VERGUNNING

INGEVOLGE DE

WET MILIEUBEHEER

VERLEEND AAN

Kappa Attica B.V. te Oude Pekela
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plaatselijk bekend Cereswijk 6. Productielocatie KM1)
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 juni 2001.
Nr. 2001-10.708/26, RMM.
Verzonden: 4 juli 2001

Beschikken hierbij op de aanvraag van Kappa Attica B.V. te Oude Pekela om vergunning
ingevolge de Wet Milieubeheer.

I.

AANVRAAG VERGUNNING

Op 30 maart 2001 ontvingen wij een brief van Kappa Attica B.V. te Oude Pekela hierna te noemen:
Kappa, waarbij men vergunning vraagt voor het veranderen van de werking van de inrichting, als
bedoeld in artikel 8.1 lid 1 onder b, van de Wet milieubeheer
(zgn. Veranderingsvergunning),
De inrichting is gevestigd aan de Ceresweg 6 te Oude Pekela, kadastraal bekend als Oude Pekela,
sectie D no. 2205 en gelegen op het industrieterrein 'Pekela-West' van de gemeente Pekela.
De vergunningsaanvraag is gebaseerd op de Wm en de activiteiten van de inrichting zijn
vergunningplichtig op basis van categorie 16.2.lid b van het Inrichtingen en vergunningenbesluit
milieubeheer (IVB) ('inrichtingen voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten
aanzien daarvan van 3000 kg per uur of meer'). Ons College is bevoegd gezag voor de beslissing op
deze aanvraag. De aangevraagde activiteiten zijn niet MER-plichtig en behoeven ook geen MERbeoordeling.

II.

GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in
Afdeling 3.5, juncto Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13
van de Wet milieubeheer (Wm).
De terinzagelegging van het ontwerpbesluit Wm, de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge
en/of schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit alsmede de geboden gelegenheid tot het doen
plaatsvinden van een gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegd gezag is bekend gemaakt
door middel van het plaatsen van een advertentie in het Streekblad en de Nederlandse Staatscourant
beide van 23 mei 2001.
Bij brief van 01/10.708, RMM, d.d. 22 mei 2001 is aan Kappa Attica en de bij deze procedure
betrokken adviseurs een exemplaar van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm en de kennisgeving
toegezonden. Tevens hebben omwonenden van de inrichting een exemplaar van de kennisgeving
ontvangen.

-2Met ingang van 28 mei 2001 hebben de bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met
25 juni is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van bedenkingen. Er zijn binnen de
daarvoor gestelde termijn bij ons géén mondelinge en/of schriftelijke reacties binnengekomen. Ook is
geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een
gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegde gezag.

III.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het volgende:
1.
Algemeen
Door ons College is bij besluit nr. 98/13.397/39,RMM op 8 september 1998 een revisievergunning
ingevolge de Wm verleend. De nu voorliggende aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de
werking van de inrichting. Kappa wil het huidige productieassortiment van de inrichting uitbreiden
met kartonsoorten welke met kunststoffolie beplakt zijn. In de aanvraag wordt aangegeven dat vanuit
de markt steeds meer vraag komt naar kartonproducten welke bestand zijn tegen water en vet.
Als reactie op deze vraag heeft Kappa een product ontwikkeld, dat beplakt is met een gemetalliseerde
polyesterfolie. Deze polyesterfolie wordt met de bestaande machinerie geplakt op het karton. De
productiemethode voor met kunststoffolie beplakt karton is voor het overige gelijk aan het
productieproces van papierbeplakt karton en is beschreven in de eerder genoemde revisie vergunning
van 1998. De maximale productiecapaciteit van de gehele inrichting verandert niet ten opzichte van de
vigerende revisievergunning.
2.
Beoordeling
De beoordeling van de aanvraag heeft plaatsgevonden aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10
van de Wm. De betrokken aspecten zijn in de revisievergunning van 1998 uitgewerkt. Deze waren:
Milieuzorg
Lucht
Energie
Afval
Afvalwater
Bodem
Geluid
Opslag van gevaarlijke stoffen
Verkeer en vervoer
Ongewone voorvallen
In de aanvraag is aangegeven dat de milieuaspecten geluid, afval (aard, hoeveelheden en hergebruik)
en transport wijzigen. De nu volgende afweging is beperkt tot deze aspecten. Naar ons oordeel zijn de
overige aspecten niet van belang voor de beoordeling van deze aanvraag.
Geluid
Equivalente geluidsniveau's
In het kader van de Wet geluidshinder (Wgh) is rond het industrieterrein waarop de inrichting is
gelegen een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie
op dit terrein, mag op de zonegrens en bij woningen in de geluidszone niet meer bedragen dan die
waarden die uit de systematiek van de Wgh voortkomen. Op de geluidszone is de hoogst toelaatbare
geluidsbelasting 50 dB(A) en binnen deze zone geldt voor alle woningen een grenswaarde van 55
dB(A). Voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag wordt gekeken naar de representatieve
bedrijfssituatie (RBS) van een inrichting. Bij inrichtingen waarbij sprake is van wisselende activiteiten
heeft de representatieve bedrijfssituatie betrekking op een voor de geluidsuitstraling kenmerkende
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting.

-3De voorkomende piekgeluiden
De maximale geluidsniveaus (piekniveaus, Lmax) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen uit de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen
van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.
In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale
geluidsniveaus worden vergund.
Beoordeling
In de aanvraag is aangegeven dat de hoeveelheid afvaltransporten licht zal toenemen. Dit zal een
verwaarloosbare invloed hebben op de geluidsniveaus van de representatieve bedrijfssituatie van de
gehele inrichting. Het aantal transporten heeft geen invloed op de voorkomende hoogte van de
piekgeluiden.
Afval
In de aanvraag is aangegeven dat de hoeveelheid afval niet verandert. Alleen de aard van de afvalstoffen
wijzigt van zelf recyclebaar naar niet of moeilijk recyclebaar. Het afval wordt vooraleerst afgevoerd ten
behoeve van storten of verbranden. In de aanvraag is aangegeven dat de totale omvang van het afval ca
350 ton per jaar bedraagt. Tevens is aangegeven dat binnen Kappa onderzoeken zijn gestart naar
vermindering van de hoeveelheden afval en naar de mogelijkheden van zelf recyclen. In voorschrift 1
vragen wij een rapportage van deze onderzoeken.
Transport
Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein mag het normstelsel van de circulaire
‘Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningsverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van de Minister van VROM (29
februari 1996, nr. MBG 96006131) niet worden toegepast.
De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
In de aanvraag wordt de gewenste situatie binnen de inrichting beschreven. Daarnaast zal binnenkort
een uitbreidings-/wijzigingsprocedure worden gestart voor de wijziging van opslag en expeditie van
karton van deze inrichting. De invloeden/effecten van deze wijzigingen zijn niet bekend.

IV.

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 het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
en het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer;
gelezen de brief van Kappa Attica, gedateerd 30 maart 2001, nummer 01/05851 en de daarbij
overlegde bescheiden, besluiten wij:
1.
aan Kappa Attica B.V. te Oude Pekela een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 lid 1 sub b van
de Wet milieubeheer (veranderingsvergunning) te verlenen voor de inrichting gelegen aan het
Cereswijk 6 te Oude Pekela;
2.
te bepalen dat de gehele aanvraag deel uit maakt van de vergunning;
3.
aan de beschikking zoals bedoeld onder I. de volgende voorschriften te verbinden:

-4BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:
vergunninghouder
: Kappa Attica B.V. te Oude Pekela
de aanvraag
: Verzoek van Kappa Attica B.V. om een
veranderingsvergunning in het kader van de Wm
ons College
: Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen
de directeur
: De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de
provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen
de Dienst
: De dienst Ruimte en Milieu van de provincie
Groningen
Wm
: Wet milieubeheer

VOORSCHRIFTEN:
1. Uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van de beschikking moeten de
afvalpreventiemogelijkheden worden onderzocht van de afvalstromen als gevolg van de
assortimentsuitbreiding met kartonsoorten die met polyesterfolie zijn beplakt. Hierbij moet in ieder
geval aandacht besteed worden aan het verminderen, hergebruiken en/of zelf recyclen van afval.
De rapportage over het onderzoek dient uiterlijk 15 maanden na het van kracht worden van de
beschikking te worden toegezonden aan de directeur.
2 De voorschriften verbonden aan de bij besluit van 8 september 1998 nr. 98/13.397/39,RMM
verleende vergunning, onder de nummers 4,5, 8, 9, 11, 13 en 14 zijn van overeenkomstige
toepassing.
V. Te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden toegezonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kappa Attica B.V.;
de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen;
Commissie Milieu Verkeer en Vervoer;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen;
het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela;

Groningen, 26 juni 2001
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Aan Kappa Attica B.V.
De heer J. Deuring
Postbus 8
9665 ZG OUDE PEKELA

Nr. 2001-10.708a/26, RMM.

Groningen, 4 juli 2001

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage(n)
:2
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte heer Deuring,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangt u hierbij
een exemplaar van het definitieve besluit betreffende de door ons verleende Wm-vergunning ten
behoeve van het veranderen van de inrichting te Oude Pekela.
Tevens zenden wij u een exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging, naar de inhoud
waarvan wij u kortheidshalve mogen verwijzen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Pekela
Postbus 20.000
9665 ZM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708b/26, RMM.

Groningen, 4 juli 2001

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage(n)
:3
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geacht College,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangt u
hierbij, in uw hoedanigheid van adviseur en als uitvoerder van het ter inzage leggen van de stukken,
een exemplaar van het definitieve besluit betreffende de door ons verleende Wm-vergunning ten
behoeve van het veranderen van de inrichting van Kappa Attica B.V. te Oude Pekela.
Tevens ontvangt u de kennisgeving in tweevoud, naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve mogen
verwijzen.
U wordt verzocht om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Wet
milieubeheer door deze stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente ter inzage te leggen, en één
exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis, overeenkomstig artikel 13.4,
sub a van de Wm.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de regionaal inspecteur van de
volksgezondheid voor de milieuhygiëne
Postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr. 2001-10.708c/26, RMM.

Groningen, 4 juli 2001

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage(n)
:2
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangt u hierbij,
in uw hoedanigheid van adviseur een exemplaar van het definitieve besluit betreffende de door ons
verleende Wm-vergunning ten behoeve van het veranderen van de inrichting van Kappa Attica.
Tevens ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve
mogen verwijzen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Nr.: 2001-10.708c/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage(n)
:2
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangt u hierbij,
in uw hoedanigheid van adviseur een exemplaar van het definitieve besluit betreffende de door ons
verleende Wm-vergunning ten behoeve van het veranderen van de inrichting van Kappa Attica.
Tevens ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve
mogen verwijzen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 1
9665 PL OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 2
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 4
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 8
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 10
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 12
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 14
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 16
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 20
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Schipperswijk 22
9665 PM OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 19
9665 PC OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 20
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 21
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 24
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 26
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 28
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 29
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 30
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 31
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 32
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 34
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 37
9665 PD OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 38
9665 PE OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
W.H. Bosgrastraat 39
9665 PE OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Gaslaan 14
9665 PP OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Gaslaan 16
9665 PP OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Gaslaan 18
9665 PP OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Gaslaan 20
9665 PP OUDE PEKELA

Nr.: 2001-10.708d/26, RMM.

Groningen,

Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4611
Antwoord op
:
Bijlage (n)
:1
Onderwerp

: aanvraag veranderingsvergunning
Wm Kappa Attica B.V.
locatie KM1 (proc.nr. 5352);
bekendmaking en terinzagelegging besluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u als gebruiker van het perceel en omwonende van de inrichting waarvoor een
wijziging van de vergunning is aangevraagd een exemplaar van de kennisgeving betreffende de
terinzagelegging van bovenvermeld besluit.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

KENNISGEVING BESLUIT
Vergunning Wet Milieubeheer (Wm)
Kappa Attica B.V. te Oude Pekela heeft voor haar locatie KM1 een veranderingsvergunning
aangevraagd in het kader van de Wm. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking
van de inrichting. Kappa Attica wil het huidige productieassortiment van de inrichting uitbreiden met
kartonsoorten welke met kunststoffolie beplakt zijn.
De vergunning is verleend overeenkomstig de ontwerpvergunning van 22 mei 2001.
Terinzagelegging
Het besluit ligt, tezamen met de bijbehorende stukken, ter inzage van donderdag 5 juli 2001
tot en met donderdag 16 augustus 2001 in het gemeentehuis van Pekela en buiten kantoortijden alleen
op maandag- en donderdagavond van 19.00-20.30 uur in de bibliotheek te Oude Pekela.
Beroep
Tot en met 16 augustus 2001 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:
1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
2. belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte
van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.
Het beroepsschrift kunt u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt u ook de Voorzitter
voornoemd vragen, met betrekking tot de besluiten, een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit treedt op 17 augustus 2001 in werking of op het moment dat de Voorzitter voornoemd een
beslissing op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel
later als uit de beslissing van de Voorzitter volgt.
Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen.

