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van de verleende vergunningen voor Gevulei 
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Algemeen Beleid 
en Coordinatie 
J. Ebbelaar 
070-4417202 
Intrekking Aw-vergunning SVI-Leiden 

's-Gravenhage, 8 augustus 1995 

Hierbij doen wij u toekomen een brief van het Provinciaal 
Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V., gevestigd aan de 
Overschieseweg 322 te Schiedam betreffende de scheidings- en 
vergistingsinstallatie Gevulei (SVI-Leiden) met kenmerk DWM 90582. 

Hierin delen zij mede dat zij de vergunningaanvraag van 24 december 19 92 
intrekken en Gedeputeerde staten van Zuid-Holland verzoeken de verleende 
vergunning in te trekken. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Gedepy..t;~~taten van Zuid-Holland, 
voor;,t)ie'°?:~/Jf' I~ 
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Het gebouw aan de Koningskade is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijn e n 1 en 9 

en de buslijnen 18 , 65, 67 , 88, 90, 95, 240 , 241 en 242 . Het ligt op ruim 10 minuten !open van station Den Haa g CS . 
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Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. 

Raad van State 
Afdeling besruursrechcspraak 
Postbus 20019 
2500 EA 's-GRA VENHAGE 
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Schiedam, 14 juli 1995 /··--·· - -· 
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Ons kerunerk: 90.76. 900 TJ"•"" ~= ; ~- . . . · 
Betrert: lntrekking Aw- en Wvo-vergunning m.b.t. sche · , , , ·:: ~~:~~rgisti~g~maj_Uatie 

huishoudelijk afval aande Voorschoterweg te Le den . · · -. . 
l..--~·---·--· ·-- - . 

Geachte dames en heren. 

Overschieseweg 322 

3112 NC Schiedam 

Gebouw Schiehove 

Telefoon: 010 - 462 70 91 

Telefax : 010 - 437 30 85 

Op 17 januari 1995 werden de definitieve beschikkingen gepubliceerd wa.Ltiij ons 
vergunning werd verleend op basis van de Afvalstoffenwet en de VE:t verontreiniging 
oppervlakrewateren voor her oprichcen en in werking hebben :an een scheidings- en 
vergiscingsinstallatie voor huishoudelijk afval aan de Voai:'\.'lioterweg in leiden. 
Tegen de beschikkingen is door derden hji .l' Jeroep aangetekend en een verzoek om 
schorsing/voorlopige voorzienin_i! .iigediend. 
De behandelin_!! vat' 1h:c verzoek om schorsing/voorlopige voorziening zal donderdag 
20 i11ht".s . plaarsvinden, onder nummer F03950224. 

Hierbij dee! ik u mede dat wij, in overleg met ooze mede-initiatiefnemers van Gevulei, 
besloren hebben om af te zien van realisatie van een scheidings- en vergistingsinstallatie in 
Leiden en dat de voorbereidingen voor deze installatie zijn stopgezet. 
Wij hebben de Provincie en her Hoogheemraadschap verzocht de vergunningen in te 
trekken. 

Op grand van bovenstaande zijn wij van mening dat de behandeling van het verzoek om 
schorsing/voorlopige voorziening niet nodig is. oak behandeling van de hoofdzaak lijkt 
ons overbodig. 

Ter informarie voeg ik hierbij onze brieven aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Zuid-Holland en aan het Hoogheemraadshap Rijnland toe. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ge'informeerd. 

edepul erde Staten van de Provincie Zuid-Holland 
ijk ai en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland 

. tchting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden 
\.1eijer en Polko advocaten 

s ..... P 011 corresoondenne ons kenrnerK vermelaen K.v.K. Rotterdam nr. 182457 
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Provinciaal Afvalverwijdenngsbedrijf Zuid-Holland N.V. 

Dijkgraaf en hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap Rijnland 
Postbus 156 
2300 AD LEIDEN 

Schiedam, 14 juli 1995 
Ons kerunerk: 90. 76. 897 TJ/EvdG 

Betreft: lntrekking Wvo-vergunning SVI-Leiden 

Geacht College. 

Overschieseweg 322 
3112 NC Schiedam 

Gebouw Schiehove 

Telefoon: 010 - 462 70 91 
Telefax : 010 - 437 30 85 

Op 17 januari jl. pubUceerde u uw definitieve beschikking op grond van de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren inhoudende een vergunning met voorschriften voor het 
oprichten en in werking hebben van de scheidings-en vergistingsinstallatie Gevulei (SVI
Leiden). Uw kerunerk 9300187LV30123. Gelijktijdig werd de vergunning op grond van 
de Afvalstoffenwet (Aw-vergunning) van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid
lli>lland gepubliceerd. 

Om meer zekerheid te verkrijgen over het voldoen aan de vergunningsvoorschriften 
aangaande het voorkomen van geurhinder hebben wij een praktijkonderzoek laten 
uicvoeren naar de geuremissie van een proefinstallatie die zoveel mogelijk was opgebouwd 
uit dezelfde componenten als de beoogde SVi-Leiden. Uit dit onderzoek bleek ons dat het 
omwerp voor de SVI-Leiden zou moeten worden gewijzigd om er zeker van te zijn dat 
aan de voorgeschreven geurnorm kon worden voldaan. Het ontwerp zou dan niet meer in 
overeenscemrning zijn met bet ontwerp waarvoor u vergunning heeft gegeven. 

Aangezien her oorspronkelijke ontwerp waarvoor vergunning is gegeven niet zonder 
ingrijpende aanpassingen optimale zekerheid zal kuonen bieden dat de installatie zal 
k.-unnen functioneren binnen de gestelde milieunormen, zullen wij geen gebruik maken van 
de vergunning. Het lacen maken van een nieuw ontwerp en vervolgens starten van een 
nieuwe vergunningsprocedure kost dermate veel tijd en geld, dat wij er, in overleg met 
onze mede-initiatiefnemers, van af zien een SVI in Leiden te realiseren. 

Zoals u bekend is, bestaan er bij bewoners grate bezwaren tegen de eventuele komst van 
1:en SVI in Leiden Zuid-West. Zij hebben beroep aangetekend tegen uw beschikking en 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. 
In verband hiermee trek.ken wij onze vergunningaanvraag van 24 december 1992 in en 
verzoeken wij u de verleende vergunning in te trekken. Dit biedt de meeste duidelijkheid 
aan de bewoners. 

s.v.o. ;:;1! correspondent1e o:>s kenmerk vermelden K.v.K. Rotterdam nr. 182457 



Naast PROAV en onze mede-initiatiefnemers van Gevulei zijn er geen potentieel 
benadeelden door het intrekken van de vergunning. Intrekking lijkt dus geen probleem op 
te hoeven leveren. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben gelnformeerd. 

cc: 
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Raad van State 
Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden 
Meijer en Palko advocaten 
Hoogheemraadschap Rijnland 
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Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 
Postb1is 90602 
2509 LP 's-GRA VENHAGE 

Schiedam, 14 juli 1995 
Ons kenmerk: 90.76. 899 TJtEvdG 

Betreft: lntrekking Aw-vergunning SVI-Leiden 

Geacht College, 

Overschieseweg 322 
3112 NC Schiedam 
Gebouw Schiehove 
Telefoon: 010 - 462 70 91 
Telefax : 010- 437 30 85 
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Op 17 januari jl. publiceerde u uw definitieve beschikking inhoudende een vergunning 
met voorschriften voor het oprichten en in werking hebben van de scheidings- en 
vergistingsinstallatie Gevulei (SVI-Leiden). Uw kenmerk DWM90582. 

Om meer zekerheid te verkrijgen over het voldoen aan de vergunningsvoorschriften 
aangaande het voorkomen van geurhinder hebben wij een praktijkonderzoek laten 
uitvoeren naar de geuremissie van een proefinstallatie die zoveel mogelijk was opgebouwd 
uit dezelfde componenten als de beoogde SVI-Leiden. Uit dit onderzoek bleek ons dat het 
ontwerp voor de SVI-Leiden zou moeten worden gewijzigd om er zeker van te zijn dat 
aan de voorgeschreven geumorm kon worden voldaan. Het ontwerp zou dan niet meer in 
overeenstemming zijn met het ontwerp waarvoor u vergunning heeft gegeven~ 

Aangezien het oorspronkelijke ontwerp waarvoor vergunning is gegeven niet zonder 
ingrijpende aanpassingen optimale zekerheid zal kunnen bieden dat de installatie zal 
kunnen functioneren binnen de gestelde milieunormen, zullen wij geen gebruik maken van 
de vergunning. · Het laten maken van een nieuw ontwerp en vervolgens starten van een 
nieuwe vergunningsprocedure kost dermate veel tijd en geld, dat wij er, in overleg met 
onze mede-inititatiefnemers, van af zien een SVI in ~iden te realiseren. 

Zoals u bekend is, bestaan er bij bewoners grote bezwaren tegen de eventuele komst van 
een SVI in Leiden Zuid-West. Zij hebben beroep aangetekend tegen uw beschikking en 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. 

In verband hiermee trekken wij onze vergunningaanvraag van 24 december 1992 in en 
verzoeken wij u de verleende vergunning in te trekken. Dit biedt de meeste duidelijkheid 
aan de bewoners. 

s.v.p. bij correspondentie ans kenmerk vermelden K.v.K. Rotterdam nr. 182457 



Naast PROAV en onze mede-inititatiefnemers van Gevulei zijn er geen potentieel 
benadeelden door het intrekken van de vergunning. Intrekking lijkt dus geen probleem op 
te hoeven leveren. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 

PROAV~- . . 

/-' ~ 
L. A,,..8. Jo1:1g - .--

. . di~f~~-~ 
~--~ 

~- cc : Gt:deputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 
Raad van State 
Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden 
Meijer en Polko advocaten 


