OMGEVfMGSVERGUfSSMING WABO
verleend aan Nedmag industries
t.b.v. het slopen van 8 zuurkasten
locatie Billitonweg 1 te Veendam

Groningen, 2 augustus 2011
Nr. 2011 -36.005, MV
Oio nr. 156347
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 2 augustus 2011
Zaaknummer: 341519
Nr. 2011-36005, MV
Beschikken hierbij op de aanvraag van Nedmag Industries om een omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het slopen van 8 zuurkasten op een bedrijfsterrein
aan de Billitonweg 1 te Veendam.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 24 juni 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van
Nedmag Industries. Het betreft het slopen van acht zuurkasten op een bedrijfsterrein aan de Billitonweg 1 te
Veendam,
1.2

Besluit

De aanvraag heeft betrekking op de activiteit slopen. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanvraag
voldoet aan de gestelde eisen, die zijn genoemd die in de artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de daarin genoemde artikelen van bijzondere wetten en besluiten. Rekening houdend
met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verieend, onder de bepaling dat de
gewaarmerkte stukken en bijlagen (waaronderde voorschriften) deel uitmaken van de vergunning.
Gedeputeerde Staten besluiten de omgevingsvergunning voor het slopen van acht zuurkasten te vertonen.
1.3

Procedure

De besluitvonningsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3,2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld
voor de activiteit "het slopen van een bouwwerk" (artikel 2.2, lid 1, sub a Wabo), Tevens is de aanvraag
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Van de ontvangst van de aanvraag is kennis gegeven in het Dagblad van het Noorden, editie oost, van 16
juli 2011,
1.4

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:
- de aanvraag om een omgevingsvergunning d,d. 24 juni 2011;
- Asbestinventarisatierapport type A (nr, rapport AI-11,0460/N dd, 3-05-2011);
- Projectplan asbestverwijdering nr, 01106005;
- Tekening te slopen zuurkasten.
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1.5

Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van activiteiten die zijn genoemd in artikel 2.2, lid 1 van de Wet Algemene
bepalingen omgevingsrecht, onder de letters:
a. Overwegingen ten aanzien van het slopen van een bouwwerk
Toetsing aan de gemeentelijke bouvArerordening;
Het slopen is niet in strijd met de gemeentelijke bouwverordening.
1.6

Voorwaarden en voorschriften

A, Voorwaarden
- Tijdens de bouwkundige sloop van het bouwwerk dient een aanvullende asbestinventarisatie (Type
B) uitgevoerd te worden. Een kopie van deze asbestinventarisatie dient te worden overiegd aan de
afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen,
- Asbest dient voor de sloop te worden gelokaliseerd en verwijderd, door een deskundig
verwijderingbedrijf en het werk dient te worden aangemeld bij de Arbeidsinspectie.
- De sloopwerkzaamheden dienen voordat men hiermee aanvangt, te worden gemeld aan de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
- Met betrekking tot het plaatsen van containers, plaatsen van hekwerken, plaatsen van werktuigen en
machines, gebruik van aan- en afvoerwegen, gebruik gemeentegrond, gebruik openbare weg en
dergelijke dient voordat met de sloop wordt aangevangen contact te worden opgenomen met de
afdeling Beheer en Reiniging van de Kompanjie (0598 - 65 24 50),
- Voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient u contact op te nemen met de diverse
nutsbedrijven over de afsluiting van kabels, buizen, leidingen en dergelijke,
- Tijdens het slopen dient het terrein op een veilige wijze te worden afgesloten, zodat geen gevaar
voor derden ontstaat,
- Het te verwijderen asbest dient in vochtige toestand, dubbel verpakt en conform eventuele
aanvullende geldende acceptatievoorwaarden te worden verwijderd en afgeleverd aan een daartoe
geëigende afvalverwerkinginrichting die in het bezit is van een daarvoor vereiste vergunning op
grond van de Wet Milieubeheer,
- Eventuele beschadigingen aan bestratingen, beplantingen en of andere gemeentelijke
eigendommen, welke zijn ontstaan door of tengevolge van het gebruik maken van deze vergunning,
zullen op uw kosten worden hersteld,
- Aanwijzingen te geven door of vanwege het bevoegd gezag dienen strikt te worden opgevolgd,
- Bij bouw- en sloopactiviteiten is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste opslag en afvoer van
het ontstane afval, tenzij deze verantwoordelijkheid in het bestek bij een ander is gelegd,
- De Provincie Groningen dient te worden gevrijwaard van schadeclaims door derden, die het gevolg
zijn van het verienen van deze vergunning.

B, Voorschriften
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1.7

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen.

'H. Bloupot,
Hoofd afdeling Milieuvergunningen

Verzonden op: 2 augustus 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Nedmag Industries, Billitonweg 1, 9641 KZ Veendam;
B. en W, van de gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam.
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