GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 13 juni 2000.
Nr. 00/8379/24, RMM.
Proc. nr.

: 5235.

Verzonden: 2 0 JUNI 2000

Beschikken hierbij op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van de
Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK), afdeling Zuid, van de Provincie Groningen voor een
baggerspeciedepot te Muntendam.
1. AANVRAAG VERGUNNING.
Op 23 februari 2000 ontvingen wij een brief, lir. 0186, BZB, gedateerd 21 februari 2000, van het
hoofd van de Afdeling Zuid van de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie
Groningen, hierna de te noemen Dienst DWK, met daarbij gevoegd de aanvraag, gedateerd
14 februari 2000, om:
- vergunning voor het continueren van de exploitatie van een bestaande inrichting voor het
opslaan van baggerspecie, afkomstig uit het A.G.Wildervanekkanaal en het Winschoterdiep en
eventueel andere provinciale wateren aan de westzijde van het A.G.Wiklervanckkanaal.
- het inrichten van het westelijk deel van het depot.
De inrichtirtg is gelegen aan het A.G. Wildervanckkanaal te Muntendam op de percelen kadastraal
bekend gemeente Muntendam, sectie A, nrs. 770 (ged.) en 823 (ged.).
De aanvraag is door aanvrager, bij brief van 17 maart 2000, nr. 0314.BZB, gecompleteerd met
aanvullende informatie over de wijze van omvang van opslag en transport.
De aanvraag is gebaseerd op de Wet Milieubeheer (Wm), art. 8.4 en voornoemde activiteiten
zijn vergunningplichtig op basis van het Inriehtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer,
Bijlage I, eategorie 28. 4 onder a, sub 3.
Coördinatie
Voor de inrichting is geen Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren)-vergunning nodig; er
wordt geen afvalwater op oppervlaktewater geloosd; coördinatie met deze Wm-aanvraag is dan ook
niet noodzakelijk.
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2. GEVOLGDE PROCEDURE.
Wij hebben voor deze aanvraag de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in Afdeling 3.5 juncto
Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
(Wm).
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6. en 8.7 van de Wm en de artikelen 3:17 en 3:19,
lid 1, Awb hebben wij, gelijk met het toezenden van het ontwerpbesluit op voornoemde aanvraag,
met onze brief van 4 mei 2000, nr. 00/2930/1, RMM, aan de Dienst DWK de ontvangst van de
vergunningaanvraag bevestigd.
Bij brieven van gelijke datum, nrs. 00/2930/2-5, RMM, hebben wij een exemplaar van de aanvraag
alsmede een exemplaar van het ontwerpbesluit om advies verzonden aan het bij deze procedure
betrokken bestuursorgaan (College van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde)
en adviseurs (Regionale milieuinspectie, Ministerie van LNV- directie Noord).
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na aanvang van de ter inzage legging van
het ontwerpbesluit (ter inzage van 11 mei 2000 t/m 7 juni 2000) ons college terzake van dit
ontwerpbesluit te adviseren (art. 3:23, lid 1, Awb).
Van de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit en de mogelijkheid tot het inbrengen van
bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in:
- de Nederlandse Staatscourant van 9 mei 2000 en
- De Tussenklappen van 9 mei 2000.
3. GRONDEN VAN DE BESLIS SING
Overwegingen ten aanzien van de vergunningaanvraag
In verband met de op de voorliggende aanvraag om vergunning ingevolge de Wm te nemen beslissing
hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten:
Vergunningsituatie
Bj ons besluit van 29 juni 1990, nr. 11.370, BA, is door ons op grond van de Afvalstoffenwet
vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van het onderhavige depot.
Deze vergunning is later van rechtswege omgezet in een vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer.
Bij besluit van 17 augustus 1993, nr. 93/16.218/33/12, MB, is het vergunningvoorschrift 2.1 van deze
vergunning gewijzigd. Waar in de oorspronkelijke vergunning onder dit voorschrift stond vermeld dat
'alleen baggerspecie mag worden geaccepteerd dat afkomstig is uit het A.G. Wildervanckkanaal..', is
dit deze wijziging aldus geredigeerd: 'Er mag alleen baggerspecie warden geacceepteerd dat
afkomstig is uit kanalen welke zijn gelegen in de afdeling Zuid van de Dienst Wegen en Kanalen van
de provincie Groningen'. De reden daarvoor is dat dit depot daarvoor voldoende ruimte bood en het
uit oogpunt van doelmatigheid de voorkeur verdient om alle specie van dezelfde kwaliteit uit het
gehele beheersgebied in één baggerdepot te storten; het oprichten van verspreid liggende depots
wordt zo tegengegaan. Als randvoorwaarde geldt uiteraard dat de specie voldoet aan de in de
onderliggende vergunning opgenomen acceptatievereisten.
Bij besluit van 7 juli 1998, nr. 98/10.304/v, RMM, is de vergunning ambtshalve gewijzigd; de
acceptatienonnen van de vergunning zijn, met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer,
aangepast aan de normen die zijn opgenomen in de Derde Nota Waterhuishouding.
Tevens zijn daarbij aanvullende, algemene, voorschriften opgenomen over de aan de binnenzijde van
het depot aan te brengen folic bij de aanleg van nieuwe kades rond bet depot.
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Doel en uitvoering van de inrichting.
De dienst DWK heeft het depot reeds jaren in gebruik voor de berging van onderhoudsbaggerspecie
nit provinciale watergangen in het oostelijke deel van de provincie Groningen, met name en vooral uit
het A.G.Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep; in voorkomende gevallen zou er ook specie uit
andere delen van de provincie kunnen worden aangevoerd.
De westzijde van het depot ligt nog braak; de dienst DWK wil dit deel nu in gebruik nemen als
bergingsterrein.
De capaciteit van het depot wordt zo, met een verhoging van de kaden met een halve meter,
90.000 m3.
De verontreinigingsgraad die de dienst DWK aanvraagt is maximaal klasse 3 specie zoals deze is
omschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding.
De locatie van het depot wordt begrensd door landbouwgronden in de Tussenklappenpolder, een
natuurterrein en het A.G. Wildervanckkanaal.
a. Bestaande toestand van het milieu.
Ligging van het gronddepot
Het depot is gelegen aan het A.G. WiIdervanekkanaal. Nabij het depot loopt het spoor Groningen Nieuweschans. Aan de overkant van het depot en het Wildervanckkanaal loopt de Rijksweg de N33.
Ten noordwesten van het depot, op een afstand van circa 750 meter, is het industrieterrein
"Zuidbroek" gevestigd. De dichtstbijzijnde woning is gesitueerd ten noorden van het depot op circa
800 meter afstand. Op het gezoneerde industrieterrein Zuidbroek zijn twee woningen gesitueerd.
Verder zijn de dichtstbijzijnde woningen gesitueerd in Zuidbroek, op ten minste 1300 meter van de
inrichting.
De toegang tot de inrit loopt via een onverharde weg langs het A.G. Wildervanckkanaal. Dit is een
doodlopende weg. Bij de aansluiting van deze weg op de Duurkenakker te Muntendam liggen enkele
woningen.
Op het oude, oostelijke, deel van het depot is reeds baggerspecie gestort; dit is licht verontreinigd.
In het kader van de oprichtingsvergunning van 1990 is alle geborgen grond/specie kwalitatief en
kwantitatief vastgelegd.
Op het nog aan te leggen westelijk deel van de inrichting is nog geen specie geborgen.
Uit het bij de aanvraag gevoegde nul-onderzoek blijkt dit deel niet verontreinigd te zijn.
In de onmiddellijke omgeving van de inrichting bevinden zich geen gebieden die een bijzondere
bescherming vereisen. Het terrein dat naast de inrichting is gelegen is een van oorsprong braakliggend
perceel akkerbouwland met een kleine waterpartij dat in de loop van de tijd met struiken is begroeid.
Het terrein heeft geen specifieke natunrwaarde.
b. Gevolgen voor het milieu bij het in werking hebben van de inrichting en de
mogelijkheden die er zijn voor de beseherming van het milieu.
Het betreffende klasse 3 materiaal wordt geborgen op het onderhavige bestaande depot.
Voor de hierna volgende componenten zijn de gevolgen aldus:
• Water
De te bergen specie wordt met kraanschepen en eventueel met wegtransportmiddelen aangevoerd,
hierbij vindt geen aanvoer van water plaats.
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• Lucht
Ten aanzien van dit bergingsdepot valt geen 1uchtverontreiniging te verwachten.
Op het terrein zal bij onderhoudsbaggerwerkende vrijkomende specie, worden gespoten.
Het te bergen materiaal bevat geen rottende bestanddelen, zodat er geen geuroverlast valt te
verwachten.
• Geluid
Ten aanzien van het geluid warden in dit hoofdstuk de volgende zaken beschouwd:
a) het equivalente geluidsniveau;
b) de voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen);
c) transporten van verkeer van en naar de locatie.
Toetsingskader
Het equivalente geluidsniveau
De locatie gronddepot Zuidbroek dient voor wat betreft de geluidhinderproblematiek te warden
beoordeeld conform de adviezen van de Hanclreiking Industrielawaai en vergunningverlening.
Deze handreiking kent normen (richtwaarden en grenswaarden) voor de geluidsbelasting van
vergunningplichtige inrichtingen welke niet op een gezoneerd inclustrieterrein zijn gelegen.
In de gemeente Menterwolde is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai
vastgesteld. De beoordeling van deze aanvraag valt derhalve onder de overgangssituatie, waarbij
de aanvraag dient te warden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai
van 1979, welke is opgenomen in hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde Handreiking.
Richtwaarden:
De omgeving van de inrichting kan warden gekarakteriseerd als landelijk gebied met een
richtwaarde van 40 dB(A).
Grenswaarden
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening maakt ten aanzien van de normen voor
grenswaarden onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. De aanvraag om vergunning is
behandeld als een bestaande situatie.
Voor bestaande inrichtingen:
• bij herziening van vergunning warden de richtwaarden voor woonomgevingen steeds
opnieuw getoetst;
• overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het
omgevingsgeluid;
• overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum
etmaalwaarde van 55 dB(A) kan in sommige gevallen toeiaatbaar worden geacht op grand
van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke roi
dienen te spelen.
Wanneer het bestaande (vergunde) niveau ten gevolge van de inrichting hager is dan de
etrnaalwaarde van 55 dB(A), dient bij de opstelling van vergunningsvoorschriften de
iaatstgenoernde waarde of het referentieniveau van het omgevingsgeluid als maximum te warden
gehanteerd.
Voor woningen op een gezoneerd industrieterrein wordt gestreefd naar een maximale
geluidsbelasting vanwege industrielawaai van 65 dB(A) etmaalwaarde.
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Referentieniveau
Het referentieniveau van het amgevingsgeluid is gedefinieerd als de hoogste van de volgende
geluidsniveaus:
1. Het L95 niveau van het omgevingsgeluid zonder de bijdrage van niet-omgevingseigen bronnen.
2. Het optredende equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door wegverkeersbronnen verminderd
met 10 dB.
Het referentieniveau op de zuidgevel van de dichtstbijgelegen woning bedraagt ten gevolge van
het wegverkeer op de N33, 45 a 50 dB(A) etmaalwaarde. Bij de woningen in Zuidbroek zal het
referentieniveau circa 45 dB(A) etmaalwaarde bedragen.
Voorkomende piekgeluiden
Voor maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dient de situatie te warden getoetst aan
de richtlijnen uit de handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te
worden naar het beperken van de maximale geluidsniveaus (Lmax) tot 50, 45 en 40 dB(A) voor
respectievelijk de dag-, avond,- en nachtperiode worden aangehouden, zijnde de richtwaarde voor
het LAeci + 10 dB. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan warden voldaan, kunnen
op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale
geluidsniveaus (Lmax) warden vergund. De handreiking beveeIt aan dat de maximale
geluidsniveaus (Lmax) echter niet hoger mogen zijn dan 70, 65, en 60 dB(A) voor respectievelijk
de dag-, avond-, en nachtperiode.
Indirecte hinder door wegverkeer
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de Circulaire
"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van de Minister van VROM,
d.d. 29 februari 1996. De toetsing in het kader van deze circulaire kent een streefwaarde van
50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A). In de circulaire wordt geadviseerd am geen hogere
waarde dan 50 dB(A) toe te laten, indien dit door bron- of overdrachtsmaatregelen kan worden
voorkomen.
Beoordeling
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch rapport opgenomen (rapport 6001001.R01,
d.d. 17 januari 2000 van Wijnia-Noorman-Partners). Dit rapport verschaft inzicht in de
geluidsbelasting op de directe omgeving van het gronddepot.
Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS)
van een inrichting in kaart te warden gebracht. De RBS is de bedrijfssituatie zoals die ander
normale omstandigheden kan voorkomen. In de RBS vinden de volgende activiteiten plaats:
• het lossen van grand door middel van een kraanschip gedurende 6 uur tussen 06.00 en 21.00
uur; de kraan is tussen 06 en 07 uur respectievelijk tussen 19 en 21 uur niet Ianger dan 24
respectievelijk 48 minuten in bedrijf;
• het verplaatsen van grond op het opslagterrein door middel van een bulldozer of mobiele kraan
gedurende 8 uur in de dagperiode.
In incidentele bedrijfssituaties wordt baggerspecie of grond per as aangevoerd.
Volgens de aanvraag om vergunning betreft dit 20 vrachtwagens in de dagperiade op jaarbasis.
De vrachtwagens maken gebruik van een onverharde weg langs het A.G. Wildervanckkanaal naar
de Duurkenakker.

De inrichting veroorzaakt volgens het rapport geluidsbelastingen tot 40 dB(A) etmaalwaarde op
maximaal 200 meter van de inrichting. Op 200 meter van de inrichting wordt derhalve voldaan aan
de richtwaarde. Af te leiden valt dat de geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woning ten hoogste
30 dB(A) zal bed.ragen. In incidentele situaties zal de geluidsbelasting nauwelijks toenemen.
Er wordt voldaan aan het referentieniveau bij de woningen. Gelet op de richtwaarde en het
referentieniveau bij de woningen achten wij de geluidsbelasting aanvaardbaar.
Op basis van de in het rapport gegeven maximale piekgeluidvermogenniveaus valt af te leiden dat
het maximale geluidsniveau bij de dichtstbijzijnde woning ten hoogste 45 dB(A) in de dag- en
40 dB(A) in de avond- en nachtperiode zal bedragen. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde
voor het piekgeluidsniveau. Wij achten deze situatie milieuhygienisch aanvaardbaar.
Gelet op de scheepvaartintensiteit in de kanalen zal geen sprake zijn van indirecte hinder door de
schepen van en naar de inrichting. De indirecte hinder vanwege wegverkeer is beoordeeld tot aan
de aansluiting aan de Duurkenakker. In de representatieve bedrijfssituatie is geen sprake van
indirecte hinder door wegverkeer. In incidentele situaties zou de voorkeursgrenswaarde bij de
woningen aan het begin van de doodlopende weg overschreden kunnen worden.
Gezien het incidentele karakter van de activiteit en het feit dat dit uitsluitend in de dagperiode
plaatsvindt, achten wij dit aanvaardbaar.
• Bodem en grondwater
Blijkens rapport VE-00503, d.d. 3 februari 2000, behorende tot de aanvraag en zoals uit de
Bodemkaart van Nederland (1: 50.000) van STIBOKA blijkt , bestaat de ondergrond
ter plaatse uit een kleilaag van gemiddeld 75 cm met daar onder een veenpakket van ongeveer 50
cm dikte. Daar onder wordt veelal klei en soms zand aangetroffen. Het klei- veen- pakket vormt
een natuurlijke afdichting voor het oncierliggende, plaatselijk op 1,25 m begitmende zandpakket.
Het depot zal worden gebruikt voor het storten van onderhoudsbaggerspecie waarin een
aanzienlijk adsorberend vermogen aanwezig is in de vorm van lutum en organische stof.
Het aan te brengen materiaal heeft naar verwachting geen dan wel slechts een marginale invloed
op de bodem en grondwater in de omgeving.
Bij toetsing van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) zouden er
bodembeschermende voorzieningen moeten worden aangelegd; gezien evenwel het aanwezige
natuurlijke afdichtende klei-veen- pakket achten wij een kunstmatige bodembescherming niet
noodzakelijk. In de vergunning wordt wel een voorschrift (3.6) opgenomen dat het aanwezige kleiveen-pakket ongeroerd moet blijven en niet mag warden gebruikt voor de aanleg van kaden.
• Verkeersaantrekkende werking
De op te brengen specie wordt per schip aangevoerd, de capaciteit van het A.G.Wildervanckkanaal
is ruim voldoende om cut verkeer te verwerken. Bij uitzondering zal de specie per as worden
aangevoerd. De inrichting heeft derhalve geen noemenswaardige verkeersaantrekkende werking
op het landwegennet in de omgeving.
• Landschappelijke inpassing
De hoogte van de kaden rond het depot worden niet hoger dan de dijken van het
A.G.Wildervanckkanaal en sluiten daar aan de oostzijde op aan. Hiermede wordt bereikt dat de
inrichting niet opvalt in het landschap en als gevolg daarvan in landschappelijk oogpunt
aanvaardbaar is.
• Energie en grondstoffengebruik
Ter beperking van het energiegebruik werken de machines alleen bij het lossen van de
aangevoerde grond; er wordt gewerkt met goed afgestelde machines/motoren.

• Doelmatigheid
De doelmatigheid van de aanvraag beoordelen wij als volgt.
Als algemene opmerking geldt hierbij dat er in Nederland en binnen de Europese Unie één markt
is ontstaan voor afvalstoffen, die kunnen worden hergebruikt of nuttig toegepast.
Binnen Nederland staan de provinciale milieuverordeningen het transport van afvalstoffen, die zijn
bestemd voor hergebruik, van de ene provincie naar de andere toe. Binnen de EU regelt de
Europese Verordening inzake de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) de im- en export van
afvalstoffen, waarbij er ruimte is voor import en export van afvalstoffen, bestemd \TOOT
hergebruik of nuttige toepassing, ofwel in de Europese terminologie: 'Recovery'.
Bij de beoordeling van de doelmatigheid van de aangevraagde vergunning houclen wij ten aanzien
van die activiteiten, die zijn gericht op be- of verwerken van afvalstoffen ten behoeve van
hergebruik of nuttige toepassing, dan ook rekening met de aanwezigheid van één Nederlandse en
Europese rnarkt, en niet met een marktsituatie, die is beperkt tot het grond.gebied van de provincie
Groningen.
De onderhavige inrichting maakt deel uit van de bestaande bergingsstructuur van de provincie
Groningen voor onderhoudsbaggerspecie; de te bergen hoeveelheid materiaal die het in dezen
betreft is zodanig groot dat er geen mogelijkheid aanwezig is om het vrijkomende rnateriaal op
grote schaal naar een bestemming elders te vervoeren. Op andere, bestaande, bergingsterreinen is
onvoldoende plaats om de hoeveelheid als wat het in dezen betreft te bergen.
Het gescheiden bergen van de onderhavige onderhoudsspecie op dit depot achten wij een
doelmatige verwerking.
• Capaciteit
De capaciteit van de inrichting is, veer zover dat te voorzien is, afgestemd op de vrijkomende
hoeveelheid onderhoudsspecie.
• Contimitteit
Omdat de capaciteit is afgestemd op de vrijkomende hoeveelheid is hiermede de continuiteit van
de onderhoudsspecieberging voor de aangevraagde vergunningtermijn verzekerd.
• Provinciaal beleid
Het Milieubeleidsplan 1999-2000 (MBP) van de provincie Groningen maakt niet expliciet melding
van baggerspecie; het wordt beschouwd als een niet gevaarlijke afvalstof. Het onderhavige depot
past in de gebruikelijke verwijderingsstructuur.
• Externe veiligheid
Op het depot wordt de specie steekvast ingebracht zonder de toevoeging van (spuit)water; op de
kaden wordt dus geen druk uitgeoefend door water dat tot een kadedoorbraak zou kunnen leiden.
Er bestaat dus geen extern veiligheidsrisieo.
c. Toekomstige ontwikkelingen.
Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkeIingen bekend die van invloed kunnen zijn op
onze beslissing op deze aanvraag.
d. Ingebrachte adviezen en bedenkingen.
Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseur in de gelegenheid gesteld ons college ter zake van het ontwerpbesluit te
adviseren (art. 3:23, lid 1, Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Een ieder is in de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (11 mei 2000 tot en met
7 juni 2000) in de gelegenheici gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.
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Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling te doen plaatsvinden (art. 3:25, lid 1
Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Van de zijde van de aanvrager zijn echter wel - mondeling - de volgende opmerkingen bij het
ontwerpbesluit geplaatst.
1) Onder 'doel en uitvoering van de inrichting' wordt melding gemaakt dat in voorkomende gevallen
ook specie uit andere delen van de provincie in het depot kunnen worden aangevoerd.
In voorschrift 1.1. echter wordt gesproken over acceptatie van grond/materiaal afkomstig uit
waterwegen in het oostelijk deel van de provincie. Dit is in tegenspraak met elkaar en niet
overeenkomstig de afspraken die hierover in het vooroverleg zijn gemaakt; daar is
uitdrukkelijk de wens naar voren gebracht materiaal uit de gehele provincie aan te mogen voeren.
2) Voorschriften 3.2 en 3.3 gaan over het aanbrengen van folie in de kades rondom het depot.
Ook hierover is uitdrukkelijk in het vooroverleg de afspraak gemaakt dat deze voorzieningen niet
nodig zijn; het materiaal wordt namelijk niet in het depot gespoten maar het wordt steekvast (zoals
ook in de considerans, onder 'externe veiligheid' is aangegeven) ingebracht.
In antwoord daarop merken wij het volgende op:
ad I) Dat anders ook inderdaad dan in het overleg voorafgaand aan de aanvraag is afgesproken uitsluitend materiaal uit het oostelijk deel van de provincie in het depot geborgen zou mogen worden,
is een beperking. Mits het materiaal, aan de gestelde acceptatie-eisen voldoet (zoals ook in het
bedoeld voorschrift 1.1. is genoemd), bestaat er geen grond voor deze beperking.
De passage '... uit het oostelijke deel... is daarom uit dit voorschrift geschrapt.
ad 2). Bij het door het inbrengen van de grond/het materiaal aanwezige grote hoeveelheid- en
vervolgens af te voeren - water is verweking van de kades van een grondbergingsdepot een potentieel
gevaar. Wanneer de grond/het materiaal in steekvaste vorm wordt ingebracht bestaat daarvoor
inderdaad geen vrees en zou er daarom geen reden zijn het aanbrengen van folie voor te schrijven.
Wij zien echter reden niet in het geheel voorbij te gaan aan het gevaar van verweking en hebben
daarom het voorschrift 3.2. als volgt geredigeend (cursieve tekst is de toevoeging) en deze in deze
vorm in de vergunning opgenomen:
' De aan te leggen nieuwe kades rond het depot moeten, uitsluitend wanneer het te bergen tnateriaal
daarin wordt ingespoten, om verweking tegen te gaan, aan de binnenzijde worden bekleed met een
minimaal 1 mm dikke HDPE-folie die op de kruin van de kade wordt ingegraven om afglijden van
de folie te voorkomen'.
Het daaropvolgend voorschrift 3.3. kan zo worden gehandhaafd.
e. Milieuzorg
In de inrichting is geen milieuzorgplan aanwezig; de omvang van de inrichting en de aard van de
bedrijfsvoering is overigens ook te gering om een dergelijk plan voor te schrijven.
Verhouding tot het MER (milieueffectrapport).
Voor het depot is, gezien de capaciteit en de verontreinigingsgraad van de te bergen specie, geen
milieueffectrapport vereist; evenmin bestaat er de plicht tot het opstellen van een m.e.r.- beoordeling.
g. Ongewone voorvallen.
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand of explosie zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling die is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in
bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster
daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken aan de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu
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van de provincie Groningen en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van
hoofdstuk 17 van de wet.
Vol ledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval
dienen te geschieden via telefoonnummer 06-53977863, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd
per telefax onder nr. 050-3164632.
h. Termijn van de vergunning.
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. In het onderhavige geval zijn geen
redenen aan te wijzen voor het verlenen van een vergunning voor een kortere periode dan 10 jaar.
De vergunning wordt daarom voor deze periode verleend.
i. Nazorg.
Na afloop van de werkzaamheden en de ontwatering van het depot wordt het terrein vooralsnog niet
voor het één of andere gebruik ingericht. In de nazorgfase zal eventueel gebruik moeten worden
vastgelegd. Dit betekent dat de provincie als voor de nazorg verantwoordelijke instantie het feitelijke
beheer van het depot aan de eigenaar kan overdragen; er worden daarom slechts voorschriften in daze
vergunning opgenomen omtrent de nazorg die voorzien in monitoring van het grondwater.
4. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN
Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals voorzien in de
voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wm kan worden verleend, indien
daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande voorschriften worden
verbonden.

BESLISSING:
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen en
vergunningenbesluit milieubeheer, en overeenkomstig de bij brief van 11 oktober 1996 ingediende
aanvraag de daarbij overlegde tekeningen en besehrijvingen, besluiten wij:
I. Aan de Dienst DWK te Groningen een veranderingsvergunning als bedoeld in de Wet
Milieubeheer, artikel 8.4 van deze wet, te verlenen voor de aangevraagde activiteiten op de
inrichting, gevestigd op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Muntendam, sectie A,
nrs. 770 (ged.) en 823 (ged.).
IL te bepalen dat alle bescheiden waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, deel uitmaken van de
vergunning;
III. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar vanaf het moment waarop de vergunning
van kracht wordt.
IV. aan de beschikking zoals bedoeld onder I de navolgende voorschriften te verbinden:
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Vergunninghoudster

: de Dienst Beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen

De directeur

: De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.

Lmax

: maximaal geluidsniveau, te meten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met
de meteocorrectieterm Cm.

VOORSCHRIFTEN
I . ACCEPTATIE
1.1. In de inrichting mag, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning,
grond/materiaal met een maximale verontreinigingsgraad van de klasse 3, ex. Vierde Nota
Waterhuishouding, worden geaccepteerd uit waterwegen in de provincie Groningen.
Bepaling van de klasse moet volgens het geldende normeringssysteem (Vier(le Nota
Waterhuishouding ) hebben plaatsgevonden.
1.2. Het materiaal moet zijn ontdaan van andere afvalstoffen zoals hout, puin, plastic, metalen.
Indien dergelijke afvalstoffen onverhoopt toch in het aangevoerde materiaal worden
aangetroffen, moeten deze worden verwijderd, gescheiden worden opgeslagen in containers en
worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde verwerkingsinrichting.
1.3. Voor het accepteren van de ter verwerking aangeboden materiaal en het uitvoeren van de
daarmee samenhangende acceptatieprocedures dient voldoende en gekwalificeerd personeel
aanwezig te zijn.
1.4. De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen,
dient zowel visueel als administratief te geschieden.
2. REGISTRATIE
2.1. Van de geaccepteerde partij materiaal moet in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. locatie van herkomst (traject die overeenkomen met de bemonstering)
b periode van ontvangst
c. hoeveelheid (m 3 , tonnen)
e. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
f. de verontreinigingsgraad.
2.2. De op grond van de voorschriften onder 1 geregistreerde gegevens moeten worden bijgehouden
en gedurende minstens 3 jaar en door de vergunninghouder worden bewaard .
2.3. Binnen een maand na afloop van ieder jaar en aan het einde van de werkzaamheden dient een
overzicht van de getotaliseerde gegevens te worden opgestuurd aan de directeur.
2.4. De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn en ter instemming worden voorgelegd aan de
directeur.
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3. BEDRIJFSVOERING/BE- VERWERKING/OPSLAG
3.1. Het gronddepot moet omringd zijn door een perskade die zodanig is uitgevoerd en wordt
onderhouden, dat deze in staat is de krachten die ontstaan tijdens de expioitatie van het
baggerdepot, te alien tijde te weerstaan.
Indien de kades op grasland, braakliggende grond of op een stijf aangereden akkerbouwland
wordt aangelegd moet de ondergrond over een diepte van minimaal 25 cm warden gespit of
geploegd.
Gedurende de werkzaamheden mogen de kaden worden opgezet met een talud van 1:1.
3.2 De aan te leggen nieuwe kades rond het depot moeten, uitsluitend wanneer het te bergen
materiaal daarin wordt ingespoten, om verweking tegen te gaan, aan de binnenzijde worden
bekleed met een minimaal 1 mm dikke HDPE-folie die op de kruin van de kade wordt
ingegraven om afglijden van de folie te voorkomen.
3.3. De aan te brengen folie moet, in een horizontaal vlak, tot minimaal 10 meter ander de aan te
brengen baggerspecie reiken.
3.4. Het depot dient te alien tijde in goede conditie te verkeren en te zijn toegerust op de belasting
die de exploitatie met zich meebrengt. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk warden
hersteld.
3.5. De kwaliteit van de grond waarmee de kaden worden opgezet moet minimaal voldoen aan de
normen die verbonden zijn aan categoric 1 ex Bouwstoffenbesluit.
3.6. Bij de aanleg van nieuwe kades mag niet anders gebruik worden gemaakt van het oorspronkelijk
aanwezige kleipakket dan dat er een kleilaagdikte van minimaal 50 cm. resteert.
4. BODEM
4.1. Bij bedindiging van de inrichting, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning
verstrijkt, dient de vergunninghouder in overleg met de directeur eventuele verontreiniging van
de "nieuwe" bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van
grond en grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.
Het resultaat van dit onderzoek moet per omgaande vervolgens aan de directeur warden
gerapporteerd.
5. BEEINDIGING BERGINGSWERKZAAMBEDEN
5.1. V66r beeindiging van het gebruik van de inrichting als baggerdepot, moeten alle nog aanwezige,
(afval)stoffen, materialen en installaties van het terrein worden verwijderd en op legale wijze
worden afgevoerd.
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6. GELUID
6.1 Het beoordelingsniveau voor geluid (Likr, LT), veroorzaakt door deze inrichting, mag de hierna
genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunten

A

Dagperiode
„.

punt 9
punt 10

ie

-e,fib,

.

46
43

n

2300-07.00 _

-dBiA
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6.2 Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van
deze inrichting, mag de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
11000

q II: e
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.,
r::""

9: dBA

61
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.

7itil'iii

616
,
—

1 9 .00-23.00
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_

At t 6.-6 :i.
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.
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De in voorschrift 6.1 en 6.2 genoemde referentiepunten staan aangegeven op een overzichtstekening
die als bijlage arm deze beschikking is toegevoegd.

6.3 De hiervoor genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999, de beoordelingshoogte op de
referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.
7. ALGEMEEN.
7.1. De inrichting moet zodanig worden afgeschermd van de omgeving dat er geen gevaar
voor derden ontstaat; door middel van (een) bord(en) moet duidelijk woulen gemaakt dat
het een gevaarlijk terrein bereft.
7.2. De aanvang van de werkzaamheden moet twee weken van te voren worden gemeld bij de
directeur.
8. NAZORG.
8.1 Nadat, voor het verstrijken van de vergunningtermijn van de inrichting, het gronddepot onder het
gewenste profile] is gebracht, in nette staat is gebracht en kwalitatief is onderzocht volgens
voorschrift 4.1. moet worden bepaald hoe het terrein zal worden afgewerkt.
De instantie belast met de nazorg (provincie) moet hiermee instemmen.
8.2 Ten behoeve van kwaliteitsbepaling van het grondwater tijdens en na het gebruik van de
inrichting als grondberging moet er binnen de inrichting een peilbuis worden geplaatst met daar
onderin een 1 m. lang filter met behulp waarvan grondwatermonsters kunnen worden genomen.
(De reeds aanwezige buizen kunnen als zodanig fungeren.)
8.3 De in 8.2. genoemde buis moet tot een zodanig diepte worden geplaatst dat het op een minder
goed doorlatende laag zich verspreidend grondwater kan opvangen.
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8.4 De eerste monstername en analyse moet plaatsvinden voordat het depot in gebruik wordt
genomen en vervolgens elk jaar.
8.5 Het verkregen grondwatermonster moet worden onderzocht op PAK's (10 van VROM), kwik
(Hg) en koper (Cu), De analyseresultaten moeten per omgaande aan de direeteur worden
toegezonden.

VI. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden toegezonden
1. de Dienst Wegen en Kanalen van de provincie Groningen, Postbus 620,
9700 AP Groningen;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde. Postbus 2,
9649 ZG Muntendam;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygidne te
Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Ministerie van LNV, directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, directie
Noord, Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
5. Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A., Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
6. Directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
Groningen, 13 juni 2000.
Ge e u eerde Staten voornoemcl:
, voorzitter.

, griffier.
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