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Onderwerp opslagterreinStelwegen Grevenlingendam• Geachte heer

Op 12 februari 2009 is er een overleg geweest met de heren namens
projectbureau Zeeweringen en de heer mevrouw van de
gemeente Schouwen-Duiveland.
Aanleiding van het gesprek is de opslag van materiaal afkomstig van de dijkverzwaringswerkzaamheden in
een depot aan de Stelweg en op de Grevelingendam.
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In de brief van 24 november 2008 is het oprichten van de depots aangekondigd. In de brief wordt er vanuit
gegaan dat voor zowel de grond als de bouwstoffen een depot kan worden ingericht op basis van het
Besluit bodemkwaliteit. Dit zou betekenen dat de depots niet gezien worden als inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer, maar dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van tijdelijke opslag zoals verwoord in
het Besluit bodemkwaliteit.
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Bestemmingsplan
Wat betreft het beoogde depot aan de Stelweg is geconstateerd dat de opslag van grond en puin in strijd is
met het bestemmingsplan Buitengebied Duiveland, waarin het desbetreffende perceel de bestemming
agrarische doeleinden heeft. In het overleg op 12 februari 2009 is gesproken over uw aanvraag om
tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening.
Een dergelijke ontheffing kan slechts worden verleend met het oog op de voorziening in een tijdelijke
behoefte, waarbij de termijn ten hoogste vijf jaar kan belopen. Hierbij moet worden aangetoond dat na het
verstrijken van de te stellen termijn er geen behoefte meer bestaat aan de voorziening.

U hebt in uw aanvraag weliswaar aangegeven dat de ontheffing wordt aangevraagd voor de maximale
duur van ten hoogste vijf jaar, dus tot 2013, maar het project in welk kader de werkzaamheden
plaatsvinden loopt door tot en met 2015. Noch uit de aanvraag, noch uit het overleg is gebleken dat binnen
een termijn van maximaal vijf jaar geen behoefte meer zou bestaan aan het beoogde depot. Om
toepassing van artikel 3.22 Wro mogelijk te maken, dient dit alsnog door u aangetoond te worden.

Wet milieubeheer
Een depot voor de opslag van grond en bouwstoffen is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer,
tenzij voldaan wordt aan de uitgangspunten in het Besluit bodem kwaliteit.
In het gesprek op 12 februari 2009 is een toelichting gegeven op de aard van de werkzaamheden die op
de beide depots plaats zullen vinden. Aangegeven is dat zowel grond als bouwstoffen afkomstig van het
werk worden opgeslagen. Een deel van de opgeslagen grond en bouwstoffen zal terug worden gebracht in
het werk. Dit zal naar verwachting niet voor alle opgeslagen materialen gelden. Op basis van deze
informatie hebben wij geoordeeld dat sprake is van de opslag van afvalstoffen en dus van een type C
inrichting op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).
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Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer van de opgeslagen grond en bouwmaterialen op voorhand duidelijk is
wanneer en in welk werk deze worden toegepast er geen sprake is van "ontdoen, voornemens te ontdoen
of moeten ontdoen ". De opgeslagen materialen worden dan niet gezien als afvalstoffen en de inrichting is
een type B inrichting op grond van het Activiteitenbesluit en daarmee meldingsplichtig.
Bij het in behandeling nemen van de melding op grond van het Activiteitenbesluit die voor het depot
Grevelingendam is ingediend, is er vanuit gegaan dat het niet gaat om de opslag van afvalstoffen, maar
dat op voorhand bekend is waar en wanneer de opgeslagen grond en bouwmaterialen zullen worden
toegepast.
Indien de opslag aan de Stelweg wordt gemeld op grond van het Activiteitenbesluit verzoek ik u aan te
geven wanneer en waar de opgeslagen grond en bouwstoffen zullen worden toegepast.
Indien dit niet voor alle opgeslagen grond en bouwstoffen op voorhand duidelijk is, verzoek ik u een
aanvraag voor een milieuvergunning in te dienen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze site.

• Voor meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met de heer
telefoon Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met
mevrouw telefoon Voor meer informatie over de melding of de aanvraag voor
de milieuvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw telefoon
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