnaast wordt de vvgb gegeven onder de voorwaarde dat de volgende stukken deel uitmaken 
van de vergunning: 

het aanvraagformuüer d.d. 21 februari 2013; 
de volgende bijlagen: 
1. Aanvraag d.d. 21 februari 2013; 
2. Archiveringsoverzicht d.d. 21 februari 2013; 

/ 3. Omgevingskaart en kadastrale tekening inrichting d.d. 21 februari 2013; 
'•̂  4. Plattegrondtekening Wabo 01 d.d. 23012013 d.d. 21 februari 2013; 
^ ^ 5 . Niet technische samenvatting d.d. 21 februari 2013; 

6. Nadere gegevens verandering d.d. 21 februari 2013; 
/ ^ l . Toelichting transportgegevens bij aanvraagformulier d.d. 21 februari 2013; 
^ 8 . Akoestisch rapport dd 18012013 d.d. 21 februari 2013; 

9. Aanvullende gegevens ontvangen op 31 mei 2013. 

Burgemeester en wethouders dienen op basis van artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht te bepalen dat: 

de voorschriften 4.1-1 en 4.1.2 uit hoofdstuk 4 Geluid van de vigerende vergunning 
d.d. 23 oktober 2013 ^ e t kenmerk 788137, komen te vervallen; 

voor het aspect geluid in het hoofdstuk voorschriften milieu, voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 
nieuwe, voor de gehele inrichting geldende, voorschriften zijn opgenomen. 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

1 Projectomschrijving 

Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd Is Asfaltcentrale Eindhoven aan de 
Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven. Het project bestaat uit de volgende activiteiten: voor het kunnen 
aan- en afvoeren per schip van minerale grondstoffen t.b.v. de asfaltproductie en GWW-werken. 
Een uitgebreide projectomschrijving Is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Het project ligt 
aan de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D 
nummers 1522. Gelet op de bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de 
volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen van de werking of het in werking 
hebben van een inrichting (artikel 6.7 van het Bor). 

2 Vergunde situatie 

Voor de inrichting is op 23 oktober 2001 met kenmerk 788137 een omgevingsvergunning, revisie, 
waarin het aspect milieu is opgenomen verleend. 

Verder is er op 5 april 2005 een veranderingsvergunning verleend met kenmerk 1089332 voor 
diverse uitbreidingen zoals het gelijktijdig met de asfaltmenginstallatie, in de dagperiode, in bedrijf 
hebben van een mobiele zeefinstallatie dan wel een mobiele asfaltgranulator gedurende maximaal 
12 dagen per jaar. Op 24 mei 2006 met kenmerk 1197439 is een veranderingsvergunning verleend 
voor het uitbreiden van de inrichting met een werkplaats/magazijn voor klein onderhoud aan het 
materieel en het beletteren van verkeersborden. Tevens Is een wasplaats voor het incidenteel 
reinigen van klein materieel en een opslagvoorziening voor gasflessen gerealiseerd. 

Tevens zijn voor het aspect milieu de onderstaande 8.19 meldingen Wet milieubeheer verleend en 
geaccepteerd; 

een melding met kenmerk 1212647, d.d. 19 jul l 2006 betreffende het uitbreiden van de 
capaciteit van de asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van geproduceerde 
asfaltmengsels van 420 naar 820 ton; 

een melding met kenmerk 1394007, d.d. 25 maart 2008 voor het bijplaatsen van een 
bitumentank en het plaatsen van een vulpomp voor de bitumentank. 

Op 6 april 2011 met kenmerk 11/1051 is een omgevingsvergunning, milieuneutrale wijziging, 
verleend. 

De voorschriften van de bovengenoemde eerder verleende vergunningen, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de aangevraagde verklaring, tenzij de aard van de verklaring en/of de aard van de 
veranderingen zich daartegen verzetten. 

Op grond van het bepaalde In de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de 
vergunningen die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, van 
rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde ti jd. 
Daarnaast geldt dat activiteiten die waren toegestaan op basis van geaccepteerde 8.19-meldingen 
die voor 1 oktober 2010 in werking waren getreden en onherroepelijk waren, ook onder de werking 
van de Omgevingsvergunning vallen. 
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3 Procedureel 

Op 1 februari 2013 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij burgemeester en 
wethouders voor het project "aanleggen van een loskade". 

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: 
Wabo) wijst het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) ofeen bijzondere wet categorieën van gevallen 
aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat wij hebben 
verklaard dat wij daartegen geen bedenkingen hebben. 

Omdat het hier een geval betreft als vermeld In artikel 6.7, eerste lid, van het Bor, wordt de 
omgevingsvergunning pas verleend nadat wij hebben verklaard dat daartegen geen bedenkingen 
zijn. 

Op 21 februari 2013 hebben wij van burgemeester en wethouders een exemplaar van de aanvraag 
en de daarbij gevoegde stukken ontvangen. Daarbij is verzocht om, behoudens verlenging en/of 
opschorting van de procedure, een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te geven. 

Omdat voor de beslissing op de aanvraag om een vergunning op grond van meerdere wettelijke 
voorschriften een w g b van ons is vereist, beslissen wij overeenkomstig artikel 2.28 van de Wabo 
hierover in één ontwerpverklaring. 

4 Aanvullende gegevens 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere uitwerking in de Ministeriele 
regeling omgevingsrecht (Mor). 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vvgb is vereist, hebben wij aan de 
hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Daarbij is 
gebleken dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat voor een goede beoordeling van die 
aspecten waarvoor een vvgb is vereist. Wij hebben burgemeester en wethouders daarom op 22 
maart 2013 verzocht aanvraagster om aanvullende gegevens te verzoeken. Wij hebben 
burgemeester en wethouders geadviseerd aanvraagster 8 weken de gelegenheid te geven de 
aanvraag aan te vullen. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens een verzoek om aanvulling 
van de aanvraag verstuurd. Het betreft onder andere gegevens met betrekking tot een, de gehele 
inrichting omvattend, luchtkwaliteits-onderzoek en een toelichting betreffende de toename van de 
geluidemissie naar de omgeving. 

De aanvullende gegevens hebben wij op 3 juni 2013 van burgemeester en wethouders ontvangen. 
De termijn voor het geven van een vvgb aan burgemeester en wethouders is opgeschort met 66 
dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie 
bevat voor een goede beoordeling van die aspecten van de aanvraag waarvoor een vvgb is vereist. 

5 Besluit algemene regels voor Inrichtingen milieubeheer 

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende 
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eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In 
de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat In de AMvB is 
aangegeven. 

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een Inrichting een vergunningplicht 
geldt. Op type C Inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing 
zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden 
opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor 
aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Ministeriële regeling. 

Binnen de Asfaltcentrale Eindhoven vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 

1. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen. 

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende 
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval 
geen aanvullende maatwerkvoorschriften nodig geacht voor genoemde activiteiten. De 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie. 

6 Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door B en W van Eindhoven gevraagde vvgb zijn er 
geen redenen om deze te weigeren. 

In deze vvgb zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. B en W van Eindhoven 
dienen deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo In de omgevingsvergunning 
onverkort over te nemen. 
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 

1 Geluid 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 
uitgave 1999. 

1.2 Representatieve bedrijfssituatie 

1.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L̂ ^̂^ veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en Installaties, door de in de Inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de Inrichting, mag 
op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

Beoordelingspunt Beoordellngs-
hoogte [In m] 

k . g [in 
dB(A)] Dag 
07.00-19.00 

L..LT) [in 
dB(A)] Avond 
19.00-23.00 

L..L,) [in 
dB(A)] Nacht 
23.00-07.00 

zonepunt 01 5,0 31 27 25 
zonepunt 02 5.0 38 36 33 
Bewakingspunt 25 5,0 49 44 42 
Bewakingspunt 26 5,0 42 40 38 
Bewakingspunt 27 5,0 42 39 37 
Woning Hastelweg 278 5,0 50 41 39 
Referentiepunt Beatrixkade 5,0 62 50 48 
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op Figuuri van het bij de aanvraag 
gevoegde rapport nr. 6121283 no.1 d.d. 18 januari 2013 uitgevoerd door WNP. 

1.3 Maximale geluidniveaus 

1.3.1 De maximale geluidniveaus (L^̂ ^̂  gemeten in de meterstand "fast") die worden 
veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de Inrichting, mogen ter plaatse van woningen 
van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet gelegen op het gezoneerde 
industrieterrein, niet meer bedragen dan: 

70 dB(A) voor de dagperiode tussen 07:00 uur-19:00 uur; 
65 dB(A) voor de avondperiode tussenl9:00 uur-23:00 uur; 
60 dB(A) voor de nachtperiode tussen 23:00 uur-07:00 uur. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 

1 Toetsingskader milieu 

1.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een Inrichting 
als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het 
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft 
plaatsgevonden. 

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 
de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 
met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 
de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. 

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die 
onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) 
zijn. 

2 Beste beschikbare technieken (bbt) 

2.1 Algemeen 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de 
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de 
Inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de Inrichting in aanmerking 
komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten 
en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. 
In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de 
Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling. 

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken 

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de 
volgende informatiedocumenten, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor: 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). 

2.3 Conclusies BBT 

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de 
beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het 
water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de 
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
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EUTc ^'NDHOVEN 

Milieudienst 2 1 MEI 2013 

sJJH /Urr>iT 

Gemeente Eindhoven 
Sector Vergunningen Toezicht en Handhaving 
t.a.v. de heer H. van Heeswijk 
Postbus 90150 
5600 RB EINDHOVEN 

Keizer Karei V Singel 8 

Postbus 435 

j t > U \ 0 Eindhoven 
Fax: 040 2594639 
Website: www milieudienst sre nl 

V 

16 MEI 2013 

UW kenmerk uw bericht van 
uw e-mail van 1 mei 
2013 

onderwerp 
beoordelen rapport luchtkwaliteit Asfaltcentrale 
Eindhoven 

ons kenmerk 
RO/13-280787/FL/AM 

datum 
16 mei 2013 

contactgegevens 
e-mail : f.lathouwers(gmilieudienst.sre.nl 
tel. : 040 259 44 27 

Geachte heer Van Heeswijk, 

Op uw verzoek heb ik de rapportage beoordeeld van het onderzoek naar de luchtkwaliteit ter plaatse 
van de Asfaltcentrale Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd door WNP (rapportnummer 
6121283.ROl, d.d. 18 april 2013) naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
de activiteit milieu. 

Asfaltcentrale Eindhoven vraagt een revisievergunning aan voor de aanvoer van minerale grondstoffen. 
Omdat het Beatrixkanaal wordt uitgediept wordt het weer mogelijk om deze grondstoffen per schip aan 
te voeren. In totaal zal via de aanlegkade een hoeveelheid van 360.000 ton/jaar aan grondstoffen en 
asfaltgranulaat worden verscheept. Dit komt neer op 360 schepen per jaar en 720 extra scheeps-
bewegingen. 

Voor het overige blijven de bedrijfsprocessen onveranderd. 

Het rapport moet inzicht geven in de milieueffecten die optreden als gevolg van de aangevraagde 
veranderingen. 

Het rapport is getoetst aan de eisen die daaraan gesteld worden volgens de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 en de Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit, Actualisatie 2011. 

In het rapport wordt een berekening gemaakt van de aangevraagde situatie. De berekening is 
uitgevoerd met het rekenmodel Geomilieu V2.14. Dit rekenmodel voldoet aan de eisen van het Nieuw 
Nationaal Model. 

Ten aanzien van de berekening heb ik de volgende opmerkingen: 

Met de SRE Milieudienst 
in uw element 
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in het rapport wordt op bladzijde 6 vermeld dat er in totaal 350.000 ton aan minerale 
grondstoffen wordt aangevoerd en dat hiervan 180.000 ton per schip gebeurd. Dit is in 
tegenspraak met de ingediende nadere gegevens waarin wordt vermeld dat er in totaal 310.000 
ton grondstoffen per schip wordt aangevoerd. In het gebruikte model is dus het aandeel van de 
schepen te laag en het aandeel van het wegverkeer te hoog ingevoerd, aangezien de 
aanvullende gegevens impliceren dat alle grondstoffen per schip worden aangevoerd; 
in de aanvulling wordt vermeld dat er ook nog 50.000 ton asfaltgranulaat per schip wordt 
afgevoerd. Hiervan is in het rapport niets terug te vinden; 
het verkeer van en naar de inrichting is in het model niet opgenomen. 

Voor het overige voldoet de berekening aan de daaraan te stellen eisen. 

Ik adviseer u om niet akkoord te gaan met de rapportage. Het rapport moet met betrekking tot de 
volgende punten worden aangevuld: 

de invoergegevens die gebruikt worden bij de berekeningen moeten in overeenstemming 
worden gebracht met de gegevens zoals die in de aanvulling op de aanvraag worden vermeld; 
het verkeer van en naar de inrichting moet in de berekeningen worden meegenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Arienne Leermakers 
Teamcoördinator team externe veiligheid, lucht en geluid 

in uw element 
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Vergunningen Toezicht en 
Handhaving, afdehng Vergunningen 
Behandeld door dhr.H. van Heeswijk 
Telefoon (040) 2386179 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 13/0152 
Datum 5 juni 2013 

Betreft ontvangstbevestiging aanvullende stukken 
Huiskesweg 4 te Eindhoven 
Inrichtingsnummer: 691 

Geachte heer van Wanrooij, 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 31 mei 2013 van de aanvullende stukken met 
betrekking tot uw aanvraag voor een omgevingsvergunning Milieu voor een 
Inrichting ten behoeve van het veranderen of de werking daarvan veranderen, 
gelegen aan de Huiskesweg 4 te Eindhoven. 

Voor meer Informatie over de procedure kunt u contact opnemen met dhr.H.van  
Heeswijk van de Afdeling Vergunningen op bovenvermeld telefoonnummer of e-mail  
adres h.van.heeswiik(5)eindhoven.nl 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

Bezoekadres Kennedyplein 200 
openingstijden van ma t/m vr 
08.30 uur tot 17.00 uur 
bereikbaar per openbaar vervoer 
busstation Neckerspoel, noordzijde 

Postadres Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven 
telefonisch bereikbaar van ma t/m vr 
9.00 uur tot 16.00 uur 
faxnummer (040) 238 66 40 


