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Beschikken hierbij op de aanvraag van Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese (hierna veelal:
Kwant) te Bedum om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm).
1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Op 11 december 2002 ontvingen wij een brief van Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese te Bedum,
gedateerd 10 december 2002, zonder kenmerk, waarbij zijn ingediend vergunningaanvragen ingevolge de
Wet milieubeheer (Wm) en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Kwant vraagt door middel van
deze geïntegreerde aanvraag:
1. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van
de Wm (revisievergunning) voor haar inrichting gevestigd op het industrieterrein van Bedum aan de Industrieweg 27 te Bedum, kadastraal bekend als gemeente Bedum, sectie I, nummer 839;
2. een vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wvo voor het lozen van hemelwater, huishoudelijk
afvalwater, koelwater en regeneratiewater afkomstig van de inrichting van Kwant aan de Industrieweg
27 te Bedum op de gemeentelijke riolering van de gemeente Bedum.
De onder 1 genoemde vergunning is aangevraagd bij ons College terwijl de onder 2 genoemde vergunning
is aangevraagd bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Aanleiding van het verzoek is dat door gewijzigde wet- en regelgeving de vigerende vergunning (Hinderwet
uit 26 september 1989 verleend door College van B&W van de gemeente Bedum) niet meer actueel is. De
voorliggende aanvraag heeft in hoofdzaak betrekking op het voortzetten van de bestaande activiteiten.
Coördinatie met vergunning op grond van Wvo.
Kwant valt onder de categorieën bedrijven als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ex artikel 1, 2e lid en artikel 31, 4e lid van de Wvo. Er wordt hemelwater, huishoudelijk afvalwater, koelwater en regeneratiewater van
ionenwisselaars op het gemeentelijke riool geloosd. Op 11 december 2002 is door Kwant bij ons College geintegreerde aanvraag voor een Wm- en Wvo-vergunning ingediend. Het bevoegde gezag voor het in
behandeling nemen van de Wvo-aanvraag is het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest te
Groningen.
De behandeling van de aanvraag voor de Wvo- en de Wm-vergunning vindt gecoördineerd plaats in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 14 van de Wm en afdeling 3.5 van Awb. Over deze gecoördineerde
behandeling van de beide aanvragen hebben GS de eindverantwoordelijkheid. De beide besluiten zijn beoordeeld op de onderlinge samenhang waarbij is geconcludeerd dat de voorschriften niet conflicterend zijn.

Algemeen
Kwant is een kleine, internationaal opererende onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit: de productie
van hoog zuivere fijnchemicaliën (maximaal 180 l per batch), zuivering door loondestillatie van verontreinigde hoogvacuümoliën en oplosmiddelen en zuivering van chemische producten en halffabrikaten voor
derden. Daarnaast verricht Kwant research en verleend advies aan derden door middel van onder andere laboratoriumexperimenten. Dit alles gebeurt op zeer beperkte schaal. De productie van fijn chemicaliën is ca.
500 kg per jaar en jaarlijks wordt circa 2000 liter vacuümoliën en oplosmiddelen bewerkt door middel van
loondestillatie. Daartoe beschikt Kwant over een productieruimte, laboratorium en een chemische opslagruimte.
De activiteiten van Kwant vallen in beginsel onder de volgende categorie van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
- 28.4 lid c.2º inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan verbranden - van van
buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
Voor genoemde 28.4 categorieën is ons College bevoegd gezag voor de vergunningverlening en dus
bevoegd om op de onderhavige vergunningaanvraag te beslissen.
De aangevraagde activiteit is niet MER-plichtig en valt ook niet onder de D-lijst en is dus niet MERbeoordelingsplichtig.
Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm.
Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in afdeling
3.5 van de Awb en in hoofdstuk 13 van de Wm.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.6 van de Wm en de artikelen 3:17 en 3:19, 1e lid, Awb
hebben wij met onze brief van 10 januari 2003, nr. 2002-19.151a/2, MV, de ontvangst van de genoemde
aanvraag aan Kwant bevestigd. Bij brieven van gelijke datum, nr. 2002-19.151b/2, MV, hebben wij een
exemplaar van de aanvraag om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Burgemeester en wethouders der gemeente Bedum hebben bij schrijven van 14 februari 2003,
kenm. 2003/48 aan ons College kenbaar gemaakt dat de door hen ontvangen aanvragen (in het
kader van de Wm en Wvo) hen op dit moment geen aanleiding geeft om hierop te reageren".
Van de terinzageligging van het ontwerpbesluit (14 april t/m 12 mei 2003) en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- De Noorderkrant
van 9 april 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0109) en
- de Nederlandse Staatscourant van 11 april 2003 (reg.nr. 2003/R&M/0110)
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons College géén mondelinge en/of
schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Ook is van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met de vergunningaanvraagster en
het bevoegd gezag over het ontwerpbesluit géén gebruik gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb).
Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons College ook door de bij deze procedure
betrokken adviseurs géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit
nemen.
Bij brief van 16 mei 2003, nr. 2003-9.195a/20, MV, hebben wij het Ministerie van VROM vervolgens verzocht een definitieve vvgb af te geven. De definitieve vvgb, gedateerd 2 juni 2003, kenmerk VVGB 326,
SAS nr. 2003023293, hebben wij ontvangen op 6 juni 2003. De aan de vvgb verbonden voorwaarden zijn
door middel van voorschrift 4.1 aan dit besluit verbonden; de vvgb is op grond van artikel 8.36e, lid 2
Wm als bijlage A aan deze vergunning toegevoegd.
De vvgb maakt deel uit van deze vergunning zowel wat betreft voorschriften als overwegingen.

Van de terinzagelegging van het besluit (van 7 juli t/m 18 augustus 2003) en de mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- De Noorderkrant
van 2 juli 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0220) en
- de Nederlandse Staatscourant van 2 juli 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0221)
2.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)

Voor inrichtingen die zijn aangewezen in Bijlage III van het Inrichtingen en vergunningenbesluit Wm is in
artikel 8.35 van de Wm geregeld dat deze een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) nodig hebben van de
van VROM alvorens de vergunning wordt verleend. In overeenstemming met de bijlage III (categorie 1) is
een Vvgb nodig voor inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen van oliehoudende afvalstoffen waartoe ook het bewerken middels destillatie van de hoogvacuümoliën behoort.
Door ons is bij schrijven van 10 januari 2003, nr. 2002-19.151b/2, MV, een exemplaar van de aanvraag gezonden aan het ministerie van VROM, Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling (SAS). Op 14 februari 2003
heeft de staatssecretaris van VROM een ontwerp-Vvgb afgegeven. Een afschrift van dit ontwerp was in het
ontwerpbesluit ingevolge de Wm opgenomen. Bij het opstellen van het ontwerpbesluit hebben wij rekening
gehouden met de Vvgb en hebben de in deze Vvgb vermelde voorschriften overgenomen.
3.

GRONDEN VAN DE BESLISSING
Aanleiding van de aanvraag

Op 26 september 1989 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum aan
Kwant een (oprichtings)vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend.
Ondanks dat de bedrijfsvoering sinds die tijd niet wezenlijk is gewijzigd is in overleg met Kwant besloten
om gelet op de gewijzigde wet- en regelgeving een revisievergunning te verlenen.
Beleidsaspecten:
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
In het LAP (geldigheidsduur 2002-2006) is het beleid vastgelegd voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het plan is sinds 3 maart 2003 in werking en dient als toetsingskader voor de
uitvoering van het afvalstoffenbeleid door rijk, provincie en gemeenten. Het plan heeft een doorkijk van
10 jaar (2012) en is gericht op preventie en het beperken van de milieudruk als gevolg van het beheer van afvalstoffen. Hierbij is de hoeveelheid afval die verwijderd (storten, verbranden) wordt een belangrijke
maatstaf. Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken, wordt maximaal ingezet op preventie en
nuttige toepassing. Binnen nuttige toepassing ligt de nadruk op product- of materiaalhergebruik. Als hergebruik van afvalstoffen niet mogelijk is, wordt gestreefd naar het inzetten van die afvalstoffen als brandstof.
De hoofdlijnen van het beleid wordt uitgewerkt in zgn. sectorplannen voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen.
Doelmatigheidstoetsing gevaarlijke afvalstoffen
Sectorplan 23
Kwant recycled hoogvacuümoliën door middel van moleculaire destillatie waarbij het uitgangspunt is dat deze gezuiverde vacuümolie nagenoeg dezelfde kwaliteit heeft als die van de fabrikant. Deze vacuümoliën
worden als een thermische olie toegepast in diffusiepompen. De verontreinigde hoogvacuümoliën, een olie
op synthetische basis, dient overeenkomstig het sectorplan 23 'oliehoudende afvalstoffen' van het LAP te
worden aangemerkt als een afgewerkte olie.
In de op 8 mei 2002 in werking getreden Regeling afgewerkte olie is een indeling in vier categorieën voor
afgewerkte olie vastgelegd. Op grond van deze regeling behoren de hoogvacuümoliën tot de categorie I, II en
III afgewerkte olie. De minimumstandaard voor het be-/verwerken van categorie I en II afgewerkte olie is het
regenereren tot basisolie. Daarnaast wordt opwerking tot gasolie door middel van destillatie met een chemische nabehandeling ook toegestaan. Het destilleren van de hoogvacuümoliën kan worden aangemerkt als het
regenereren tot basisolie omdat het gezuiverde product weer kan worden toegepast als waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld namelijk als thermische olie in diffusiepompen.

De minimumstandaard voor het be-/verwerken van de categorie III afgewerkte olie is destillatie gevolgd
door natriumbehandeling en dehalogenatie.
Ook in de Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de verwijdering van afgewerkte
olie, zoals gewijzigd door de richtlijnen 87/101/EEG en 91/692/EEG wordt regeneratie als de meest rationele
wijze van verwerking van afgewerkte olie gezien. De activiteiten bij Kwant zijn dan ook in overeenstemming met de in deze Europese richtlijn vastgestelde artikelen.
Sectorplan 31
Voor organische oplosmiddelen is beleid uitgewerkt in het sectorplan 31 'Oplosmiddelen en koudemiddelen'
van het LAP. Het beleid voor oplosmiddelen is gericht op preventie van oplosmiddelenemissies en het stimuleren van hergebruik van oplosmiddelen. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van
monostromen regeneerbare halogeenarme oplosmiddelen is destilleren. De minimumstandaard voor de been verwerking van monostromen verontreinigde halogeenhoudende oplosmiddelen is verbranden of destilleren.
Wij concluderen dan ook dat Kwant voldoet aan de minimumstandaarden voor het be-/verwerken van hoogvacuümoliën en organische oplosmiddelen zoals deze in het LAP zijn opgenomen en dat deze activiteiten als
doelmatig kunnen worden beschouwd.
Beoordeling van de aanvraag
Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wm. In eerste
instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1 van de Wm de volgende aspecten betrokken:
a.
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor de 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 het gebied waarin de inrichting is gelegen;
d.
de ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om een vergunning;
e.
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, 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 artikel 8.8, lid 2 van de Wm moeten wij bij de beoordeling van de aanvraag rekening houden
met de volgende aspecten:
f.
het provinciaal omgevingsplan (POP);
g.
richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden
Artikel 8.8, lid 3 van de Wm geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten worden genomen.
De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
h.
grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van
de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);
i.
zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm en op grond van de provinciale milieuverordening (PMV);
j.
bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 van de Wm.
Artikel 8.9 van de Wm stelt dat:
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 Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
Bovengenoemde punten a t/m k worden hierna behandeld.

ad a.
De bestaande toestand van het milieu.
De inrichting van Kwant is gevestigd op het industrieterrein van Bedum. Dit industrieterrein bevindt zicht
ten zuidwesten van Bedum en wordt aan de zuidzijde omsloten door weilanden en aan de noord-, oost- en
westzijde door woningbouw. Op dit industrieterrein zijn bedrijven gevestigd die wat betreft milieubelasting
hoofdzakelijk behoren tot de lichte en middelzware categorie zoals een carrosserie- en constructiewerkplaats,
prefab betonwarenproducent, taxibedrijf en caravanbedrijf. De dichtstbijzijnde woonbebouwing, niet zijnde
bedrijfswoningen op het industrieterrein, is de lintbebouwing aan de Noordwolderweg. Hiervan zijn de woningen met de huisnummers 92 t/m 122 gelegen op een afstand van ca. 60 m vanaf de inrichting van Kwant.
Ad b/ad e. De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu.
Bij de beoordeling van de aanvraag zijn alleen de gevolgen voor het milieu betrokken voor zover de activiteiten daar invloed op zou kunnen hebben. De volgende milieuaspecten zijn van toepassing bij
Kwant: bodem, geluid, lucht, energie, afvalwater, afvalstoffen en veiligheid.
Bodem
Van het terrein waarop de inrichting van Kwant is gevestigd is in oktober 1989 door middel van een oriënterend onderzoek de kwaliteit van de bodem en het grondwater bepaald. Aangezien bij dit onderzoek geen
verontreinigingen zijn geconstateerd heeft dit oriënterend onderzoek niet geleid tot een nader onderzoek.
Het uitgevoerde bodemonderzoek achten wij voldoende om daarmee de nulsituatie van de bodem en het
grondwater van het terrein van Kwant te hebben vastgelegd. Het verkregen referentieniveau vormt een goede
toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreinigingen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten bij Kwant. Wij hebben in de vergunning dan ook geen aanvullende onderzoeken vereist om
de kwaliteit van de bodem en het grondwater nader te onderzoeken. Wel dient Kwant wanneer de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd een eindsituatieonderzoek uit te voeren om te kunnen vaststellen of gedurende
het in werking zijn van de inrichting bodemverontreiniging is opgetreden.
Om toekomstige verontreinigingen van bodem en grondwater te voorkomen zijn in de vergunning ten aanzien van de opslag van grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten en gevaarlijke afvalstoffen
voorschriften opgenomen. Bij deze voorschriften is de CPR 15-1 als uitgangspunt genomen.
Daarnaast wordt door Kwant in de aanvraag aangegeven dat de betonvloer van de productieruimte en het laboratorium, waar met bodemverontreinigende stoffen wordt gewerkt, vloeistofdicht is uitgevoerd. Volgens
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming moet de vloeistofdichtheid van een vloer worden aangetoond
door middel van PBV-verklaring. Op betonvloeren en -verhardingen is de CUR/PBV-Aanbeveling 44 van
toepassing.
Kwant heeft een aantal voorzieningen getroffen die staan vermeld in de bijlage 'Overzicht veiligheidsvoorzieningen Kwant HVRS' van de aanvraag (opvangbassins, spillkits en opstaande drempels in opslag- en
productieruimtes) om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Door deze maatregelen, en rekening
houdend met de kleinschalige bedrijfsactiviteiten (geringe opslag en kleine verwerkings- en productiecapaciteit), vinden wij de betonvloeren voldoende vloeistofkerend om te voorkomen dat vloeistoffen tengevolge
van lekken of morsen door de vloer dringen. Wij vinden het dan ook niet noodzakelijk dat de vloeistofdichtheid van de betonvloer dient te worden aangetoond door middel van een PBV-verklaring. Om te waarborgen
dat het geheel van voorzieningen en maatregelen blijft voldoen aan de uitgangssituatie zijn er voorschriften
aan de vergunning verbonden. Kwant voldoet daarmee aan het uitgangspunt van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB), dat waar mogelijk bij bedrijfsmatige activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisico categorie A) wordt bewerkstelligd.
Geluid en trillingen
Geluid
Ten aanzien van het geluid worden in dit hoofdstuk de zaken beschouwd:
• het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid;
• de voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen);
• transporten van verkeer van en naar de inrichting.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
De inrichting van Kwant is gevestigd op een industrieterrein dat ten zuidwesten van het dorp Bedum is gelegen. Het industrieterrein is niet gezoneerd op grond van de Wet geluidhinder.
Voor wat betreft de geluidsproblematiek dient de inrichting van Kwant daarom te worden beoordeeld conform de adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998.
Deze Handreiking kent normen (richt- en grenswaarden) voor de geluidsbelasting van vergunningplichtige
inrichtingen die niet op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen.
De beoordeling van deze aanvraag valt onder de overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979. Deze tekst is opgenomen in
hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde Handreiking. De richt- en grenswaarden zijn van toepassing op de representatieve bedrijfssituatie die onder normale omstandigheden kan voorkomen.
In de Handreiking zijn beoordelingsrichtlijnen opgenomen waarbij een bestuurlijke afweging is voorgeschreven. Voor bestaande situaties moet in eerste instantie worden getoetst aan de aanbevolen richtwaarden
van het omgevingsgeluid. Wij karakteriseren de omgeving rond het industrieterrein waarop de inrichting is
gelegen, als een rustige woonwijk met weinig verkeer. De Handreiking adviseert voor dit type omgeving een
richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Voor de woningen op het industrieterrein geldt een streefwaarde
van 55 dB(A).
De dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein ligt op een afstand van circa 60 meter van de inrichting
van Kwant. De dichtstbijzijnde woning op het industrieterrein ligt op een afstand van 10 meter van het bedrijfspand van Kwant.
Voor de aanvraag om vergunning zijn er door de heer Kwant geluidsmetingen aan de geluidsbronnen uitgevoerd.
De relevante geluidsbronnen zijn de afvoeren van de ventilatoren op het dak van het bedrijfspand. Aan de
hand van de metingen van Kwant is door ons indicatief de geluidsbelasting berekend. Deze bedraagt circa
35 dB(A) etmaalwaarde bij de dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein en maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde op de bedrijfswoning op het industrieterrein. Met dit gegeven wordt er ruim voldaan aan de
richt- en streefwaarden in de Handreiking.
Voorkomende piekgeluiden
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening adviseert er naar te streven de maximale geluidsniveaus (LAmax) te beperken tot 10 dB boven het equivalente geluidsniveau.
Binnen de inrichting van Kwant zijn alleen stationaire bronnen in bedrijf. Deze veroorzaken geen geluidspieken. Om die reden zijn in de vergunning geen voorschriften voor het maximale geluidsniveau gesteld.
Indirecte hinder door wegverkeer
De transporten van en naar de inrichting moeten beoordeeld worden 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 Minister van VROM, d.d. 29 februari 1996.
Gezien de productiecapaciteit vinden geen noemenswaardige transportbewegingen van en naar de inrichting
plaats. Indirecte hinder als gevolg van wegverkeer is hier niet van toepassing.
Conclusie
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat
wordt voldaan aan ALARA. De geluidsbelasting hebben wij in de voorschriften vastgelegd op referentiepunten nabij de inrichting. Aangezien de inrichting in de nachtperiode niet in werking is, zijn voor deze periode
geen voorschriften gesteld.
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten is trillingshinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover
voorschriften op te nemen.

Lucht
De emissies naar de atmosfeer zijn zeer gering omdat het bij Kwant gaat om kleinschalige destillatietechnieken en hierbij sprake is van een gesloten systeem. De grensmassastromen zoals die in de Nederlandse
Emissie Richtlijn Lucht (NeR) zijn vastgelegd worden dan ook niet overschreden het geen betekent dat deze
emissies als niet relevant worden beschouwd. Er zijn dan ook geen emissie-eisen voor de uitstoot naar de
atmosfeer in de vergunning opgenomen.
Energie
Het energieverbruik van Kwant is zodanig laag dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen
teneinde het energieverbruik te verminderen. Hierbij volgen wij het advies uit de Circulaire 'Energie in de
milieuvergunning (oktober 1999)' van de ministeries van VROM en EZ. Hierin wordt geadviseerd om bij een
energieverbruik van minder dan 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, geen voorschriften
op te nemen.
Wel hebben we in de vergunning een meet- en registratieverplichting van het energieverbruik opgenomen.
Afvalstoffen
Binnen de inrichting ontstaan zoals vermeld in de aanvraag geen vermeldenswaardige hoeveelheden (gevaarlijk) afval. Deze geringe hoeveelheden geven ons geen aanleiding om van Kwant verdergaande
afvalpreventie te verlangen. Er zijn derhalve dan ook geen voorschriften hierover in de vergunning opgenomen.
Wel is ten aanzien van deze afvalstoffen in de vergunning een registratieverplichting opgenomen. Omdat de
hoeveelheden afvalstoffen zo gering zijn achten wij het niet zinvol om voorschriften op te nemen ten aanzien
van de bewaartermijn van afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 11e van het 'Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen'. Hierbij is bepalend geweest dat de verplichting tot het jaarlijks afvoeren van zeer kleine
partijen gevaarlijk afval (enkele kilogrammen per jaar) niet doelmatig is. Een bijkomstigheid is verder dat
een jaarlijkse afvoerplicht naar verhouding voor relatief hoge afvoerkosten zorgt.
Op 18 april 1998 is de 'Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen' (VROM
27 maart 1998; Staatscourant nr. 72) in werking getreden. De hoofdregel van deze regeling luidt dat gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën van elkaar gescheiden dienen te worden dan wel
gescheiden dienen te worden gehouden. Deze regeling is voor het opslaan en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen waartoe ook de activiteiten van Kwant behoort, rechtstreeks werkend en daarom zijn dan ook geen
voorschriften hierover opgenomen.
Afvalwater
Kwant loost geringe hoeveelheden huishoudelijk afvalwater, hemelwater, koelwater en regeneratiewater op
de gemeentelijke riolering.
Sinds de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking is (maart 1996) dienen in de Wmvergunning voorschriften te worden opgenomen voor indirecte lozingen (lozingen via een werk op een werk
van een ander).
Met deze voorschriften moet een doelmatige werking (het voorkomen van aantasting, verstopping en overbelasting) van het openbaar riool worden beschermd. In de vergunning hebben wij dan ook voorschriften
opgenomen welke zijn gebaseerd op de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Deze zijn in
nauw overleg met het waterschap Noorderzijlvest, dat bevoegd gezag is voor de Wvo-vergunning opgesteld,
om daarmee tegenstrijdigheden uit te sluiten. In de Wvo-vergunning zijn door het waterschap ook voorschriften opgenomen ten aanzien van de controle van de voor het afvalwater gestelde lozingseisen.
Veiligheid
Op 19 juli 1999 is het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) in werking getreden. Het Brzo
1999 stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken.
Doelstelling is het voorkomen en beperken van de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Kwant
valt niet onder de werking van het Brzo 1999.
In het kader van de brandveiligheid zijn in de vergunning een aantal voorschriften voor opgenomen.

Ad c.
De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
Op dit moment heeft Kwant geen plannen of zijn er toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op onze
beslissing van de aanvraag.
Ad f.
Het provinciaal omgevingsplan (POP)
Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is op 14 december 2000 door Provinciale Staten vastgesteld. Het POP
integreert het beleid, zoals dat voorheen was opgenomen in het streekplan, milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan en mobiliteitsplan. Deze plannen zijn bij het vaststellen van het POP dan ook komen te vervallen.
Kwant is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen in het POP en
de Provinciale milieuverordening (besluit van provinciale staten van 17 december 1997).
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel 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 (standstill- beginsel).
De milieukwaliteitseisen en -doelen worden voor de milieucompartimenten ontleend aan het NMP-3. Verder
wordt bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires gehanteerd. In het POP is voor de activiteiten die Kwant ontplooit geen
specifiek beleid opgenomen.
Ad g.
Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden
In het Besluit luchtkwaliteit (11 juni 2001) is er ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de buitenlucht voor
benzeen een richtwaarde opgenomen. Omdat Kwant geen benzeen emitteert is het besluit niet van toepassing.
Ad h.

Grenswaarden die op basis van het Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit
Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen)
In het Besluit luchtkwaliteit zijn er ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de buitenlucht voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen
grenswaarden opgenomen. Deze stoffen worden door Kwant niet geëmitteerd en derhalve is dit besluit niet
van toepassing.
Ad i.

Zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm en op grond van de provinciale milieuverordening (PMV)
Op grond van artikel 8.45 van de Wm is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Stcrt 59,
1996) van toepassing voor indirecte lozingen op het oppervlaktewater. De Eural (Europese Afvalstoffenlijst)
heeft betrekking op de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen met de daarbij behorende afvalstoffencodes
en registratie.
Ad j.

Bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel
8.27 van de Wm
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in artikel 8.27 van de Wm, is geen sprake.
Ad k.
Strijd met algemene regels
Bij onze beslissing op de aanvraag mag volgens artikel 8.9 Wm geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren:
Voor het in werking hebben van de inrichting is een Wvo-vergunning noodzakelijk voor het lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool. Deze vergunning is tegelijkertijd met de Wm-vergunning aangevraagd en
is gecoördineerd behandeld.

Ongewone voorvallen
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden") van
toepassing. Art. 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de
inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2
lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. De melding van een ongewoon voorval bij de provincie dient te gebeuren op tel.nummer 0653977863.
Vergunningtermijn
Omdat Kwant een inrichting is waar afvalstoffen worden verwerkt wordt in overeenstemming met artikel
8.17 Wm, het LAP en de VVGB een vergunning verleend met een termijn van 10 jaar.
4.

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de onderstaande,
naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten, voorschriften worden verbonden.
BESLISSING:
Gelet op het bepaalde bij en krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de bij de brief van Kwant van 11 december
2002 ingediende aanvraag en de daarbij overlegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
I.

aan Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese te Bedum een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen ingevolge de Wet milieubeheer voor haar inrichting aan de
Industrieweg 27 te Bedum voor het bewerken van hoogvacuümoliën en organische oplosmiddelen en
het produceren van fijnchemicaliën.

II.

te bepalen dat de aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de vergunning inclusief bijlage 1:
'Acceptatie- en registratieprocedure gevaarlijke afvalstoffen' echter met uitzondering van de overige
bijlagen.

III.

te bepalen de geldigheidsduur van de onder I bedoelde vergunning eindigt op 1 juni 2013;

IV.

aan de onder I genoemde vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden:
A.
1.
2.
3.

4.

ALGEMEEN
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting verantwoordelijke personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning.
Binnen de inrichting dient aanwezig te zijn een exemplaar van de vigerende vergunning(en)
evenals de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, onderzoeken, certificaten, plannen etc. welke op basis van deze vergunning zijn vereist, dienen te worden
bewaard. Deze bescheiden dienen tenminste drie jaar en minimaal gedurende de periode dat zij
van kracht zijn te worden bewaard.
Van het verrichten van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden welke nadelige gevolgen
voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de directeur van de
Beleidsafdelingen. De directeur kan aanvullende maatregelen verlangen betreffende de wijze
van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

B.
1.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)
De voorschriften opgenomen in de door de staatssecretaris van VROM afgegeven Vvgb maken onderdeel uit van deze vergunning. Deze voorschriften moeten worden nageleefd.

C.

OPSLAG
Gasflessen
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen en toebehoren moeten zijn goedgekeurd door de
Dienst Stoomwezen of een ingevolge de EEG richtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG aangewezen instantie.
De gasflessen moeten zijn opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats.
Er dient te worden voorkomen dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in
aanraking kunnen komen.
Gasflessen die een brandbare inhoud hebben (acetyleen en waterstof) moeten zijn afgescheiden van flessen met een oxiderende gas (zuurstof) door middel van een scheidingswand met
een brandwerendheid van 60 minuten dan wel door middel van het aanhouden van een afstand
van tenminste drie meter.
In de distributieleiding moet ter plaatse van de opslagplaats van de gasflessen en in het productiegebouw ieder een afsluiter zijn aangebracht.
Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in opslaggebouw
De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage dient te voldoen aan het gestelde in de
hoofdstukken 6, 9, 11 en 12 uit de richtlijn CPR 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)", tweede druk 1994.
Opslag pyrofoor materiaal
Het pyrofore materiaal dient uitsluitend te worden opgeslagen in het daarvoor bestemde afgesloten gedeelte van de materiaalopslagplaats. Om een brand doeltreffend te kunnen bestrijden
dient hier een doelmatig blusmiddel aanwezig te zijn (zand en/of poederblusser).

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

D.
1.

INSTALLATIES
Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading
moeten tenminste éénmaal per 3 jaar door een erkend installatiebureau worden doorgemeten.

E.
1.

BODEMBESCHERMING
De vloeistofkerende betonvloer van de productie-, opslag- en laboratoriumruimte dient ten
minste jaarlijks visueel te worden geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken zoals scheurvorming dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld. De bevindingen van dergelijke inspecties
dienen in overeenstemming met voorschrift A.3 te worden bewaard.
Bij lekkages, morsingen e.d. dient het product onmiddellijk na constatering te worden opgeruimd daartoe dienen binnen de inrichting in voldoende mate absorptiemiddel en opruimvaten
voorradig te zijn.

2.

F.
1.

ONDERZOEK BODEM EN GRONDWATER
Binnen 3 maanden na volledige beëindiging van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting of
na beëindiging van de voor bodem en grondwater risicovolle activiteiten dient door vergunninghouder een eindsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van dit bodemonderzoek
dient, voordat tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door de directeur van de
Beleidsafdelingen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring is verkregen van de directeur voor het toepassen van
een andere onderzoeksstrategie.
De resultaten van dit onderzoek dienen binnen 5 maanden na beëindiging van de activiteit(en)
aan de directeur te worden overlegd.

G.
1.

ENERGIE
De vergunninghouder dient een energieregistratie bij te houden, waarin op jaarbasis wordt
aangegeven het verbruik van:

2.

H.
1.

- aardgas (m³)
- elektriciteit (kWh)
- water (m³)
De geregistreerde gegevens dienen jaarlijks te worden beoordeeld op doelmatig energieverbruik. Indien hierbij belangrijke negatieve afwijkingen ten opzichte van te verwachten
energieverbruiken zijn opgetreden, moeten de eventuele oorzaken van deze afwijkingen en de
getroffen of nog te treffen maatregelen op het gebied van energiebesparing worden vastgelegd.
GELUID
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,Lt), veroorzaakt door de inrichting
mag de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt beoordelingshoogte
in meters
1
5
2
5

dagperiode
07.00-19.00 uur
50 dB(A)
35 dB(A)

avondperiode
19.00-23.00 uur
45 dB(A)
30 dB(A)

2.

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. De referentiepunten staan
aangegeven op bijlage 1 van deze beschikking.

I.
1.

AFVALSTOFFEN
Binnen de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand, gestort, begraven of permanent worden opgeslagen.
Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden bewaard dat zij
zich niet kunnen verspreiden naar bodem, lucht of water.
Vergunninghouder moet een overzichtelijke afvalstoffenregistratie bijhouden waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen: aard, hoeveelheid, datum van afgifte, transporteur
en (eind)bestemming van de afvalstoffen die verwijderd worden uit de inrichting.
De registratie dient te worden bewaard conform voorschrift A.3 van deze vergunning.

2.
3.

J.
1.

AFVALWATER
Het op de gemeentelijke riolering te lozen water mag uitsluitend bestaan uit:
- huishoudelijk afvalwater
- koelwater
- hemelwater
- regeneratiewater

2.

Het afvalwater zoals bedoeld in voorschrift J.1 mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig
openbaar riool behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

K.
1.

VEILIGHEID
Ten einde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden, dient in de productieruimte
van het gebouw tenminste twee mobiele brandblussers (minimale blusequivalent 6 kg poeder)
aanwezig te zijn. Daarnaast moet in elke opslagplaats een brandblusser (minimale blusequivalent 6 kg poeder) aanwezig zijn.
Alle brandblusmiddelen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- in goede staat van onderhoud verkeren;
- goed bereikbaar zijn;
- als zodanig herkenbaar zijn.

2.

3.

V.

Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op
basis van de Regeling voor erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen, of door
een tenminste gelijkwaardige instelling.

te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
1. Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese, Industrieweg 27, 9781 AC Bedum;
2. de directeur van de Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
3. VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Ministerie van VROM, directie Stoffen Afvalstoffen Straling (645), Postbus 30945, 2500 GX
Den Haag;
5. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
6. De Roever Milieuadvisering, Postbus 64, 5480 AB Schijndel;
7. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum;
8. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM
Groningen;
9. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus17, 8200 AA Lelystad;
10. het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden.

Groningen, 17 juni 2003.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, wnd.voorzitter.

, griffier.

BEGRIPPENLIJST
Vergunninghouder
Ons College
De directeur
De afdeling

: Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese te Bedum
: het College van Gedeputeerde Staten van Groningen.
: de directeur Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP
Groningen.
: de afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP
Groningen.
__________

Afgewerkte olie

: alle soorten smeer- of industriële olie, op minerale basis, die ongeschikt zijn
geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd., in het bijzonder afgewerkte olie van verbrandingsmotoren en transmissiesystemen, alsmede
minerale olie door machines, turbines en hydraulische systemen;

Bewerken

: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen
met fysische en/of chemisch/biologische methoden ten behoeve van hergebruik, nuttige toepassing of verwerking. In deze vergunning wordt met bewerken bedoeld het
destilleren.

CPR

: de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgaven van het directoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Postbus 90804, 2509 LV Voorburg

CPR 15-1

: de CPR-richtlijn "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen
en vaste stoffen 0-10 ton), tweede druk 1994.

CUR

: het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, Postbus 420,
2800 AK Gouda.

Emballage

: onder emballage wordt verstaan: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof
cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten
kisten en big bags en laadketels.

Eural

: Regeling Europese Afvalstoffenlijst

Gasfles

: drukhouder met een waterinhoud van maximaal 150 liter

Hergebruik

: het opnieuw gebruiken als product of materiaal.

PBV

: Plan Bodembeschermende Voorzieningen

Regeneratie

: elk proces dat door middel van zuivering van afgewerkte olie, met name door afscheiding van verontreinigingen, oxidatieproducten en additieven, basisolie oplevert

Vvgb

: Verklaring van geen bedenkingen

I N F O R M A T I E B L A D
B E S L U I T M I L I E U V E R G U N N I N G
In het kader van de Wet Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Groningen het bevoegd gezag voor onderstaand besluit. Voordat een vergunning wordt verleend, worden betrokkenen in de nabije omgeving op de hoogte gesteld. Een kennisgeving van de
ontwerpvergunning vermeldt plaats en periode van ter inzage legging van de stukken en de mogelijkheden tot het indienen van bedenkingen.
Dit informatieblad geeft een samenvatting van de inhoud van het besluit.
BEDRIJFSGEGEVENS

Kwant Hoogvacuümolierecycling en Synthese
Industrieweg 27
9781 AC Bedum
Bedrijfsactiviteiten
Kwant is een kleine, internationaal opererende onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit: de productie van hoog
zuivere fijn chemicaliën en zuivering door loondestillatie van verontreinigde hoogvacuümoliën en oplosmiddelen.
Daarnaast verricht Kwant research en verleend advies aan derden door middel van onder andere laboratoriumexperimenten. Dit alles gebeurt op zeer beperkte schaal. De productie van fijn chemicaliën is ca. 500 kg per jaar en jaarlijks
wordt ca. 2000 liter vacuümoliën en oplosmiddelen bewerkt door middel van destillatie. Daartoe beschikt Kwant over
een productieruimte, laboratorium en een chemische opslagruimte.
Reden voor de aanvraag
Op 26 september 1989 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum aan Kwant een (oprichtings)vergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend.
Ondanks dat de bedrijfsvoering sinds die tijd niet wezenlijk is gewijzigd is in overleg met Kwant besloten om gelet op
de gewijzigde wet- en regelgeving een revisievergunning te verlenen. Omdat Kwant ondermeer gevaarlijke afvalstoffen
be-/verwerkt zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor het verlenen van deze vergunning.
Bedenkingen
Binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbesluit zijn geen bedenkingen ingediend en zijn ook geen adviezen ontvangen.
milieuaspecten voor de omgeving
De inrichting van Kwant is gelegen op het industrieterrein van Bedum. De activiteiten van Kwant hebben de volgende
milieugevolgen:
Bodembescherming: voor de opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen zijn voorschriften in de vergunning opgenomen op
grond van de CPR 15-1.
Veiligheid: ten aanzien hiervan zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van gassen en voorschriften ter bestrijding
van een brand.
Geluid: de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting is gering. Wel zijn ter bescherming van omwonenden in de
vergunning geluidsvoorschriften opgenomen.
Overige besluiten: Naast de aanvraag om een Wm-vergunning heeft Kwant bij het waterschap Noorderzijlvest een vergunning op grond van de Wet verontreinigingen oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd. De Wm en Wvovergunningprocedures zijn gecoördineerd behandeld en op elkaar afgestemd.
Omdat Kwant oliehoudende afvalstoffen recycled is hiervoor een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) nodig van
de minister van VROM. Op 2 juni 2003 hebben wij de definitieve Vvgb van de minister ontvangen.
Dit informatieblad is een uitgave van de Afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen,
telefoonnummer 050 3164760, faxnummer 050 3164632, Postbus 610 9700 AP Groningen,
e-mailadres info@provinciegroningen.nl
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het volledige besluit ligt ter inzage bij de gemeente van vestiging.
[

BESLUITEN
WET MILIEUBEHEER (Wm)/WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN (Wvo)
Aan Kwant Hoogvacuüm olierecycling en Synthese te Bedum zijn ingevolge de Wm en Wvo de navolgende
vergunningen verleend:
1. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van
de Wm (revisievergunning) voor haar inrichting gevestigd op het industrieterrein van Bedum aan de Industrieweg 27 te Bedum;
2. een vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wvo voor het lozen van hemelwater, huishoudelijk
afvalwater, koelwater en regeneratiewater afkomstig van de inrichting van Kwant aan de Industrieweg
27 te Bedum op de gemeentelijke riolering van de gemeente Bedum.
Het Waterschap Noorderzijlvest is het bevoegd gezag voor het verlenen van de Wvo-vergunning.
De Wm- en de Wvo-aanvragen zijn gelijktijdig ingediend en hangen inhoudelijk samen; in overeenstemming
met hoofdstuk 14.1 van de Wm zijn deze daarom gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten zijn met de
gecoördineerde behandeling van de procedure belast.
Gedeputeerde Staten, respectievelijk het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest hebben onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de gevraagde vergunningen verleend.
Terinzagelegging
De besluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage van 7 juli t/m 18 augustus 2003 in het
gemeentehuis van Bedum en buiten kantoortijden alleen op donderdagavond van 18.00-21.00 uur in de bibliotheek, Kapelstraat 11 te Bedum.
Beroep
Tot en met 18 augustus 2003 kan tegen de onderscheiden besluiten beroep worden ingesteld door degene(n)
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten géén bedenkingen te hebben ingebracht tegen de onderscheiden ontwerpbesluiten. 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 het besluit een voorlopige voorziening te treffen
De besluiten treden in werking op 19 augustus 2003 of op het moment dat de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State 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.

BIJLAGE
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel : (= f-brief !!)
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VERGUNNING S.V.P. VOORZIEN VAN HARDE VOOR- EN ACHTERKANT,
MET GELIJMDE RUG
S.V.P. OOK DE BIJLAGE (= VVGB) OP DE JUISTE PLAATS EN WIJZE
INVOEGEN IN HET BESLUIT!!

Aanwijzing voor de verzending van de brieven onder corr. nr. 2003-9.238 a t/m e

met a-brief

:

1 ex Wm besluit
1 ex Wvo besluit (zal nog worden toegezonden)
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met b-brief

:

2 ex Wm besluit
2 ex Wvo besluit (zal nog worden toegezonden)
3 ex kennisgeving
2 ex Informatieblad

met c-brief

:

1 ex Wm besluit
1 ex Wvo besluit (zal nog worden toegezonden)
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met d-brief

:

1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met e-brief

:

1 ex Wm besluit
1 ex Wvo besluit (zal nog worden toegezonden)
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad
1 set afschriften alle uitgaande brieven

Afschriften van alle uitgaande brieven:
- R.J.M. Reyers, Afd. Milieuvergunningen (2 x)
- M. Grefte, idem
- E. van Dam, Afd. MTZ
- Registratuur

