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Kennisgeving ontwerpbeschikking en beoordelen noodzaak uitvoeren 

milieueffectrapportage Doklaan 22, Rotterdam, DCMR Milieudienst 

Rijnmond 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Onderwerp 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 15 mei 2014 een aanvraag op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Van Leeuwen Recycling Groep B.V. 

voor de inrichting aan de Doklaan 22, 3081 AD Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de in- en verkoop van en op- en overslag en be- en verwerking van 
ferro- en non-ferrometalen, metaalhoudende afvalstoffen, kabelafvalstoffen, katalysatoren, accu’s en 
batterijen, metaaldraaisels, elektronicaschroot en elektrische en elektronische apparatuur.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met extra loodsen, het intern verplaatsen van 
activiteiten en het accepteren van gemengd bouw- en sloopafval.

De voorschriften van de hoofdstukken 5, 7 en de voorschriften 8.2.1 en 8.2.2 van de oprichtingsver-
gunning van 15 februari 2013, kenmerk 21521851/433876, kunnen worden ingetrokken.

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D 18.1 en D18.8 van de bijlage van het van 
Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet 
beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden 
opgesteld.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet 
milieubeheer, met name aan de artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen 
van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te 
verlenen voor een periode tot 1 januari 2020. Verder hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland 
het voornemen de bovengenoemde voorschriften van de vergunning van 15 februari 2013 in te 
trekken.

Inzage 

U kunt de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren van 11 december 2014 

tot en met 21 januari 2015 op de volgende plaatsen inzien:
– Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag 

t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);
– Gebiedskantoor Charlois, Gooilandsingel 11 te Rotterdam (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 

010);
– Gebiedskantoor Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 

010);
– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend 

na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, 
Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden inge-
bracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
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Inlichtingen 

De heer P.C.E.M. Heijne van de DCMR, telefoon: 010 – 246 86 61.

Zaaknummer: 98452780, DMS-nummer: 21862894.
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