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Rechtbank wijkt af van advies StAB met betrekking tot opslag gevaarlijke stoffen

Rechtbank Overijssel, 29 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5389  ‐ Op SmartNewz sinds: 27 november 2017

In het geding tussen HKS Scrap Metals B.V. te ’s‐Gravendeel (HKS Metals) en het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft Rechtbank Overijssel een
tussenuitspraak gewezen waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke lus. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) is door de rechtbank als
deskundige aangewezen en heeft een rapport uitgebracht.

Bij besluit van 13 februari 2015 heeft GS aan HKS Metals ten behoeve van haar inrichting aan de Kalkovens 30 te Zwartsluis een omgevingsvergunning
(revisievergunning) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. HKS Metals exploiteert een metaalverwerkingsbedrijf dat is
gespecialiseerd in de recycling van ferro en non‐ferro metalen tot hoogwaardige grondstoffen. De bedrijfsactiviteiten die in de inrichting plaatsvinden betreffen de in‐
en verkoop (handel) en opslag, overslag en be‐ en verwerking (shredderen, snijden en branden) van metalen/afvalstoffen en/of metaalhoudende
materialen/afvalstoffen.

Rechtbank:

De nadere stukken die op 17 oktober en 24 oktober 2016 zijn overlegd, zijn buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van de zaken, nu deze te laat zijn ingediend
(de zitting heeft plaats gevonden op 27 oktober 2016).

Ten behoeve van de op‐ en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar
beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. In de vergunningvoorschriften is een onderscheid gemaakt wat betreft de maximale opslagduur binnen
de inrichting van de tussen het schroot aangetroffen gasflessen. Volgens de StAB is een bewaartermijn van 10 dagen voor gasflessen met bekende inhoud niet nodig.
Deze gasflessen kunnen conform richtlijn PGS 15 worden opgeslagen en ingevolge de vergunningsvoorschriften ook als zodanig worden bewaard. Voor gasflessen met
bekende inhoud kan volgens de StAB dan ook worden volstaan met een termijn van 90 dagen zonder nadelige gevolgen voor de externe veiligheid, mits het gasflessen
betreft die vallen binnen het toepassingsbereik van PGS 15. De rechtbank komt echter tot het oordeel dat de in het voorschrift gestelde opslagtermijn van 10 dagen
voor gasflessen met bekende inhoud gehandhaafd kan blijven, met name omdat het bij de aangetroffen gasflessen kan gaan om soorten die niet vergund zijn of om
beschadigde flessen zodat om die reden niet kan worden voldaan aan de voorschriften van PGS 15.

De rechtbank ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de opvatting van de StAB dat camerabewaking vanuit de bedieningsruimte van de shedder op de
waterbehandelings‐installatie en de uitlaat van de ontstoffingsinstallatie niet nodig is, maar dat kan worden volstaan met visuele inspectie door de kraanmachinist. De
rechtbank is daarom van oordeel dat voorschrift 11.1.8 niet kan worden gehandhaafd.

mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf ‐ Lexquis
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