Asbestland B.V.
De heer S. van den Brink
Bellstraat 2
3771 AH BARNEVELD

Onderwerp

Datum

Melding voldoet aan indieningsvereisten

5 juni 2018
Ons kenmerk

2018M0182

Geachte heer Van den Brink,

AIM-sessie

A3cvmb2gk7m

Op 28 februari 2018 heeft de heer R. Smit van SPA WNP ingenieurs B.V.,
namens u, een melding ingediend op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer. De melding betreft het oprichten en in werking hebben van een
asbestverwijderingsbedrijf, genaamd Asbestland, aan de Bellstraat 2 in
Barneveld.
Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Deze melding is ingediend in samenhang met de aanvraag om een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (ons kenmerk 2018W0527) voor
een tussenopslag zonder herverpakking van ten hoogste 50 ton verwijderd
asbest en verwijderde asbestproducten, afkomstig van eigen werkzaamheden
bij derden.

Behandeld door

F.R. van Veldhuizen
088 - 116 99 30
f.vveldhuizen@oddevallei.nl
Afschrift aan

SPA WNP ingenieurs B.V.
De heer R. Smit
r.smit@spawnp.nl
Bijlagen

diverse

Beoordeling melding
Uit de ingediende melding blijkt dat uw bedrijf onder de werkingssfeer van
het Activiteitenbesluit milieubeheer valt. Op basis van dit besluit is
Asbestland een zogenaamde inrichting type B. Uw melding voldoet aan de
wettelijke indieningsvereisten.
Een gewaarmerkt exemplaar van de melding is bijgevoegd. De voorschriften
voor de activiteiten die worden uitgevoerd zijn opgenomen in het
Activiteitenbesluit milieubeheer en in de Activiteitenregeling milieubeheer. De
voorschriften en bijbehorende informatie, kunt u opvragen via
https://www.aimonline.nl. Aanvullend vindt u in bijlage 1 meer informatie
over deze melding.
Bodemonderzoek
Geconstateerd is dat er bij ons onvoldoende bodemgegevens beschikbaar
zijn waarmee de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de potentieel
bodembedreigende milieuactiviteiten op deze locatie is vastgelegd.
Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl
KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei

Vandaar dat er uiterlijk binnen 3 maanden na oprichting van het bedrijf een
nulsituatiebodemrapport naar ons dient te zijn opgestuurd. In bijlage 1
wordt dit nader toegelicht.
Bekendmaking
Wij maken u erop attent dat deze melding gepubliceerd wordt op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad. Daarnaast
wordt deze melding bekend gemaakt in de Barneveldse Krant.
Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met de
heer F.R. van Veldhuizen van team Vergunningverlening. De contactgegevens
vindt u in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk
(2018M0182) te noemen?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,
namens deze,

R.P. Guldemond
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei
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Bijlage 1: Algemene informatie en aandachtspunten
1. Activiteitenbesluit milieubeheer
Het Activiteitenbesluit milieubeheer kent drie typen inrichtingen (A, B en C).
Het type is afhankelijk van de mogelijke effecten die de activiteiten van de
inrichting veroorzaken voor het milieu. Voor inrichtingen type A, die weinig
invloed op het milieu hebben, geldt géén meldingsplicht. Voor inrichtingen
type B geldt wel een meldingsplicht. Inrichtingen type C, de zwaardere en/of
specifieke inrichtingen, zijn omgevingsvergunningsplichtig.
2. Bodemonderzoek
Ten behoeve van deze melding is beoordeeld of bodemonderzoek nodig is.
Resultaat beschikbare bodemgegevens
Op deze locatie zijn bij ons onvoldoende bodemgegevens beschikbaar om
een oordeel te kunnen geven over het vastleggen van de nulsituatie van de
bodem ter plaatse van de potentieel bodembedreigende milieuactiviteit.
Beoordeling
Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.11, lid 1) dient u
binnen 3 maanden na oprichting van het bedrijf een rapport van het
nulsituatie bodemonderzoek bij ons in te dienen. Dit is nodig om de kwaliteit
van de bodem vast te leggen ter plaatse van de potentieel
bodembedreigende activiteiten in de toekomst. Dit betreft de opslaglocatie
van verwijderd asbest en verwijderde asbestproducten.
Dit onderzoek dient als referentiekader om te kunnen beoordelen of in de
toekomst bodemverontreiniging ten opzichte van de nulsituatie is
toegevoegd. De beoordeling hiervan gebeurt volgens de NEN 5740 en de
door ons gehanteerde ‘Handreiking Bodem en Bedrijven, Antea, kenmerk
0412826.00 d.d. 22 december 2016.
Voordat u het nulsituatiebodemonderzoek laat uitvoeren verzoeken wij u om
contact op te nemen met de heer M. Boerstal, bodemspecialist van
Omgevingsdienst de Vallei, bereikbaar via telefoonnummer: 06-51396326
(email: m.boerstal@oddevallei.nl). Zo voorkomt u dat u onnodig onderzoek
verricht en/of er misverstanden ontstaan, waardoor het rapport achteraf niet
kan worden goedgekeurd.
3. Energiebesparing
‘Kennisbank Energiebesparing en Winst’ is een centrale openbare databank
met informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Per
branche kan worden nagegaan welke energiebesparende maatregelen
mogelijk zijn en wat de terugverdientijd per maatregel is. Aangezien vaak
met eenvoudige maatregelen veel kosten kunnen worden bespaard,
adviseren wij u om deze databank via de website:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/ te raadplegen op mogelijk bruikbare
energiebesparende maatregelen voor uw inrichting.
Daarnaast gelden er voor twaalf bedrijfstakken concreet erkende
maatregelen voor energiebesparing. Deze vindt u terug in bijlage 10 van de
Activiteitenregeling. Naast achtergrondinformatie is ook voor iedere erkende
maatregel informatie uit deze bijlage opgenomen in ‘Kennisbank
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Energiebesparing en Winst’.
4. Inspectie
Uw bedrijf kan in de toekomst worden bezocht door een toezichthouder van
het team Handhaving. Tijdens zo'n bezoek wordt bekeken of uw bedrijf in
werking is volgens de van toepassing zijnde voorschriften. Op deze wijze
wordt toegezien op naleving van de milieuregelgeving.
5. Andere regelgeving
In de meldingsprocedure wordt alleen gekeken of u voldoet aan de
indieningseisen voor het melden van de oprichting of verandering van uw
bedrijf. Wij geven u daarmee geen oordeel of uw bedrijf voldoet aan alle
regelgeving zoals het bestemmingsplan of de regels voor bouwen. Aan de
melding en deze brief kunt u dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen
voor bijvoorbeeld een wijziging van de bestemming of het verkrijgen van een
omgevingsvergunning. Andere wet- en regelgeving heeft een eigen
toetsingskader.
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