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Geachte heer Schotte,

Op 30 november 2017 hebben wij van gemeente Pijnacker-Nootdorp een verzoek ontvangen om advies uit
te brengen over één of meerdere onderdelen van de aanvraag omgevingsvergunning in het kader van Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket
Online (OLO) onder nummer 3332617 door Stook B.V. voor de locatie kadastraal bekend onder B 5858 te
Pijnacker.

Advies
De aanvraag betreft het realiseren van een bedrijfsgebouw ten behoeve van houtstookoven.
Deze houtstookoven valt onder SBI-code 35 82, "bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:
vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa". De bijbehorende milieuzoneringscategorie is
3.2. De afstanden (gemeten van de perceelsgrens van de inrichting tot aan de gevel van een woning) die
moeten worden aangehouden is voor geur 50 meter en voor geluid 100 meter. Volgens de tekening
behorend bij de aanvraag is de afstand van de perceelsgrens tot aan een woning (Blokweg 1) minder dan 50
meter.

Voor de oprichting van een houtstookoven dient een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna:
Activiteitenbesluit) te worden ingediend. Bijde aanvraagzijn de volgende documenten ingediend:
. antwoordenlijst AlMsessie Axqim21ko4r, en
. 333261 7 _1511542916290 2017 1123 276_DO-1 0_-1 00 (tekeningen).
Deze documenten geven voldoende informatie om te beschouwen als melding Activiteitenbesluit.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. W¡j verzoeken u daarbij het
zaaknummer te vermelden.
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