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MILIEUVERORDENING
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Nr. 2003-23.505/5, MV

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 januari 2004
Nr. 2003-23.505/5,, MV
Verzonden

: 30 januari 2004

Prjnr.

: 5720

Beschikken hierbij op de aanvraag om ontheffing en vrijstelling ingevolge de Milieuverordening provincie
Groningen (PMV) van Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk.
1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Aanvraag ontheffing en vrijstelling.
Op 8 december 2003 ontvingen wij een aanvraag om ontheffing ingevolge de Milieuverordening provincie Groningen van Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk, gedateerd 5 december 2003, kenm. AW/1276, voor het
tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele installatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe
Meerlandseweg (ong.) te Finsterwolde, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nr. 105.
De aanvraag is gebaseerd op de artikelen 4.3.3.28 en 4.3.3.28a van de Milieuverordening provincie Groningen.
◊ Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 van de Awb voorgeschreven procedure gevolgd. De bevestiging van de ontvangst van de aanvraag ingevolge art. 3:17, 2 e lid,
van de Awb, evenals de toezending van aanvraag aan de adviseurs ingevolge art. 3:17, 3 e lid, van de Awb
hebben gelijktijdig plaatsgevonden met de toezending van het ontwerpbesluit (bij brieven van ons college
van 12 december 2003, nrs. 2003-22.299a/50, MV t/m 2003-22.299c/50, MV).
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 22 december 2003 t/m 19 januari 2004) en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in de navolgende
kranten:
- Het Streekblad
van 17 december 2003 (reg.nr. 2003/0532/MV) en
- de Nederlandse Staatscourant van 19 december 2003 (reg.nr. 2003/0533/MV).
Binnen de gestelde termijn van ter inzage ligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Van de geboden gelegenheid tot het
doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met de vergunningaanvraagster en het bevoegde gezag over
het ontwerpbesluit is ook géén gebruik gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb).

Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons college door de bij deze procedure betrokken
adviseurs ook géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit (ter inzage van 2 februari t/m 15 maart 2004) en de mogelijkheid
tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- Het Streekblad
van 28 januari 2004 (reg.nr. 2004/0031/MV) en
- de Nederlandse Staatscourant van 30 januari 2004(reg.nr. 2004/0032/MV).
2.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag om ontheffing en vrijstelling.
Ten behoeve van het project de Blauwe Stad en de uitvoering van het Bestek S 2037.01, worden werkzaamheden verricht in het kader van inrichtingswerkzaamheden van het gebied. Hiervoor is het noodzakelijk, dat een
nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Binnen het ontwikkelingsgebied van de Blauwe Stad komen vanwege
deze inrichtingswerkzaamheden afvalstoffen beschikbaar in de vorm van hoogovenslakken en gemengd puin,
tot een totale hoeveelheid van ca. 10.510 ton. Deze hoeveelheid afvalstoffen zullen worden aangewend voor
hergebruik in de vorm van wegfunderingslagen.
Oosterhof Holman Infra is voornemens deze afvalstoffen in situ te breken door middel van een mobiel puinbreekinstallatie.
Het gebroken materiaal zal in de vorm van een hoogovenslakkenmengsel, conform artikel 28.16.04 van de
Standaard RAW 2000, en menggranulaat, conform artikel 28.16.04 van de Standaard RAW 2000, in zijn geheel
weer worden verwerkt als funderingsmateriaal in de aan te leggen infrastructuur van de Blauwe Stad. Het hoogovenslakkenmengsel en het menggranulaat zullen tevens voldoen aan het gestelde in het Bouwstoffenbesluit
Bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.
Milieuverordening provincie Groningen (PMV)
Op grond van artikel 4.3.3.28 van de PMV is het verboden buiten een daartoe bestemde inrichting, een installatie voor het breken van puin of hout, met uitzondering van snoeihout, te gebruiken. Gedeputeerde Staten kunnen
van dit verbod ontheffing verlenen. Bij de besluitvorming hieromtrent zal met name worden gekeken of het gebroken materiaal ter plaatse weer doelmatig kan worden ingezet, waarbij ernaar wordt gestreefd naar een zo
hoogwaardig mogelijke toepassing en onder milieuhygiënisch verantwoorde omstandigheden. Uit de aanvraag
blijkt dat het gebroken materiaal ter plaatse zal worden aangewend als fundering voor de nieuwe terreinverharding. Met betrekking tot de milieuhygiënische omstandigheden merken wij op dat aan de ontheffing daartoe
bestemde voorschriften worden verbonden.
Op grond van artikel 4.3.3.28a van de PMV dient afval, bedoeld onder categorie C.1 in bijlage 4B, dat ontstaat
binnen een inrichting, direct na het ontstaan ervan te worden aangeboden aan een inrichting bedoeld in categorie
28.4, onder c, onder 1° van het Inric htingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Ons college kan vrijstelling verlenen van deze verplichting. De bij het bouwrijp maken vrijk omende afvalstoffen zijn bedoeld voor
hergebruik. Om deze afvalstoffen voor hergebruik geschikt te maken ondergaan ze ter plaatse een bewerking. In
afwachting van bewerking in de vorm van breken en zeven, dienen het betonpuin en metselwerkpuin tijdelijk op
de inrichting te worden bewaard. Met betrekking tot een doelmatige verwijdering van afvalstoffen merken wij
op dat aan de vrijstelling daartoe bestemde voorschriften worden verbonden.
Conclusie
Wij zijn van mening dat in de gegeven situatie het tijdelijk bewaren en het breken van puin en het verwerken
van het gebroken puin ter plaatse als een doelmatige verwijdering van bouw- en sloopafval kan worden beschouwd. Voorts zal het bewaren, het breekproces en de toepassing van het gebroken materiaal onder
milieuhygiënisch verantwoorde omstandigheden moeten plaatsvinden. Daartoe zijn aan de ontheffing en de vrijstelling voorschriften verbonden.

BESLISSING:
Gelet op de Milieuverordening provincie Groningen (PMV), de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig
de aanvraag om ontheffing door Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk, gedateerd 5 december 2003, kenm.
AW/1276, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
I.

aan Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk ontheffing ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de
Milieuverordening provincie Groningen te verlenen voor het tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele
installatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe Meerlandseweg (ong.) te Finsterwolde,
kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nr. 105;

II.

aan Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk vrijstelling ingevolge artikel 4.3.3.28a, lid 2 van de
Milieuverordening provincie Groningen te verlenen van de verplichting tot het aanbieden (direct na het
ontstaan ervan) van afvalstoffen aan een inrichting bedoeld in categorie 28.4.c1 van het Ivb;

III.

de ontheffing ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de Milieuverordening provincie Groningen te verlenen
voor de tijd van 10 werkdagen waarin de breker in bedrijf is binnen de periode van juni 2004 tot en met
oktober 2005;

IV.

aan de onder I. en II. vermelde besluiten de navolgende voorschriften te verbinden:
Begripsomschrijvingen
Vergunninghoudster : Oosterhof Holman Infra BV, Postbus 6, 9843 ZG Grijpskerk;
Ons college
: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur
Beleidsafdelingen, Postbus 610, 9700 AP Groningen;
De directeur
: De directeur Beleidsafdelingen van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700
AP Groningen.
1.

Alleen de hoeveelheid steenachtig materiaal die beschikbaar komt binnen het gebied van de Blauwe
Stad, tot een hoeveelheid van maximaal 10.510 ton, die zijn toepassing vindt op dezelfde locatie,
mag worden bewerkt tot granulaat.

2.

De aanwezige steenachtige fractie mag niet worden bewerkt, indien zich hierin stankverspreidende
bestanddelen, asbesthoudende bestanddelen, lood en verontreinigd verpakkingsmateriaal van verf,
van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten, alsmede gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Eural, bevinden.

3.

Gedurende de werkzaamheden moet het werk van de openbare weg worden afgerasterd door een
deugdelijk hekwerk van minimaal 2,00 m hoogte. Tijdens de afwezigheid van personeel op het werk
moet de afrastering zijn gesloten.

4.

Op werkdagen mag worden gewerkt tussen 07.00 - 19.00 uur. De puinbreker mag op werkdagen in
bedrijf zijn tussen 08.00 - 17.00 uur. De puinbreker mag gedurende 10 dagen binnen de periode van
de maanden juni 2004 en oktober 2005 in bedrijf zijn.

5.

Het werk moet in goede staat van onderhoud verkeren.

6.

Ten gevolge van de breekactiviteiten mag geen overlast en/of hinder aan de omgeving worden veroorzaakt.

7.

Het granulaat dient minimaal te voldoen aan de in de geldende Standaard RAW- bepalingen onder
"Bouwstoffen" geformuleerde technische eisen voor menggranulaat (28.16.04) en voor hoogovenslakkenmengsel (28.16.07) alsmede aan de in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem en
grondwaterenbescherming geldende milieuhygiënische eisen ten aanzien van maximale samenstelling en uitlooggedrag.

8.

Geluid- en trillinghinder.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr, LT), veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij, respectievelijk worden uitgevoerd ten behoeve van het mobiel breken, mag
ter plaatse van woningen niet meer bedragen dan 55 dB(A) gedurende de periode van 07.00 – 19.00
uur. De geluidniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, april 1999. De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter ten opzichte van het
maaiveld.

9.

Stofbestrijding.
Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de verwerking en de afvoer van een
voor de omgeving hinderlijke stofontwikkeling plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden moeten de genoemde activiteiten worden stilgelegd en moeten maatregelen worden genomen of voorzieningen
worden getroffen (bijv. besproeiing met water), zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.
De genoemde activiteiten mogen in ieder geval niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan
20 meter per seconde (windkracht 8 Beaufort).

10. Het opgeslagen materiaal op het terrein van de inrichting, moet in geval van visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding, door verstuiving van kleine fracties, worden besproeid met water, zodat
geen of minimale stofverspreiding optreedt.
11. De wegen en andere plaatsen waar verkeer optreedt binnen het terrein van de inrichting moeten, ter
voorkoming van stofverspreiding (regelmatig duidelijk waarneembare stofverspreiding door opdwarrelen van stof ten gevolge van het verkeer en/of door verstuiven van stof ten gevolge van windval),
door besproeiing met water vochtig worden gehouden zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.
12. Afvalstoffen ontstaan vanwege het bewerkingsproces dienen voor het einde van de termijn van deze
ontheffing c.q. vrijstelling te zijn afgevoerd naar een daartoe gerechtigde inric hting.
13. Er dient een register te worden bijgehouden waarin op eenvoudige wijze de hoeveelheden van het te
bewerken puin en de soorten granulaat die worden geproduceerd worden geregistreerd. Deze registratie dient op verzoek van ons college te worden overgelegd.
14. De aanvang van de werkzaamheden moet minimaal vijf werkdagen van tevoren worden gemeld bij
de directeur Beleidsafdelingen, tel. 050-3164987.
V.

te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden toegezonden aan:
1. Oosterhof Holman Infra BV, Postbus 6, 9843 ZG Grijpskerk;
2. de directeur Beleidsafdelingen van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
3. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS
Groningen;
4. VROM – Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.

Groningen,
Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen:
, voorzitter
, secretaris

Aan Oosterhof Holman Infra BV
t.a.v. de heer H. Koopman
Postbus 6
9843 ZG GRIJPSKERK

Nr. 2003-23.505a/ , MV

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers
Telefoonnummer : (050)3164269
Bijlage(n)
:2
Onderwerp

: Aanvraag ontheffing PMV
Oosterhof Holman Infra BV (Prjnr. 5720);
bekendmaking en terinzagelegging
besluit.

Geachte heer Koopman,
Hierbij doen wij u toekomen een exemplaar van ons besluit van
januari 2004, nr. 2003-23.505a/ , MV,
waarbij aan Oosterhof Holman Infra BV ontheffing c.q. vrijstelling:
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de PMV is verleend voor het tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele
installatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe Meerlandseweg te Finsterwolde, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nrs. 105;
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28a, lid 2 van de PMV is verleend voor de verplichting tot het aanbieden (direct na
het ontstaan ervan) van afvalstoffen aan een inrichting bedoeld in categorie 28.4.c1° van het Ivb (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).
Tevens wij u toekomen een exemplaar van de op het besluit betrekking hebbende kennisgeving.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen:
, voorzitter
, secretaris

Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Reiderland
Postbus 3
9686 ZG BEERTA

Nr. 2003-23.505b/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)
: 4.
Onderwerp

: Aanvraag ontheffing PMV
Oosterhof Holman Infra BV (Prjnr. 5720);
bekendmaking en terinzagelegging
besluit.

Geacht college,
Hierbij zenden wij u, in uw hoedanigheid van en uitvoerder van het ter inzage leggen van de stukken, een
exemplaar van ons besluit van
januari 2004, nr. 2003-23.505a/ , MV, waarbij aan Oosterhof Holman Infra
BV ontheffing c.q. vrijstelling:
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de PMV is verleend voor het tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele
insta llatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe Meerlandseweg te Finsterwolde, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nrs. 105;
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28a, lid 2 van de PMV is verleend voor de verplichting tot het aanbieden (direct na
het ontstaan ervan) van afvalstoffen aan een inrichting bedoeld in categorie 28.4.c1° van het Ivb (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).
Tevens doen wij u toekomen een tweetal exemplaren van de op het besluit betrekking hebbende kennisgeving.
Wij verzoeken u om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Wet milieubeheer (Wm)
door deze stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente ter inzage te leggen en overeenkomstig artikel
13.4, sub a, van de Wm mededeling te doen ("aanplakking van de kennisgeving aan het gemeentehuis … ").
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen:
, voorzitter
, secretaris

Aan VROM Inspectie – Noord
Postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr. 2003-23.505c/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)
: 2.
Onderwerp

: Aanvraag ontheffing PMV
Oosterhof Holman Infra BV (Prjnr. 5720);
bekendmaking en terinzagelegging
besluit.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u, in uw hoedanigheid van en uitvoerder van het ter inzage leggen van de stukken, een
exemplaar van ons besluit van
januari 2004, nr. 2003-23.505a/ , MV, waarbij aan Oosterhof Holman Infra
BV ontheffing c.q. vrijstelling:
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de PMV is verleend voor het tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele
installatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe Meerlandseweg te Finsterwolde, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nrs. 105;
Ø ingevolge artikel 4.3.3.28a, lid 2 van de PMV is verleend voor de verplichting tot het aanbieden (direct na
het ontstaan ervan) van afvalstoffen aan een inric hting bedoeld in categorie 28.4.c1° van het Ivb (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).
Tevens doen wij u toekomen een exempla ar van de op het besluit betrekking hebbende kennisgeving.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen:
, voorzitter
, secretaris

BESLUIT ONTHEFFING MILIEUVERORDENING PROVINCIE GRONINGEN (PMV)
Aan Oosterhof Holman Infra BV te Grijpskerk is verleend een :
Ø ontheffing ingevolge artikel 4.3.3.28, lid 2 van de PMV voor het tijdelijk in gebruik nemen van een mobiele
installatie voor het breken van puin op een locatie aan de Nieuwe Meerlandseweg (ong.) te Finsterwolde;
Ø vrijstelling ingevolge artikel 4.3.3.28a, lid 2 van de PMV voor de verplichting tot het aanbieden (direct na
het ontstaan ervan) van afvalstoffen aan een inrichting bedoeld in categorie 28.4.c1° van het Ivb (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer).
Gedeputeerde Staten hebben de gevraagde ontheffing en vrijstelling, onder voorschriften ter bescherming van
het milieu, verleend.
Terinzagelegging
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 2 februari t/m 15 maart 2004 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis van Reiderland, Rozenstraat 2 te Beerta en buiten kantoortijden alleen volgens
afspraak (0597) 331255.
Beroep
Tot en met 15 maart 2004 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door degene(n) aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten géén bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 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
Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onderstaande medewerkers van de Afdeling Milieuvergunningen:
- dhr. R.J.M. Reyers, tel. 050-3164269 (procedureel);
- dhr. H.J. Bakker, tel. 050-3164854 (technisch inhoudelijk).

Aanwijzing voor de verzending van de brieven onder corr. nr. 2003-23.505 a t/m c

met a-brief

:

1 ex besluit
1 ex kennisgeving

met b-brief

:

1 ex besluit
2 ex kennisgeving

met c-brief

:

1 ex besluit
1 ex kennisgeving

Afschriften aan:
- R.J.M. Reyers, afd. MV
- H.J. Bakker, idem
- J.A.H. Bandsma, afd. MTZ
- Registratuur

