GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen,
Nr.98/8127, RMM
Verzonden:
Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Suiker
Unie Groningen.

Aaanvraag en procedure
Op 9 juni 1997 ontvingen wij een brief van Suiker Unie te Groningen. Hierbij werd voor de vestiging
Groningen van Suiker Unie een vergunning gevraagd ingevolge de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting voor de winning van suiker uit beetwortelen-suikerbieten en de
fabricage van bietenpulp, carbokalk en melasse, zoals bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer (revisievergunning).
De inrichting is gevestigd aan de Van Heemskerckstraat 101 te Groningen op de percelen kadastraal
bekend onder gemeente Groningen, sectie R12, nummers 428, 432, 436, 438, 439, 924,1078, 1079,
1680, 1681, 1682, 2028, 2029 en 2030, sectie L5, nummers 1282, 1283, 1284, 2476 en 2985, sectie
C3, nummers 253, 254, 260, 261, 269, 280, 321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446,
810, 812, 813, 1049, 1050, 2388, 2391, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3143, 3144 en 3373.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder de vergunningaanvraag, hebben met ingang van 27 april 1998 tot en met 24 mei 1998 ter inzage gelegen. Middels een advertentie in de
Nederlandse Staatscourant, de Groninger Gezinsbode en het Nieuwsblad van het Noorden en kennisgevingen aan omwonenden en omliggende bedrijven is het ontwerpbesluit bekend gemaakt. Het
ontwerpbesluit heeft betrekking op de gehele inrichting, inclusief de grondberging Bangeweer.
Op 7 juli 1998 hebben gedeputeerde staten besloten de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) voor Suiker Unie te verlenen, met uitzondering met deel van de aanvraag dat betrekking heeft
op de grondberging Bangeweer, kadastraal bekend onder gemeente Groningen, sectie C3, nummers
253, 254, 260, 261, 269, 280, 321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446, 810, 812, 813,
3373, aan te houden. Bij het besluit is aangegeven dat de definitieve beslissing op dit deel van de aanvraag moet worden aangehouden tot nadat het bestemmingsplan Ruskenveen door de raad van de
gemeente Groningen is vastgesteld.
In de beschikking dd. 7 juli 1998 (Nr. 98/8127A/28/B.6) is de gevolgde procedure voor wat betreft de
bovengenoemde aanvraag beschreven. De beoordeling van de gehele aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet milieubeheer is eveneens in deze beschikking vastgelegd. Voor deze
inhoudelijke beoordeling en de ingebrachte adviezen en bedenkingen op het ontwerpbesluit ingevolge
de Wet milieubeheer, verwijzen wij dan ook naar de bovengenoemde beschikking. De ingebrachte bedenkingen tegen het ontwerp-besluit hebben niet betrekking op de grondberging Bangeweer.
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Vergunning grondberging Bangeweer
Bij besluit van 31 mei 1994 hebben wij aan Suiker Unie een Wm-vergunning verleend voor het uitbreiden van de suikerfabriek met een nieuwe grondberging. Deze nieuwe grondberging Bangeweer zal
komen te liggen ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Tegen ons besluit is door een
aantal omwonenden en Wijkbelangen Peizerweg/De Kring beroep ingesteld. In afwachting van het beroep is Suiker Unie nog niet gestart met de aanleg van de grondberging. Het geschil is op 7 oktober
1997 in een openbare zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld.
De voorzitter heeft op 27 januari 1998 het beroep gegrond verklaard en de vergunning voor de grondberging Bangeweer vernietigd. De reden van deze vernietiging is dat destijds vergunning is verleend
voor de uitbreiding van een zogeheten grote lawaaimaker, ook wel A-inrichting genoemd, zonder dat
deze uitbreiding is gelegen op een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein.
Naar het oordeel van de Afdeling verdraagt dit zich niet met artikel 8.9 van de Wet milieubeheer bezien in samenhang met het stelsel van de Wet geluidhinder. Alvorens vergunning te verlenen voor de
uitbreiding had naar het oordeel van de afdeling het bestemmingsplan moeten worden herzien, terwijl
tevens de zone had moeten worden gewijzigd, zoals artikelen 41 en 42 van de Wet geluidhinder bepalen.
De locatie van de grondberging Bangeweer maakte nog geen deel uit van het gezoneerde industrieterrein. Een nieuw bestemmingsplan voor het grondgebied tussen Hoogkerk en Groningen was echter in
voorbereiding. Dit plan Ruskenveen wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn GroningenLeeuwarden en aan de zuidzijde door de Peizerweg. Uitbreiding van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein met de locatie van de grondberging Bangeweer is hierin
voorzien. Zolang echter het bestemmingsplan nog niet was vastgesteld door de raad van de gemeente
Groningen was het niet mogelijk om opnieuw vergunning te verlenen voor de grondberging Bangeweer. Aangezien de grondberging wel was meegenomen in de revisie-aanvraag moesten wij de
beslissing op dit deel van de aanvraag aanhouden.
Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Ruskenveen is op 16 december 1998 vastgesteld door de
raad van de gemeente Groningen. Wijziging van de zone is in dit plan meegenomen. De locatie voor
de grondberging Bangeweer maakt nu dan ook deel uit van het gezoneerde industrieterrein GroningenWest/Hoogkerk. Vergunningverlening van de grondberging is dan ook niet langer meer strijdig met
artikel 8.9 van de Wet milieubeheer, i.c. de Wet geluidhinder.

Afsluitende overwegingen
Wij zijn van oordeel dat voor de grondberging Bangeweer, als onderdeel van de inrichting Suiker
Unie en de werking daarvan, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande voorschriften worden verbonden.

BESLISSING:
Gelet op het voorgaande, de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, de overwegingen en voorwaarden zoals vastgelegd
in de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer dd. 7 juli 1998 (Nr. 98/8127/A/28/B.6, RMM) en
overeenkomstig de door Suiker Unie te Groningen op 9 juni 1997 ingediende vergunningaanvraag en
de daarbij overgelegde bescheiden, besluiten wij:
I.

de definitieve beslissing op de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van Suiker Unie te
Groningen, voor zover deze aanvraag betrekking heeft op de grondberging Bangeweer kadastraal bekend onder gemeente Groningen, sectie C3, nummers 253, 254, 260, 261, 269, 280,
321, 322, 424, 425, 427, 434, 435, 440, 441, 445, 446, 810, 812, 813 en 3373, niet langer aan
te houden en de op 7 juli 1998 (Nr. 98/8127A/28/B.6 RMM) verleende revisievergunning in-
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gevolge de Wet milieubeheer, als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van deze Wet, op dit onderdeel
aan te vullen.
II.

Aan de beschikking zoals bedoeld onder I de navolgende voorschriften te verbinden:

Voorschriften grondberging Bangeweer
1.

De maximale geuremissie van de grondberging, uitgevoerd volgens het "droge" systeem mag
niet meer bedragen dan 500 miljoen geureenheden per uur.
Voor de totale inrichting, inclusief de grondberging, geldt een een maximale geuremissie van
de lage bronnen van 3600 miljoen geureenheden per uur (voorschrift B.1)

2.

Vergunninghoudster moet na de feitelijke ingebruikneming van de nieuwe grondberging, ingericht volgens het "droge" systeem in het jaar van ingebruikneming, metingen uitvoeren naar de
geuruitworp van de grondberging. Een meetplan dient voorafgaand aan elke meting ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.
De resultaten van de metingen dienen binnen 2 maanden na afloop van de campagne aan de
directeur te worden overgelegd.

3.

Vergunninghoudster moet een inzichtelijk registratiesysteem opzetten en bijhouden met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. de goede werking van het leidingensysteem voor transport van slurry en water;
b. het gebruik van de bezinkvelden;
c. de hoeveelheden opgeslagen grond;
d. de hoeveelheden afgevoerde uitgerijpte grond;
e. de cyclustijden.
Vergunninghoudster dient voordat de nieuwe grondberging in gebruik wordt genomen een
voorstel ten aanzien van dit registratiesysteem ter goedkeuring aan de directeur van de dienst
Ruimte en Milieu voor te leggen.
De geregistreerde gegevens dienen ten minste 2 jaar te worden bewaard en op verzoek van
controlerende ambtenaren van de dienst Ruimte en Milieu te worden getoond.

4.

Vergunninghoudster moet de datum waarop de nieuwe grondberging in gebruik wordt genomen, ten minste 1 week van te voren schriftelijk melden aan de directeur.

5.

Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren, respectievelijk worden uitgevoerd op dit deel van de inrichting, mag de hieronder genoemde
waarden niet overschrijden. Deze waarden bedragen, bepaald en beoordeeld op een hoogte van
5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, op de hierna genoemde
immissiepunten:
Referentiepunt

Tijdens de bie- Buiten de bietentencampagne,
campagne, van
volcontinu
07.00 tot 19.00
uur

etmaalwaarde
voor de gehele
inrichting tot
31-12-2001
(voorschrift C.2
Wm-vergunning
dd.7 juli 1998,
nr.98/8127A/28
B.6)

etmaalwaarde
voor de gehele
inrichting vanaf
1-1-2002
(voorschrift C.1,
Wm-vergunning
dd. 7 juli 1998
nr.98/8127A/28
B.6)

Peizerweg
ref.punt 1"

25 dB(A)

57 dB(A)

56 dB(A)
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43 dB(A)

Hoogkerk
ref.punt 24

19 dB(A)

38 dB(A)

47 dB(A)

45 dB(A)

De referentiepunten zijn weergegeven op bijlage 1.
6.

Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken (Lmax) veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren, respectievelijk worden uitgevoerd op dit deel van de
inrichting, mag, gemeten in meterstand 'fast', de hieronder genoemde waarden niet overschrijden. Deze waarden bedragen, bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in
het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, op de hierna genoemde immissiepunten:
Referentiepunt

Lmax tijdens de Lmax buiten de
bietencampagne bietencampagne,
van 07.00 tot
19.00 uur

Peizerweg
ref.punt 1"
Hoogkerk
ref.punt 24

66 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

De referentiepunten zijn weergegeven op bijlage 1.

7.

De trillingen, veroorzaakt door werkzaamheden en activiteiten binnen dit deel van de inrichting, moeten in de geluidgevoelige ruimte(n) van woningen van derden en in andere
geluidgevoelige bestemmingen, voldoen aan:
a. De maximale trillingsterkte (Vmax) overschrijdt de waarde voor A1 niet, of
b. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor A1, moet
de gemiddelde trillingstrerkte (Vper) kleiner moet zijn dan de waarde voor A3. De maximale trillingsterkte (Vmax) mag echter de waarde A2 niet overschrijden.
Voor de A1, A2 en A3 gelden per beoordelingsperiode de volgende waarden:
trillingsterkte

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

A1
A2
A3

0,2
0,6
0,1

0,2
0,6
0,1

0,2
0,3
0,1

De metingen van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten plaatsvinden
overeenkomstig richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).
8.

Geraasmakende werkzaamheden mogen binnen dit deel van de inrichting niet plaatsvinden
tussen 19.00 en 07.00 uur. In geval van bijzonder omstandigheden kan hiervoor in deze periode vooraf toestemming worden gevraagd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.

9.

De afvoer van bietengrond per as dient plaats te vinden via de nog aan te leggen Noord-Zuid
verbinding aan de westzijde van grondberging Bangeweer. Afvoer van bietengrond via de Peizerweg is verboden.

10.

Na het gereedkomen van de droge tarraberging moet in de tweede maand van de campagne
een onderzoek naar (resten van) bestrijdingsmiddelen in het opgebrachte transportwater van
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het in gebruik genomen depot plaatsvinden. Aan het eind van de campagne moet eenzelfde
onderzoek platsvinden in het tarra-materiaal dat op de bodem van de berging is opgebracht.
Een onderzoeksvoorstel moet vooraf de instemming hebben van de directeur van de dienst
Ruimte en Milieu. Binnen twee maanden na afronding van het onderzoek moeten de resultaten
worden gerapporteerd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.
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Bijlage 1: referentiepunten (voorschriften 5 en 6)
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