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Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van
Poly-Grind te Leek.

1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Op 12 december 2001 ontvingen wij van Poly-Grind te Leek, een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting aan de Kapteynlaan 8 (o.v.b)
te Leek, kadastraal bekend als gemeente Leek, sectie I, nr. 4112 (gedeeltelijk).
Hoofdactiviteiten van de inrichting is het verwerken van kunststof reststoffen tot granulaat c.a.
De aanvraag is gebaseerd op de Wm, artikel 8.1, lid 1, sub a en c. Voornoemde activiteiten, het
opslaan en bewerken van afvalstoffen, zijn vergunningplichtig op basis van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (IVB), Bijlage I, categorieën 28.4.a.6 (opslaan) en 28.4.c.1
(bewerken). Voor deze categorieën is ons college bevoegd gezag voor de vergunningverlening en
dus bevoegd om op de onderhavige vergunningaanvraag te beslissen.
Coördinatie
Poly-Grind heeft 13 september 2001 bij de gemeente Leek een bouwaanvraag ingediend (nog op naam
van Inverko Plastics), welke door de gemeente Leek is ontvangen onder nr. B01/354 op 13 september
2001. Dit betekent dat de gemeente de bouwvergunning pas van kracht laat worden op het moment dat
onderhavige vergunning van kracht is.
◊ Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet milieubeheer
(Wm).
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in Afdeling 3.5 en de Afdeling 4.1.1. van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Ten aanzien van de aanvraag is toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wm en
afdeling 3.5 van de Awb.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7, Wm en de artikelen 3:17 en 3:19, lid 1,
van de Awb hebben wij, gelijk met het toezenden van het ontwerpbesluit op voornoemde vergunningaanvraag met onze brief van 4 februari 2002, nr. 2001-20.420a/ , RMM aan Poly-Grind de
ontvangst van de vergunningaanvraag bevestigd.

Bij brieven van gelijke datum, nrs. 2001-20.420b/ , RMM en 2001-20.420c/ , RMM, hebben wij
een exemplaar van de aanvraag, de aanvulling daarop, een exemplaar van het ontwerpbesluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving voor advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs. Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na aanvang van de
ter inzage legging van het ontwerpbesluit (ter inzage van 7 februari t/m 7 maart 2002) ons college
terzake van dit ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).
Tevens hebben wij aan de bewoners/gebruikers van percelen in de directe omgeving rond de hier
betreffende inrichting bij ons schrijven van gelijke datum, nr. 2001-20.420d/ , RMM, een kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit met daarbij een samenvatting van de
ontwerpvergunning gezonden.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 7 februari t/m 7 maart 2002) en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in de
navolgende kranten:
- De Midweek
van 6 februari 2002 en
- de Nederlandse Staatscourant
van 6 februari 2002.
Tijdens de periode van terinzageligging is een ieder in de gelegendheid gesteld tot het inbrengen
van bedenkingen. Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons geen mondelinge en/of schriftelijke bedenkingen binnengekomen. Ook is geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot
het doen plaatsvinden van een gedachtewisseling met het bedrijf en het bevoegde gezag. Tijdens de
periode van terinzageliggging is een advies binnengekomen van de brandweer Leek (3.5 ad d.).
Van de terinzagelegging van het besluit (van 4 april t/m 16 mei 2002) en de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in de navolgdende kranten:
- De Midweek
van 3 april 2002 en
- de Nederlandse Staatscourant
van 3 april 2002.

2.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

2.1 Doel en uitvoering van de inrichting
Poly-Grind verwerkt industriële reststoffen (kunststoffen) tot een granulaat van 10-30 mm.
Dit granulaat wordt als grondstof gebruikt door kunststofproducerende bedrijven. H.Alssema Beheer
BV is 100 % eigenaar van zowel Poly-Grind als Inverko Plastics welke binnen de inrichting van PolyGrind gevestigd is. Tevens is in het pand het bedrijf ICC gevestigd. Dit bedrijf is voornamelijk actief
als handelspartner die zorgdraagt voor de in- en verkoop. ICC is een 50% dochteronderneming van
H.Alssema Beheer BV.
In de aanvraag is aangegeven hoe de organisatiestructuur is vormgegeven. Onderhavige aanvraag betreft de gehele inrichting. Vergunninghoudster is Poly-Grind.
Binnen de inrichting verloopt het proces als volgt. De materialen worden per as aangevoerd en gesorteerd opgeslagen in de bedrijfsruimte. Indien nodig wordt het materiaal voorverkleind middels een
guillotineschaar, zaag of shredder. Vervolgens wordt het materiaal in de maalmachines verkleind tot
product (maalcapaciteit ruim 11.000 ton/jaar). Het product wordt in big-bags of zgn. octabins verzameld en afgevoerd naar de afnemers.
De openingstijden van de inrichting zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.
De bedrijfstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 22.00 uur.
Onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden op zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Het bedrijf zal gevestigd worden op het bedrijventerrein 'Leeksterhout' te Leek. Momenteel is het vestigen van een reststoffenverwerkend bedrijf niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Echter, de gemeente Leek heeft middels een fax d.d. 29 november 2001 aangegeven te zullen beoordelen of de inrichting van Poly-Grind binnen de milieucategorie B4 zoals vermeld in het
bestemmingsplan valt. Indien dit het geval is zal Poly-Grind na wijziging van het bestemmingsplan
wel binnen het bestemmingsplan passen.
2.2 Vergunningsituatie
Onderhavige vergunning is de oprichtingsvergunning.
2.3 Milieueffectrapportage
Gelet op de aard van het bedrijf is het bedrijf niet m.e.r.-plichtig ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994. Ook is het bedrijf niet m.e.r-plichtig ingevolge de provinciale milieuverordening
(PMV) van de provincie Groningen. Ook de m.e.r.-beoordelingsplicht, ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994, is niet van toepassing.
2.4 Milieubeleid
Algemeen.
Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen van
het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van
afvalstoffen. Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met energieterugwinning of, als dat niet kan te worden gestort. Voor het afvalstoffenbeleid is de
duurzame ontwikkeling het uitgangspunt. In dit beleid wordt prioriteit gegeven volgens de in art. 10.1
Wm genoemde prioriteitsvolgorde.
De prioriteitsvolgorde is als volgt:
1 Preventie
2 Nuttige toepassing
Producthergebruik
Materiaalhergebruik
Hoofdgebruik als brandstof of als middel voor energie opwekking
3 Eindverwerking
Verbranden met energie terugwinning
Storten
De activiteiten van Poly-Grind vallen onder de noemer 'nuttige toepassing'.
Bovenstaande voorkeursvolgorde is in lijn met de voorkeursvolgorde van het op 18 juni 2001 gepubliceerde voorontwerp van het beleidskader van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP).
In de sectorplannen van het LAP staan de minimumstandaarden vermeld waarvoor vergunning afgegeven mag worden. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van kunststofafval is nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik zoals opgenomen in de op 16 oktober 2001 door het
Afval Overleg Orgaan (AOO) gepubliceerde ontwerp-sectorplannen van het LAP.
De door Poly-Grind gepleegde verwerking is in overeenstemming met de minimumstandaard.
2.5 Beoordeling van de aanvraag
De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op grond van art. 8.8, 8.9 en 8.10 Wm. Op grond van
art. 8.8, lid 1 Wm worden de volgende aspecten betrokken bij de beoordeling van de aanvraag:
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
c. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot de aanvraag om vergunning;
d. tijdig ingebrachte adviezen en bedenkingen tot de aanvraag om vergunning;
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, die door de nadelige gevolgen voor het milieu,
die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Op grond van art. 8.8, lid 2 Wm wordt, bij beoordeling van de aanvraag, rekening gehouden met de
volgende aspecten:
f. het geldende milieubeleidsplan, i.c. het provinciaal omgevingsplan;
g. richtwaarden die op basis van art. 5.2 Wm gelden.
Op grond van art. 8.8, lid 3 Wm worden, de volgende aspecten in acht genomen bij de beoordeling van
de aanvraag:
h. grenswaarden die op basis van art. 5.2. Wm gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk V (5) van de
Wet geluidhinder;
i. de geldende regels krachtens art. 8.45 Wm en geldende regels op basis van de provinciale milieuverordening;
j. ministeriële aanwijzing(en) met betrekking tot de aanvraag op grond van art. 8.27 Wm.
Art. 8.9 Wm stelt:
k. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels, die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de in de art. 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
Bovengenoemde punten a t/m k worden hieronder behandeld.
ad a. De bestaande toestand van het milieu.
Poly-Grind zal zich vestigen aan de Kapteynlaan (waarschijnlijk nr. 8) te Leek op het bedrijventerrein
Leeksterhout en wordt omgeven door bedrijven (deels met bedrijfswoning). In de directe omgeving
zijn geen gebieden aanwezig die een bijzondere bescherming vereisen. Bij de aanvraag is het rapport
'inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het bestemmingsplan Leeksterhout fase 3 te
Leek' gevoegd. Met genoemd rapport is de zgn. nulsituatie vastgelegd.
ad b. De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.
De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken worden hierna puntsgewijs behandeld
• Afval/Afvalwater
Binnen de inrichting komt bedrijfs- en huishoudelijkafval en huishoudelijk afvalwater vrij.
• Bodem
De verwerking van afvalstoffen binnen de inrichting kan risico's op bodemverontreiniging met zich
meebrengen.
• Energie
Tijdens het productieproces wordt voor de activiteiten energie gebruikt.
• Geluid
Het productieproces en de daarmee samenhangende werkzaamheden veroorzaken geluid.
• Grondstoffengebruik
Bij productieprocessen worden naast energie geen grondstoffen gebruikt/verbruikt.
• Lucht
Binnen de inrichting vinden stofemissies plaats.
• Ongedierte
Er kan een ongedierte aantrekkende werking uitgaan van afvalverwerkende inrichtingen.
• Verkeer en vervoer
Ten behoeve van de bedrijfsvoering is aan- en afvoer onontbeerlijk. De milieubelasting daarvan wordt
in de paragraaf geluid meegenomen.
ad c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.
Op dit moment zijn bij ons dan wel bij het bedrijf geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van
invloed kunnen zijn op onze beslissing op de aanvraag.
ad d. De adviezen en bedenkingen.
Op 25 februari 2002 hebben wij van de brandweer van de gemeente Leek een brief onder kenmerk
JW/BR.W met adviezen ontvangen. In haar brief adviseerd de brandweer om een aantal aanvullende

voorschriften op te nemen. Naar aanleiding van de adviezen is een afstemmingsoverleg geweest op 15
maart 2002 waarbij Poly-Grind, brandweer en bevoegd gezag aanwezig waren. Dit overleg heeft ertoe
geleid dat Poly-Grind in de opslagruimte een sprinklerinstallatie zal aanleggen. Dit heeft een beknopte
aanpassing van de voorschriften m.b.t. brandpreventie (hoofdstuk 13) tot gevolg. Buiten bovenstaand
advies zijn er geen adviezen en bedenkingen kenbaar gemaakt.
ad e. Mogelijkheden tot het beschermen van het milieu.
• Afval/afvalwater
In de aanvraag is reeds aangegeven hoe wordt omgaat met het binnen de inrichting vrijkomende bedrijfsafval, namelijk dat de bij de verwerking vrijkomende afvalstoffen worden geregistreerd en
worden afgevoerd naar een daartoe geëigende verwerkingsinrichting. Afvalwater van de kantine en het
sanitair wordt op het gemeentelijk riool geloosd. Ter bescherming van het riool zijn voorschriften opgenomen.
• Bodem
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen bodemverontreiniging en bodembescherming.
Bodembescherming:
Om bodemverontreiniging te voorkomen worden onder de hydraulische apparatuur lekbakconstructies
aangebracht. Eventueel gemorste of gelekte vloeistoffen worden zo spoedig mogelijk met een daarvoor bestemd absorptiemiddel opgeruimd.
De verharding van het ongebouwde terrein zal bestaan uit stelconplaten en betonstenen. De verharding
in de loodsen bestaat uit een betonvloer die ter plaatse van de machines 50 cm dik is.
Op de bijgevoegde tekening is aangegeven dat de betonvloer vloeistofdicht is. Tevens is in een telefonisch contact door Poly-Grind aangegeven dat de vloer van de productieruimte vloeistofdicht
zal worden uitgevoerd. Dit is nog niet middels een PBV-verklaring (Plan Bodembeschermende Voorzieningen) aangegeven. In de voorschriften is een aantoonverplichting opgenomen.
Bodemverontreiniging:
Bij de aanvraag is een nulonderzoek gevoegd. Dit bodemonderzoek dient als referentie- en toetsingsdocument voor toekomstige kwaliteitsbepalingen van de bodem van de inrichting. De te plegen
activiteiten hebben wij getoetst aan de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).
De activiteiten van Poly-Grind vallen op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens in de bodemrisicocategorie A, een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie.
Bij Poly-Grind vindt opslag van brandstof (dieselolie) plaats. De opslag vindt plaats in de loods in een
opslagvoorziening welke aan de eisen van CPR 9.6 voldoet. Ook hiervoor is in de voorschriften een
aantoonverplichting opgenomen
• Energie
In de Circulaire van de ministers van EZ en VROM 'Energie in de milieuvergunning' van oktober
1999 is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen.
Poly-Grind blijft qua energieverbruik onder de grens van 25.000 m3 gas of 50.000 kWh per jaar.
Het is derhalve niet nodig nadere voorschriften op te nemen. De onderhavige activiteiten plegen geen
onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen. De noodzaak van energie-extensivering is
daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel dienen bij vervanging of nieuwplaatsing van toestellen en
installaties de energie-armste technieken te worden toegepast (zie voorschriften).
• Geluid
Toetsingskader
a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
De vergunningsaanvraag is voor wat betreft de geluidshinder beoordeeld conform de adviezen van de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998).
In de gemeente Leek is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. De beoordeling van de aanvraag valt derhalve onder de overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden
getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979, welke is opgenomen

in hoofdstuk 4 van de Handreiking. In de Handreiking zijn beoordelingsrichtlijnen opgenomen waarbij
een bestuurlijke afweging is voorgeschreven. De Handreiking maakt daarbij onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties.Voor nieuwe situaties zoals deze moet in eerste instantie worden getoetst
aan de aanbevolen richtwaarden. Een overschrijding van de richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond
van een bestuurlijk afwegingsproces. Een belangrijke rol daarbij speelt het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Als maximum niveau geldt de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van de
dichtstbijzijnde woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
b) De voorkomende piekgeluiden.
Ook de maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen uit de Handreiking. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus
(LAmax) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. In die gevallen waarin
daaraan niet kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus (LAmax) worden vergund.
Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70, 65 en
60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is
het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de
piekgeluidsgrenswaarde.
De richt- en grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de piekniveaus gelden
voor de representatieve bedrijfssituatie, de bedrijfssituatie zoals die onder normale omstandigheden
kan voorkomen en die maatgevend is voor de geluidsbelasting. Het is in de jurisprudentie regelmatig
geaccepteerd dat vergunning wordt verleend om maximaal 12 maal per jaar activiteiten uit te voeren
die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie.
De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een niet-gezoneerd industrieterrein. Volgens vaste jurisprudentie genieten deze woningen ten aanzien van geluid niet dezelfde bescherming als woningen in
een landelijke omgeving, een rustige woonomgeving of een woonwijk in een stad, waarvoor boven
omschreven richt- en grenswaarden gelden.
c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
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 voor de geluidsbelasting van
50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A). In de circulaire wordt geadviseerd geen hogere waarde
dan 50 dB(A) toe te laten, indien dit door bron- of overdrachtsmaatregelen kan worden voorkomen.
Voor de vaststelling van de reikwijdte voor de beoordeling van de indirecte hinder is aansluiting gezocht bij het eerstgenoemde criterium in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening,
te weten: die afstand waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid
kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting, dat wil zeggen de afstand waarbinnen
de voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben
bereikt. Dit zal nog vóór de splitsing van de Kapteynlaan met de Van 't Hoffstraat het geval zijn.
Beoordeling
Ad a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
Bij de aanvraag is de rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (rapport 2012418 d.d.
3 december 2001 van VKS raadgevende ingenieurs BV). In de representatieve bedrijfssituatie vinden
binnen de bedrijfstijd van 06.00 tot 22.00 uur de volgende activiteiten plaats:
• continu gebruik van maalmachines binnen met afzuigingen op het dak;
• continu gebruik van heftrucks binnen;
• aan- en afvoer met 15, 2 en 2 vrachtautotransporten in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode alsmede het verwisselen van containers;
• aankomst en vertrek van 15 personenauto's;
• gebruik van een heftruck op het buitenterrein gedurende 4 uur in de dagperiode en 30 minuten in de
avond- en in de nachtperiode.

In de inrichting worden diverse geluidsbeperkende maatregelen getroffen. Zo worden deuren en ramen
van de productieruimte gesloten gehouden, behalve tijdens het doorlaten van personen en goederen.
Verder wordt het binnengeluidsniveau beperkt en worden de afzuigingen op het dak en de heftrucks
geluidsarm uitgevoerd. Hiermee wordt voldaan aan Alara. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste
37 dB(A) bij de woningen buiten het industrieterrein aan de Hoofdstraat. Deze waarde is uiterst beperkt ten opzichte van de richtwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 45 à 50 dB(A) die
voor deze woningen kan worden gehanteerd. Het vaststellen van het referentieniveau achten wij in deze situatie, met een in ontwikkeling zijnde industrieterrein, niet zinvol. Bij de woningen op het
industrieterrein bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 39 dB(A). Deze geluidsbelastingen achten
wij aanvaardbaar. In incidentele situaties wordt overgewerkt. Als de gehele nacht wordt doorgewerkt,
neemt de geluidsbelasting met gemiddeld 4 dB toe. Wij achten de dan optredende geluidsbelasting
voor een beperkt aantal dagen aanvaardbaar.
Ad b) De voorkomende piekgeluiden.
De piekniveaus bij de woningen buiten het industrieterrein bedragen ten hoogste 52 dB(A) in de dag-,
avond- en nachtperiode. Deze overschrijden de streefwaarde van 45 à 50 dB(A) in de nachtperiode,
maar voldoen aan de grenswaarde van 60 dB(A) in deze periode. De hoogste piekniveaus worden veroorzaakt door de buitenactiviteiten en kunnen redelijkerwijs niet worden beperkt. Wij achten deze
piekniveaus aanvaardbaar. De piekniveaus bij de woningen op het industrieterrein bedragen ten hoogste 55 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Gezien de ligging van de woningen op het
industrieterrein achten wij deze piekniveaus aanvaardbaar.
Conclusie:
Ten aanzien van de geluidsbelasting en de voorkomende piekgeluiden concluderen wij dat de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat wordt voldaan aan principe van alara. De toelaatbare geluidsbelasting en piekniveaus hebben wij in de voorschriften vastgelegd op controlepunten op korte afstand
rond de inrichting. Aanvullend hebben wij een evaluatievoorschrift opgenomen, zodat kan worden gecontroleerd of de werkelijke geluidsbelasting de geprognosticeerde waarde niet overschrijdt.
Ad c) Transporten van verkeer van en naar de locatie
Middels een berekening conform Standaard Rekenmethode I uit het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai hebben wij vastgesteld dat de 50 dB(A) geluidsbelastingcontour vanwege het verkeer van
en naar de inrichting op 30 m uit de wegas ligt. Binnen deze afstand liggen op bovengenoemd traject
op de Kapteynlaan geen woningen. Derhalve wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
• Grondstoffengebruik
Met betrekking tot het grondstoffengebruik kan worden opgemerkt, dat de hoofdactiviteiten er primair
op zijn gericht om door bewerken van afvalstoffen secundaire grondstoffen te produceren. Binnen de
inrichting worden derhalve geen procesmatige activiteiten ontplooid waarbij het inzetten van primaire
grondstoffen noodzakelijk is.
• Lucht
Verbrandingsgassen:
Gelet op de aard van de aan te voeren afvalstromen en gelet op het bewerkingsproces zal er enige
luchtverontreiniging ontstaan als gevolg van verbrandingsmotoren. De in de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren dienen dusdanig te zijn afgesteld dat de emissie van verbrandingsgassen zo laag
mogelijk is.
Geur:
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder wordt
voorkomen. De aanvraag is voor wat betreft het onderdeel geur getoetst aan de brief van de Minister
van VROM van juni '95 over geur. (Bijlage 4.4 NeR);

Brief van VROM van juni '95 over geur;
In de brief wordt als algemeen uitgangspunt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd.
Dit is verwoord onder andere in de volgende beleidslijnen
- indien er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig.
- indien er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe genomen;
- mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête,
klachtenregistratie etc.; voor een aantal branches, de zgn. categorie 1 bedrijven, komt het hinderniveau in een bedrijfstakstudie aan de orde;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
In de voorschriften is bepaald dat, indien er vanwege het in werking zijn van de inrichting geurhinder
aan derden wordt veroorzaakt, er maatregelen moeten worden genomen om deze overlast ongedaan te
maken. Het bevoegd gezag kan in voorkomende gevallen een geurrapport eisen van vergunninghoudster.
Op deze wijze is in alle redelijkheid, voldoende gewaarborgd dat de omgeving geen onacceptabele
geurhinder zal ondervinden.
Stof:
Tijdens het maalproces treedt stofemissie op. De lucht wordt afgezogen en gefilterd middels een filterdoekinstallatie. In de voorschriften is tevens een aantoonverplichting opgenomen welke inhoudt dat
de te plaatsen filterinstallatie aan de door Poly-Grind in de aanvraag gestelde normen voldoet.
Aan de vergunning zijn verder voorschriften verbonden welke voorzien in te nemen maatregelen indien voor de omgeving hinderlijke stofontwikkeling plaatsvindt. Bij onze beslissing op de onderhavige
aanvraag hebben wij rekening gehouden met de NeR. Op stof is paragraaf 3.2.3 van de NeR van toepassing. Wij verwachten daarom dat de inrichting met inachtneming van deze voorschriften geen
stofoverlast zal veroorzaken.
• Ongedierte
Gelet op de aard van de gebezigde activiteiten, alsmede de materialen en stoffen welke binnen de inrichting worden bewerkt dan wel opgeslagen, verwachten wij geen ongedierte aantrekkende werking
van de inrichting. Overigens dient in voorkomende gevallen ongedierte wel te worden bestreden (zie
voorschriften).
• Verkeersaantrekking
De Kapteynlaan is een openbare weg op een bedrijventerrein van voldoende breedte en geschikt voor
vrachtverkeer. Aan de weg zijn door de gemeente Leek geen verkeersbeperkende maatregelen toegekend. De aansluitingen op het wegennet in de omgeving van de inrichting zijn goed. In de paragraaf
'geluid' is een beoordeling van de geluidsaspecten van dit verkeer opgenomen.
ad. f. Het geldende milieubeleidsplan, i.c. het provinciaal omgevingsplan
Momenteel geldt voor de provincie Groningen het Provinciaal omgevingsplan (POP).
Dit POP integreert het beleid, zoals dat tot dusverre was opgenomen in diverse beleidsplannen met
hun herziening en uitwerking tot een plan voor de fysieke omgeving.
Dit plan heeft de wettelijke status van:
• streekplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening;
• milieubeleidsplan op basis van de Wet Milieubeheer;
• waterhuishoudingsplan op basis van de Wet waterhuishouding; en,
• mobiliteitsplan op basis van de Planwet verkeer en vervoer.
Het doel van het POP is om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren,
waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit
beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren.

De basiskwaliteit wordt voor de milieucompartimenten ontleend aan NMP3. In het POP wordt verder
aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese
en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd.
ad. g. Richtwaarden die op basis van art. 5.2 Wm gelden.
Zie ad. e geluid
ad. h. Grenswaarden die op basis van art. 5.2. Wm gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk V
(5) van de Wet geluidhinder.
Zie ad. e geluid
ad. i.

De geldende regels krachtens art. 8.45 Wm en geldende regels op basis van de provinciale milieuverordening.
Het afvalwater van de inrichting wordt geloosd op het riool. Dientengevolge is de Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. De hieruit voortvloeiende voorschriften zijn opgenomen in de vergunning.
ad. j. Ministeriële aanwijzing(en) met betrekking tot de aanvraag op grond van art. 8.27 Wm.
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in art. 8.27 Wm, is geen sprake.
ad. k. Bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels, die met betrekking tot
de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de in de art. 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
Bij onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met rechtstreeks werkende AMvB's en
wetten als bedoeld in art. 13.1, lid 2 Wm. Volgens onze beoordeling vinden er bij de beschikking geen
strijdigheden plaats met genoemde regels en wetten.
2.6 Doelmatige verwijdering van afvalstoffen
Op basis van de aanvraag concluderen wij het volgende.

• Milieubelasting
Er is vergunning gevraagd voor het bewerken van kunststofafvalstromen. Alle in de inrichting gebruikte afvalstromen blijven, met uitzondering van KGA, onder de gevaarlijk afval grens conform
Eural. Het proces is goed beheersbaar. Verder blijkt uit de aanvraag dat de milieubelasting van de inrichting gering is. De eventueel door de inrichting te veroorzaken stof- en geluidsbelasting voldoen
aan de daaraan te stellen eisen.
• Continuïteit
De inrichting is contractueel verzekerd van voldoende aanvoer van grondstoffen en de afzet van het
eindproduct. Het product van Poly-Grind (granulaat en fluff) heeft een positieven restwaarde. Hiermee
de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.
• Capaciteit
De aangevraagde verwerkingscapaciteit is 10.000 ton/jaar. De afzetmarkt voor de bij Poly-Grind gebezigde activiteiten is overigens volledig vrij zonder overheidsbeïnvloeding. De overheid zorgt
slechts voor beleidsvoorwaarden waarop dergelijke inrichtingen kunnen werken.
• Milieuzorg
In de inrichting is geen bedrijfsmilieuplan of milieuzorgsysteem aanwezig; de omvang van de
inrichting en de aard van de bedrijfsvoering is overigens ook te gering om een dergelijk plan of
systeem voor te schrijven. Poly-Grind valt niet onder het Besluit milieuverslaglegging en heeft daarom
geen verplichting tot het opstellen van een milieujaarverslag.

2.7 Externe veiligheid
De aanvraag omschrijft de op de inrichting te nemen maatregelen bij calamiteiten voldoende.
Het 'Besluit risico's zware ongevallen' (Brzo '99) is niet van toepassing op Poly-Grind. Tevens zal Poly-Grind conform de hieronder gestelde voorschriften binnen 3 maanden na het GS-besluit aangaande
deze vergunning een verklaring moeten overleggen waaruit blijkt dat er zodanig gewerkt wordt dat dit
geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid binnen en buiten de inrichting (?). Indien de brandweer dit nodig acht zal Poly-Grind tevens van deze zijde een gebruikersvergunning moeten ontvangen.
2.8 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten
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-, water- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan wel wordt vermoed, dienen daarop door
vergunninghoudster de nodige acties te worden ondernomen. Omdat het hier gaat om een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling welke 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 en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van
hoofdstuk 17 van de Wet. Aangezien de regeling als uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats
meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet
dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wet.
Volledigheidshalve 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.
2.9 Termijn van de vergunning
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Op grond van de Wet milieubeheer kan
een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen worden verwijderd die van buiten de inrichting
afkomstig zijn, verleend worden voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (art.8.17, lid 2 Wm). In het
onderhavige geval zijn er geen redenen aan te wijzen om van deze termijn af te wijken. De vergunning
wordt daarom verleend voor een periode van 10 jaar.

3.

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de onderhavige activiteiten van Poly-Grind bijdragen aan een doelmatige
verwijdering van afval. Gelet op het vorenstaande en gezien de aanvraag concluderen wij dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien aan de onderstaande, naar ons oordeel in het belang
van de bescherming van het milieu te achten voorschriften wordt voldaan.

BESLISSING :

Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
en overeenkomstig de op 12 december 2001door Poly-Grind ingediende vergunningaanvraag en de
daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
I.

aan Poly-Grind te Leek een vergunning te verlenen zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a en c van
de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor
het opslaan en bewerken van kunststof reststoffen. Poly-Grind is gevestigd op het perceel,
plaatselijk bekend als Kapteynlaan 8 te Leek, kadastraal bekend als gemeente Leek, sectie I,
nr.4112 (ged.);

II. te bepalen dat alle bescheiden waaruit de aanvraag om vergunning bestaat deel uitmaken van de
vergunning;
III. Poly-Grind vergunning te verlenen voor het verwerken van maximaal 10.00 ton kunststof
reststoffen per jaar.
IV. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar na het van kracht worden van de
vergunning;
V.

aan de vergunning zoals bedoeld onder I. de navolgende voorschriften te verbinden:

Begrippenlijst:
Aanvrager

: Poly-Grind te Leek

ALARA

: As low as reasonably achievable (art. 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer)

CPR 9-6

: De richtlijn voor "Buitenopslag van K3-produkten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m3)" van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen van de Arbeidsinspectie, tweede druk, 1998.
: Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt
waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 µPa
: De dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
: De hoogste van de volgende gemiddelde waarden:
het Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur.
Het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met 5
dB.
Het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) verhoogd met 10
dB.
: Interdepartementale Commissie Geluidhinder
: klein gevaarlijk afval
: Het energetisch gemiddelde geluidniveau over een bepaalde periode;
: Het geluidniveau dat 95 procent van de tijd wordt overschreden.
: Nederlandse emissie Richtlijn
: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur
van de Dienst Ruimte en Milieu, postbus 630, 9700 AP Groningen;
: Publicatiebladen, uitgaven van het Directoraat-generaal van de arbeid
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
: Provinciale Milieu Verordening
: Het referentie niveau van het omgevingsgeluid is gedefinieerd als de
hoogste van de volgende geluidsniveaus:
1 Het L95-niveau van het omgevingsgeluid zonder de bijdrage van de
niet-omgevings-eigen bronnen;
2. Het optredende equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door wegverkeersbronnen verminderd met 10 dB.
: Stichting Bouw Research -richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen (1993)";
: Poly-Grind te Leek
: Wet milieubeheer

dB(A)
De dienst
Etmaalwaarde

ICG
KGA
Laeq
L-95-niveau
NeR
Ons college
P-bladen
PMV
Referentie niveau

SBR-2 richtlijn
Vergunninghoudster
Wm

Definities:
afvalwater
Alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
bedrijfsafvalstoffen
Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke
afvalstoffen. Tevens wordt onder bedrijfsafvalstoffen verstaan, ingezamelde of afgegeven
huishoudelijke afvalstoffen (PMV).
bewaren
De term opslaan (tevens bewaren en voorhanden hebben) ziet op al die handelingen waarbij een stof of
product voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden.
Opslag in voertuigen en schepen is ook mogelijk. (IVB)
bewerken
Onder bewerken wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een
(grond)stof, halffabrikaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen.
In het algemeen zal bij bewerken de afvalstof chemisch gezien niet veranderen. (IVB)
hergebruik
Het opnieuw gebruiken als product of materiaal.
inrichting
Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
klein gevaarlijk afval (Kga)
Gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven.
nuttige toepassing
Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere functie
dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
ongewenste afvalstoffen
Die afvalstoffen die onverhoopt in een geaccepteerde partij afvalstoffen aanwezig blijken te zijn en op
grond van de vergunning niet geaccepteerd hadden mogen worden.
overslaan
De term overslaan omvat handelingen zoals (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d. al dan niet op
pneumatische of mechanische wijze, bijvoorbeeld d.m.v. kranen, transportbanden of leidingen. (IVB)
verwerken
Onder verwerken kan worden verstaan het doen opgaan van een (grond)stof, halffabrikaat of produkt
in een groter geheel of nieuw product. Het gebruik van een (eind)product in de voor dat product
bedoelde toepassing is geen vorm van bewerken of verwerken zoals in dit besluit bedoeld. (IVB)

VOORSCHRIFTEN
1.

ALGEMEEN.

1.1.

In de inrichting mogen uitsluitend kunststoffen zoals vermeld in de bij deze vergunningbehorende aanvraag, worden opgeslagen, overgeslagen, gesorteerd, gebundeld en verwerkt.

1.2.

De opslag van aangevoerd materiaal moet zich beperken tot het, op de bij de aanvraag behorende tekening aangegeven deel in de loods van de inrichting.

1.3.

De terreinafscheiding moet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de aanvraag.

1.4.

Aan het gebouw moet op een bord duidelijk tenminste de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam en telefoonnummer van de inrichting;
- openingstijden;
- welke materialen op de inrichting mogen worden opgeslagen c.q. verwerkt;
- verbod om het terrein te betreden buiten de openingstijden.

1.5.

De verlichting van het terrein van de inrichting moet zodanig zijn dat dit geen directe stralingshinder veroorzaakt aan derden.

1.6.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.7.

Binnen de inrichting mag worden gewerkt op dagen zoals aangegeven in de aanvraag.

1.8.

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.

1.9.

Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting werkzame personen op de
hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat bedoelde personen werkzaamheden
gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door
deze personen te verrichten werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder opleveren en niet in
strijd zijn met het gestelde in de voorschriften.

1.10. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moeten voldoende ter zake deskundige personenaanwezig zijn, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen ingrijpen.
1.11. Het stationair draaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten
voor het vertrek van het voertuig.
1.12. De omroep- en of muziekinstallaties van de inrichting of voertuigen moeten zodanig zijn afgesteld dat geluid afkomstig uit deze installaties buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
1.13. Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
1.14. Vergunninghoudster is verplicht om bedrijfsvoorschriften op te stellen en na te leven over zorgvuldig werken.Hiertoe dient een bedrijfsplan te worden opgesteld, waarin tenminste de
volgende aspecten worden beschreven:
-tijdig uitschakelen verlichting, verwarming, en installaties;
- ploegendiensten naadloos op elkaar laten aansluiten;
- goed onderhouden van toestellen, installaties, motoren en transportmiddelen.
Binnen een termijn van zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning, dient het
plan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

1.15. Verladingen ten behoeve van aan- en afvoer van afval- en grondstoffen c.a., moet op het terrein
van de inrichting plaatsvinden.
1.16 Het is verboden binnen de inrichting materialen of afvalstoffen, in welke vorm of hoeveelheid
dan ook, te verbranden.

2.

ACCEPTATIE

2.1. In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, de
volgende reststoffen worden geaccepteerd:
- harde kunststoffen
2.2.

Gechloorde harde kunststoffen zoals PVC mogen niet worden geaccepteerd.

2.3.

De aangeboden kunststoffen mogen niet worden geaccepteerd indien dit: (zelf)ontplofbaar is,
zelfontbrandbaar is, met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme reacties kan aangaan of
brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen, vlees- of visafval bevat, radioactief is of ioniserende straling uitzendt, (restanten van) bestrijdingsmiddelen bevat en/of explosieve stoffen
bevat.

2.4.

De aangeboden kunststoffen, mogen niet worden geaccepteerd indien zich hierin asbesthoudende bestanddelen, loodhoudend en verontreinigd verpakkingsmateriaal van verf, van
houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten of de in bijlage 1 (Indicatie
van gevaarlijke afvalstoffen) genoemde afvalstoffen bevinden.

2.5.

Vergunninghoudster dient bij aankomst van elke partij afval een controle te doen plaatsvinden
ten behoeve van de vereiste registratie en ter voorkoming van verontreinigingen zoals vermeld
in voorschrift 2.3 en 2.4.

2.6

In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de
vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen.

2.7.

De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen,
dient zowel visueel als administratief te geschieden.
De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de
provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

3.

REGISTRATIE.

3.1.

Van alle geaccepteerde partijen reststoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/Eural
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)

3.2.

Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
b. naam, adres en woonplaats vervoerder
c. afleveradres
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. analysegegevens dan wel product/procescertificaten
h. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/Eural
i. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)

3.3.

Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.c. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/Eural
h. reden van weigering
i. adres en afvoer geweigerd aanbod

3.4.

Vanaf het moment van inwerkingtreding van de AMvB Melden en Registreren of een AMvB
met een ander titel maar gelijkwaardige strekking (waarschijnlijk 1/1/2003) vervalt de in
voorschrift 3.1 sub g, 3.2 sub h en 3.3 sub g genoemde verplichting om te registreren conform
PMV.

3.5.

De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen (afval)stoffen dient door weging te
worden bepaald. De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de
daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van
de meest recente ijking moet op de inrichting aanwezig zijn.

3.6.

De op grond van de voorschriften 3.1 tot en met 3.3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks
worden bijgehouden, gedurende minstens 3 jaar op de inrichting, worden bewaard en op eerste
aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

3.7.

Binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde
gegevens alsmede de voorraden per 1 januari te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag.

3.8.

De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn.

3.9.

Van geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het bevoegd
gezag.

4.

SCHREDDEREN/ VERKLEINEN VAN KUNSTSTOFFEN.

4.1.

Het bij het bewerken van kunststof vrijkomende stof moet, zonder dat het zich merkbaar in de
ruimte kan verspreiden, bij de bron worden afgezogen.

5.

BODEMBESCHERMING EN AFVALVERWERKING.

5.1.

Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen, alsmede voordat de geldigheidsduur van
de vergunning verstrijkt, dient vergunninghoudster in overleg met het bevoegd gezag eventuele
verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve
bemonstering van grond en grondwater ter plaatse. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek (Sdu,1993). Het resultaat van dit onderzoek
dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld aan het bevoegd gezag.

5.2

Vergunninghoudster dient, voor de ingebruikname van de productieruimte, aan te tonen dat de
vloer vloeistof dicht is.

5.3.

Het in voorschift 5.2.gestelde dient middels een 'Verklaring Vloeistofdichte Voorziening' te geschieden.

5.4.

Alle afvalstoffen, zowel vaste als vloeibare, moeten op doelmatige wijze worden behandeld,
opgeslagen, verpakt bewaard en getransporteerd, zodat geen vervuiling van bodem, grondwater
en oppervlaktewater kan plaatsvinden.

5.5.

Afvalstoffen moeten periodiek, doch tenminste éénmaal per maand uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in of buiten de inrichting
kan verspreiden.

6.

BEDRIJFSVOERING / BE- EN VERWERKING

6.1.

Het bewerken van de geaccepteerde reststoffen moet in de productieruimte plaatsvinden.

7.

OPSLAG

7.1.

De reststoffen (grondstof) en gereed product dienen te worden opgeslagen in de loods.
In voorkomende gevallen is het toegestaan dat buiten de bedrijfstijden een dichte container op
het verharde gedeelte aan de westzijde van de inrichting wordt geparkeerd.

7.2.

Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die
onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden
opgeslagen. Volle containers moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden
afgevoerd.

8.

GELUID & TRILLINGEN

8.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt
1
2
3
4
5

Ligging referentiepunt
50 m zuidwest
50 m noordwest
50 m noord
50 m oost
50 m zuidoost

07.00-19.00
uur
47 dB(A)
47 dB(A)
35 dB(A)
39 dB(A)
49 dB(A)

19.00-23.00
uur
43 dB(A)
44 dB(A)
33 dB(A)
36 dB(A)
45 dB(A)

23.00-07.00
uur
39 dB(A)
40 dB(A)
26 dB(A)
31 dB(A)
42 dB(A)

8.2

Gedurende ten hoogste 12 dagen per jaar mag ten behoeve van overwerk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting, op de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt
1
2
3
4
5

8.3

Ligging referentiepunt
50 m zuidwest
50 m noordwest
50 m noord
50 m oost
50 m zuidoost

07.00-19.00
uur
47 dB(A)
47 dB(A)
35 dB(A)
39 dB(A)
49 dB(A)

19.00-23.00
uur
43 dB(A)
44 dB(A)
34 dB(A)
36 dB(A)
45 dB(A)

23.00-07.00
uur
41 dB(A)
42 dB(A)
34 dB(A)
35 dB(A)
43 dB(A)

Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting
(LAmax), gemeten in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd voor de meteo-correctieterm Cm,
mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:
Referentiepunt
1
2
3
4
5

Ligging referentiepunt
50 m zuidwest
50 m noordwest
50 m noord
50 m oost
50 m zuidoost

07.00-19.00
uur
66 dB(A)
65 dB(A)
55 dB(A)
61 dB(A)
68 dB(A)

19.00-23.00
uur
66 dB(A)
65 dB(A)
55 dB(A)
61 dB(A)
68 dB(A)

23.00-07.00
uur
66 dB(A)
65 dB(A)
55 dB(A)
61 dB(A)
68 dB(A)

8.4

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. De beoordelingshoogte
op de referentiepunten bedraagt 5 m boven het maaiveld. De referentiepunten staan aangegeven op figuur 4 van het akoestisch rapport bij de aanvraag.

8.5

De deuren en ramen van de productieruimte dienen gesloten te worden gehouden. De deuren mogen alleen worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en
goederen.

8.6

Vergunninghoudster dient in een logboek bij te houden de dagen waarop tussen 22.00 en
06.00 uur alsmede op zaterdag of zondag overwerk als bedoeld in voorschrift 8.2 plaatsvindt. Het logboek dient ter inzage te zijn voor het bevoegd gezag.

8.7

Binnen 6 maanden na in bedrijfstelling van de inrichting dient aan ons college een rapport
te worden overgelegd, waarin door middel van metingen en berekeningen wordt aangetoond
dat de in de aanvraag genoemde waarden voor
- het geluidsniveau in de productieruimte,
- het geluidsvermogensniveau van de afzuigventilatoren op de productieruimte en
- het geluidsvermogensniveau van de heftrucks niet worden overschreden.

8.8

De inrichting mag in de trillingsgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met een maximale trillingssterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor A1,
tenzij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (Vper) de waarde van A3 en de maximale trillingssterkte (Vmax) de waarde voor A2 niet overschrijdt.

Omschrijving

Woningen buiten het industrieterrein
Woningen op industrieterreinen
8.9

dag (07.00-19.00) en
avond (19.00-23.00 uur)
A1
A2
A3
dag
avond
0,15
2,5
1,5
0,07
0,4
6
4
0,2

nacht
(23.00-07.00 uur)
A1
A2
A3
0,1
0,3

0,2
0,5

0,05
0,15

De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 8.8 en de toetsing aan de waarden A1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2
"Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" (1993) van de Stichting Bouwresearch.

8.10 Het trillingsvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze
woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.
9.

RIOLERING

9.1.

Afvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of de hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd, van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

10.

LUCHT/GEUR

10.1 De stof bevattende lucht moet, voordat het in de buitenlucht wordt uitgeworpen, zodanig worden gereinigd dat de concentratie van het stof in de uitgeworpen lucht niet meer bedraagt dan 10
mg/m3.
10.2 Vergunninghoudster dient alvorens de filterinstallatie in gebruik te nemen aan het bevoegd gezag aan te tonen dat de geïnstalleerde filterinstallatie aan de in voorschrift 8.1 gestelde norm kan
voldoen.
10.3. Het afgescheiden stof moet regelmatig worden verzameld, zonder dat de goede werking van de
installatie wordt gestoord. De bewaring en afvoer moeten plaatsvinden zonder dat het stof zich
in de omgeving kan verspreiden.
10.4. Indien het bevoegd gezag daartoe aanleiding ziet kan het bevoegd gezag vergunninghoudster
opdragen een geuronderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoeksrapport dient, na het gemotiveerde verzoek, binnen 3 maanden in het bezit van het bevoegd gezag te zijn.
11.

ENERGIE

11.1 De energieconsumptie moet worden geminimaliseerd door bij vervanging of nieuwplaatsing van
toestellen en installaties de energiearmste techniek toe te passen.(hierbij het ALARA-principe
toepassen)

11.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april van het volgende jaar de
energieverbruikgegevens van het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag te laten toekomen.
12.

BOVENGRONDSE OPSLAG VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN

12.1 De bovengrondse tank voor de opslag van vloeibare aardolieproducten, dient te voldoen aan de
betreffende voorschriften in de publicatie CPR 9-6.
12.2 Keurings- en meetrapporten waarvan in de CPR-publicatie wordt aangegeven dat die op regelmatige basis aan het bevoegd gezag moeten worden overgelegd, dienen door de
vergunninghoudster zelf bewaard en geregistreerd te worden en op aanvraag direct aan de bevoegde ambtenaar te kunnen worden getoond.
12.3 Indien de inhoud van de keurings- en meetrapporten daartoe aanleiding geeft dient, in tegenstelling tot het in voorschrift 12.2 gestelde, terstond het bevoegd gezag hiervan in kennis te worden
gesteld.
12.4 Vergunninghoudster dient, voor ingebruikname, aan het bevoegd gezag te tonen dat de geïnstalleerde tank t.b.v. de opslag van brandstof voldoet aan de in voorschrift 12.1 gestelde norm.
13.

BRANDPREVENTIE

13.1. Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en explosiegevaar dienen in overeenstemming met de commandant van de plaatselijke brandweer te zijn getroffen.
13.2. De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
13.3. Uit een aan het blusmiddellen bevestigd label of door middel van een op het apparaat aangebrachte stikker, voorzien van datum, tijdstip controle en handtekening moet blijken dat een
periodieke controle heeft plaatsgevonden.
13.4. Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de
plaats van de brand of het ongeval te bereiken moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- en/of reddingsmateriaal.
13.5. Met uitzondering van de kantoren, de kantine en de toiletten is voor de rest van de inrichting roken en het gebruik van open vuur verboden.

VI.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. Poly-Grind, Euroweg 5b 9351 EM Leek;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, postbus 630,
9700 RM Groningen;
3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek;
4. VROM Inspectie – Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
5. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord.

Groningen,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
,voorzitter.

,griffier.

BIJLAGE 1: Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen
- asbesthoudend afval
- asbeststof
- verontreinigde grond (met olie of andere chemische afvalstoffen)
- met verfrestanten verontreinigd straalmiddel
- gasontladingslampen (tl-buizen, halogeenlampen)
- energiezuinige lampen (natriumlampen, kwikdamplampen)
- accu's
- batterijen
- loodhoudend materiaal, pijpen, daklood
- niet lege PUR-schuimbussen
- ammoniakoplossing
- soldeervloeimiddel
- verfafbijtrestant
- zoutzuur
- afgewerkte olie
- bekistingolie
- boor-, slijp- en walsolie
- niet lege jerrycans, verontreinigd met olie e.d.
- oliefilters
- smeervetten
- teerrestanten
- carbolineum
- coatings
- lakken
- lijm- en harsmiddelen
- oplosmiddelen (tri-, per-/tetrahoudend)
- oplosmiddelen (terpetine, wasbenzine, thinner)
- primer
- verfrestanten
- verontreinigde poetsdoeken
- verontreinigde verpakkingsmaterialen (zoals blikken en spuitbussen) van verf,
van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT
Ontwerpbesluit vergunning Wet Milieubeheer (Wm) Poly-Grind te Leek
Poly-Grind heeft op grond van de Wm een vergunning aangevraagd voor het oprichten van een kunststofverwerkende inrichting aan de Kapteynlaan 8 te Leek. Gedeputeerde Staten zijn voornemens, onder
voorschriften ter bescherming van het milieu, de gevraagde vergunning te verlenen.
Terinzagelegging.
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt tijdens kantooruren ter inzage van 7 februari tot
en met 7 maart 2002 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Leek en buiten kantoortijden alleen op de donderdagavond van 17.30-19.00 uur.
Mondelinge bedenkingen.
Er kan voor het einde van de termijn van terinzageligging een gedachtenwisseling over het ontwerpbesluit met de vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en de vergunningaanvraagster plaatsvinden.
Tijdens deze gedachtenwisseling is het mogelijk mondelinge bedenkingen in te brengen. U kunt voor
28 februari 2002 een verzoek indienen voor een gedachtenwisseling bij mw. M. Uvez-Bouwense, tel.
050-3164611.
Schriftelijke bedenkingen.
Iedereen kan tot en met 7 maart 2002 schriftelijke bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten, p/a
Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630, 9700 AP Groningen. U kunt verzoeken uw gegevens niet bekend te maken.
U kunt te zijner tijd beroep instellen tegen het besluit als u eerder bedenkingen heeft ingebracht tegen
het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat was.

Aan Poly-Grind
t.a.v. de heer J.D. Alssema
p/a Europaweg 5b
9351 EM LEEK

Nr.: 01.20.420/a, RMM
Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4166
Bijlagen
:4
Onderwerp

Groningen, 4 februari 2002
:

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
ontvangstbevestiging, bekendmaking
en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte heer Alssema,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 12 december 2001 van uw aanvraag om een
oprichtingsvergunning ingevolgde de Wet milieubeheer.
Tevens ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit op uw aanvraag, een exemplaar van de
kennisgeving van de ter inzagelegging, een samenvatting van de vergunning en een verslag van het
vooroverleg.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van deze stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan het College van Burgemeester en wethouders van
de gemeente Leek
postbus 100
9350 AC LEEK

Nr.: 01.20.420/b, RMM
Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4166
Bijlagen
: div.
Onderwerp

Groningen, 4 februari 2002
:

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geacht College,
Hierbij ontvangt u, in uw hoedanigheid van adviseur en als uitvoerder van het ter inzage leggen van
de stukken, een exemplaar van de aanvraag van Poly-Grind om een oprichtingsvergunning ingevolge de
Wet milieubeheer. De aanvraag is door ons college ontvangen op 12 december 2001.
In het vervolg op deze aanvraag ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit, de kennisgeving
van de terinzagelegging, een samenvatting van de vergunning en het verslag vooroverleg.
Wij verzoeken u om uw medewerking te verlenen 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
door één exemplaar van de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.
Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat voor u eveneens de gelegenheid
advies uit te brengen naar aanleiding van het ontwerpbesluit. U kunt uw eventueel advies zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn aan ons opsturen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan VROM-inspectie Noord
postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 01.20.420/c, RMM
Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4166
Bijlagen
:4
Onderwerp

Groningen, 4 februari 2002
:

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u, in uw hoedanigheid van adviseur, een exemplaar van de aanvraag van Poly-Grind
om een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer. De aanvraag is door ons college
ontvangen op 12 december 2001.
In het vervolg op deze aanvraag ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit en de kennisgeving
van de terinzagelegging en een samenvatting van de vergunning.
Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat voor u de gelegenheid advies uit te
brengen naar aanleiding van het ontwerpbesluit. U kunt uw eventueel advies zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn aan ons opsturen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Noord
postbus 30032
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 01.20.420/c, RMM
Behandeld door : M.C. Üvez-Bouwense
Telefoonnummer : (050) 316 4166
Bijlagen
:4
Onderwerp

Groningen, 4 februari 2002
:

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij ontvangt u, in uw hoedanigheid van adviseur, een exemplaar van de aanvraag van Poly-Grind
om een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer. De aanvraag is door ons college
ontvangen op 12 december 2001.
In het vervolg op deze aanvraag ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit en de kennisgeving
van de terinzagelegging en een samenvatting van de vergunning.
Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat voor u de gelegenheid advies uit te
brengen naar aanleiding van het ontwerpbesluit. U kunt uw eventueel advies zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn aan ons opsturen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan de bewoners/gebruikers van
Van der Waakspark 1
9351 VC LEEK

Nr.: 01.20.420/e, RMM,

Groningen, 4 februari 2002

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

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte mevrouw/heer,
Poly-Grind heeft op grond van de Wet milieubeheer een vergunning aangevraagd voor het oprichten
van een kunststofverwerkende inrichting.
Hierbij ontvangt u ter kennisneming een exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging en
een samenvatting van de vergunning. Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de
inhoud van de bijgevoegde stukken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan de bewoners/gebruikers van
Kamerlingh Onnesstraat 3
9351 VD LEEK

Nr.: 01.20.420/e, RMM,

Groningen, 4 februari 2002

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

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte mevrouw/heer,
Poly-Grind heeft op grond van de Wet milieubeheer een vergunning aangevraagd voor het oprichten
van een kunststofverwerkende inrichting.
Hierbij ontvangt u ter kennisneming een exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging en
een samenvatting van de vergunning. Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de
inhoud van de bijgevoegde stukken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

Aan de bewoners/gebruikers van
Kamerlingh Onnesstraat 4
9351 VD LEEK

Nr.: 01.20.420/e, RMM,

Groningen, 4 februari 2002

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

: aanvraag oprichtingsvergunning Wm
Poly-Grind (proc.nr. 5410);
bekendmaking en terinzagelegging ontwerpbesluit

Geachte mevrouw/heer,
Poly-Grind heeft op grond van de Wet milieubeheer een vergunning aangevraagd voor het oprichten
van een kunststofverwerkende inrichting.
Hierbij ontvangt u ter kennisneming een exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging en
een samenvatting van de vergunning. Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de
inhoud van de bijgevoegde stukken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
namens dezen,

mr. B.H.C. van Dam
Hoofd Bureau Milieuvergunningen

__________________________________________________________
SAMENVATTING VAN DE VERGUNNING
Oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer aan de inrichting Poly-Grind te Leek

Het bedrijf
Poly-Grind zal gevestigd worden aan de Kapteynlaan 8 te Leek op het bedrijventerrein 'Leeksterhout'.
De activiteiten
Poly-Grind gaat industriële reststoffen (kunststoffen) tot een granulaat van 10-30 mm. verwerken.
Dit granulaat wordt als grondstof gebruikt door kunststofproducerende bedrijven. H.Alssema Beheer
BV is 100 % eigenaar van zowel Poly-Grind als Inverko Plastics welke binnen de inrichting van PolyGrind gevestigd zijn. Tevens is in het pand het bedrijf ICC gevestigd. Dit bedrijf is voornamelijk actief
als handelspartner die zorgdraagt voor de in- en verkoop. ICC is een 50% dochteronderneming van
H.Alssema Beheer BV.
De openingstijden van de inrichting zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.
De bedrijfstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 22.00 uur.
Onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden op zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
De aanvraag
Poly-Grind vraagt vergunning aan voor de be/verwerking van 10.000 ton kunststof reststoffen per jaar.
Het proces verloopt als volgt:
De materialen worden per as aangevoerd en gesorteerd opgeslagen in de bedrijfsruimte. Indien nodig
wordt het materiaal voorverkleint middels een guillotineschaar, zaag of shredder. Vervolgens wordt
het materiaal in de maalmachines verkleind tot product. Het product wordt in big-bags of zgn. octabins
verzameld en afgevoerd naar de afnemers.
De vergunning
In de vergunning zijn overwegingen opgenomen die Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
als bevoegd gezag genomen heeft. De milieuaspecten die relevant zijn voor en samenhangen met de
oprichting en in werking hebben van de inrichting zijn alle beoordeeld. In het bijzonder is daarbij aandacht gegeven aan de factoren stof en geluid.
De belangrijkste aspecten voor de omgeving
De te verwachten milieubelasting richt zich met name op enige stof- en geluidsemissie en transportbewegingen. De geluidsbelasting van de inrichting in relatie tot de omgeving is nader belicht, mede op
basis van een bij de aanvraag overlegd rapport,. De milieubelasting blijft echter binnen de geldende
normen. Daarnaast waarborgen de bij de vergunning gevoegde voorschriften dat de milieubelasting als
gevolg van de inrichting van Poly-Grind zo veel als mogelijk wordt voorkomen, dan wel wordt beperkt.

Met ingang van 1 januari 2002 worden door de provincie Groningen samenvattingen gemaakt bij vergunningenbesluiten. Deze samenvattingen zijn informerend bedoeld. De samenvattingen hebben juridisch gezien geen status. Er kunnen dus geen
rechten aan worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de tekst van het specifieke besluit.

__________________________________________________________________________________

Verslag van het vooroverleg, als bedoeld in art. 3.21 lid 1 sub b van de Algemene wet bestuursrecht, inzake de aanvraag om vergunning ingevolgde de Wet milieubeheer (Wm) van
Poly-Grind te Leek____________________________________________________________
Betreft: de aanvraag van Poly-Grind te Leek voor het oprichten van een kunststofverwerkend bedrijf.
Poly-Grind heeft in het kader van de Wm aan het college van Gedeputeerde Staten verzocht een voorbereiding en behandeling van de vergunningaanvraag te bevorderen. Het betreft een inrichting die valt
onder categorie 28.4.a.6 en 28.4.c.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
Ter voorbereiding van de aanvraag en de beslissing op die aanvraag is vooroverleg gevoerd.
Daarbij waren betrokken:
* Poly-Grind
* Provincie Groningen
In het (telefonisch) vooroverleg zijn door het bevoegd gezag aspecten aangegeven, welke in de aanvraag terug dienen te komen. Hierbij is verwezen naar het aanvraagformulier en de bijbehorende
checklist. Kernpunten voor Poly-Grind zijn:
* geluid
* het bestemmingsplan
* stof
* aard van de kunststoffen.
Planning:
Afgesproken is dat het streven is, zo spoedig mogelijk een ontvankelijke aanvraag gereed te hebben.
De provincie zal zich inspannen om vervolgens zo spoedig mogelijk een ontwerpbeschikking ter visie
te leggen.

