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Bijlage(n)
1

Geachte heer Aerts,

Hierbij zend ik u mijn besluit op de aanvraag van Heros Sluiskil B.V. om
toekenning van de status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige
toepassing voor de inrichting gelegen aan Oostkade 5 te Sluiskil. Voor de inhoud
verwijs ik naar het bijgevoegde besluit.
Voor vragen over de aanvraag of het besluit kunt u contact opnemen met de

contactpersoon, telefoonnummer 088 489 0000.

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN,

namens deze,

/l^¿*
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Dhr. drs. ing. M. (Merdan) Omerovic
lnspecteu r Vergunn ingverlening
Marktvenster Leefomgeving & Scheepvaart
Team Leefomgeving Stoffen
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Op 11 september 2019 heeft Heros Sluiskil B.V. gelet op artikel 14, eerste lid, van
Verordening (EG) 1013/2006 en op de Regeling EG-verordening overbrenging van
afvalstoften (hierna: regeling), een aanvraag ingediend om te worden erkend als
vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing.

Bijlâge(n)
1

Bij de aanvraag heeft Heros Sluiskil B.V. informatie overgelegd als vermeld in de
regeling. De aanvraag is behandeld overeenkomstig titel 4.1van de Algemene wet
bestuursrecht.
Gelet op de regeling wordt met betrekking tot de overgelegde informatie het
volgende overwogen.

1.

De omgevingsvergunning voor de inrichting vergunt o.a. het opwerken van
AVl-bodemassen en het scheiden van non-ferro metalen uit de bodemas.
In een opwerkingsinstallatie worden de AVI-bodemassen bewerkt tot
(secundaire) bouwstoffen conform de in het Besluit Bodemkwaliteit
gestelde eisen. De non-ferro metalen worden bewerkt middels de Eddy
Current techniek en gescheiden in een lichte non-ferro fractie (bestaande
uit aluminium) en een zware non-ferro fractie (bestaande uit een mengsel
van koper, messing, zink, lood, nikkel en andere zware non ferro metalen).
De afualstoffen die in de inrichting mogen worden verwerkt, vallen onder
de BazellOESO-code en de Euralcodes zoals vermeld in Bijlage 1 van dit
besluit. In de inrichting worden deze afualstoffen bewerkt op een wijze die
als nuttige toepassing is aan te merken. De verwerking van de afvalstoffen
is aan te merken als handeling R12 gevolgd door R4, R5.

2.

De inrichting van Heros Sluiskil B.V. is meer dan vier jaar in bedrijf met
betrekking tot de onder 1. genoemde afualstoffen en bijbehorende
handeling van nuttige toepassing.

3.

De verklaring omtrent het gedrag geeft geen grond af te zien van
toekenning van de status van vooraf goedgekeurde inrichting.
1
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4.

Van de zijde van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) is

Inspect¡e Leefomgev¡ng en
Transport

vernomen en bij navraag binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport
is gebleken dat in de vier jaar voorafgaand aan het verzoek geen
bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, die niet meer aanvechtbaar zijn,

Ve rg u n

zijn opgelegd.

5.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij het besluit van 4 januari
2010 aan Heros Sluiskil B.V. de status vooraf goedgekeurde inrichting voor
nuttige toepassing (kenmerk DEV1030217) toegekend. Met de
inwerkingtreding van dit besluit komt het besluit van 4 januari 2019
(kenmerk DEV1O3O217) te vervalen en treedt het nieuwe besluit daarvoor
in de plaats.

Gelet op de regeling wordt als volgt besloten

BESLUIT
Aan Heros Sluiskil B.V. de status van vooraf goedgekeurde inrichting voor
nuttige toepassing toe te kennen voor de combinatie van handeling,
Euralcodes en Bazelcodes zoals genoemd in bijlage 1 van dit besluit.

II.

De status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing
wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf datum dagtekening
van dit besluit.

III

De status van vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing met

kenmerk DEV1030217 van 4 januari 2010 vervalt met de datum
dagtekening van dit besluit.

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN,

namens deze,
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Marktvenster Leefomgevin g &
Scheepvaart
Team Leefomgeving Stoffen
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Dhr. drs. ing. M. (Merdan) Omerovic
I nspecteur Vergunn ingverl en ing
Marktvenster Leefomgeving & Scheepvaart
Team Leefomgeving Stoffen

Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan gedurende zes weken na de
verzenddatum van deze beschikking bezwaar aantekenen bij Inspectie Leefomgeving en
Transport, afdeling luridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding
van "bezwaarschrift - EVOA-vgi" op de envelop en op het bezwaarschrift. Deze termijn van
zes weken gaat in op de dag'ná de dag van verzending van deze beschikking. U vindt de
dagtekening boven aan de beschikking
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Biilace 1 bii besluit VGI Heros Sluiskil 8.V., Oostkade 5 te Sluiskil
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Installatie/

Verwerkinosmethode

bewerkino

Basel- of

Marktvenster Leefomgeving &
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Team Leefomgeving Stoffen

Euralcodes

OESO-code

Ons kenmerk
ILT-VGI-2019-008

handelino
Opwerken van
AVI-bodemassen

Rl2 gevolgd
door R4, R5

Y47 en/of niet
ingedeeld

19 01

1lx

19 01 12
Bewerken en
scheiden van non-

ferro concentraat

R12 gevolgd

Niet ingedeeld

19 12 03

door R4, R5
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