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AMBTSHALVE WIJZIGING
Geldende vergunning
Bij besluit van 21 maart 2001, nr. 0032/00, is aan de gemeente Groningen, hierna te noemen
vergunninghoudster, een nieuwe, hele inrichting omvattende revisievergunning ingevolge artikel 8.4
van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het storten van baggerspecie binnen de inrichting
'Driebondsweg'.
Op 14 maart 2003 is aan de vergunninghoudster het voornemen kenbaar gemaakt om ingevolge artikel
8.23 van de Wm, de vigerende vergunning te wijzigen. Deze aanpassing is noodzakelijk in het belang
van de bescherming van het milieu en omdat de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
(hierna te noemen de Regeling) op 16 juli 2002 van kracht is geworden.

Reden tot wijziging
Op basis van artikel 34 van de Regeling dient degene die een bestaande stortplaats voor baggerspecie
op land drijft een plan in te dienen waarin zijn opgenomen de in art. 34 van de Regeling genoemde
aspecten. Wij dienen conform art. 35 van de Regeling, na bestudering van de plannen, zonodig de
voorschriften van de vergunning aan te passen ten einde de stortplaats zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 16 juli 2009, in overeenstemming te brengen met hetgeen bepaald is in de Regeling.
Deze aanpassing dient het bevoegd gezag uiterlijk 16 juli 2003 in de vergunning te hebben
opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging geven wij gevolg aan hetgeen is gesteld in art. 35
van de Regeling.
De beschikking van 21 maart 2001 is verleend voor een periode van 10 jaar na het van kracht worden
van de vergunning en loopt dus in 2011 af.
Aangezien er ten behoeve van de toepassing van de in de Regeling opgenomen bepalingen nog
noodzakelijk onderzoek uitgevoerd moet worden, zijn aan deze ambtshalve wijziging voorschriften
opgenomen waarin deze onderzoeken worden voorgeschreven.

Procedure
Voorbereiding
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf
3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reacties
Omtrent het voornemen (d.d. 14 maart 2003, nummers 2003-00.366/a en 2003-00.366/b, MV) zijn
binnen de daarvoor gestelde termijn bij ons géén zienswijzen binnengekomen.
Omtrent het ontwerpbesluit (d.d. 16 mei 2003, nummers 2003-14.559/a, MV, nummers 200314.559/b, MV en nummers 2003-14.559/c, MV zijn binnen de daarvoor gestelde termijn, op 5 juni,
bedenkingen binnengekomen van de gemeente Groningen (vergunninghoudster).
Onderstaand zijn de bedenkingen puntsgewijs samengevat.
1. Vergunninghoudster geeft aan dat de vergunning in 2011 afloopt i.p.v. 2010.
2. Vergunninghoudster geeft aan dat de oppervlakte van het depot 56.600 m2 is i.p.v. 42.500 m2 zoals
is opgenomen in het concept. De opgenomen stortvolume van 250.000 m3 klopt ook niet, dit heeft
betrekking op gerijpt baggerslib. Het stortvolume is 310.000 m3.
3. Vergunninghoudster uit haar bedenkingen over de voorgeschreven onderzoeken voor de
bodemopbouw. Vergunninghoudster is van mening dat de gegevens wel betrouwbaar zijn en dat
nader onderzoek niet nodig is.
4. De vergunninghoudster uit haar bedenkingen wat betreft het storten van de voorgeschreven klasse
3 in de ambtshalve wijziging. Er is rekening gehouden in het toekomstplaatje dat ook klasse 4 mag
worden gestort. Vergunninghoudster geeft aan dat ze een herberekening willen uit voeren voor de
juiste waarden.
5. De capaciteit van de stortplaats is verkeerd aangegeven zie ook 1. Het is de vergunninghoudster
onduidelijk waar 89.000 m3 vandaan komt.
6. Vergunninghoudster is tegen de intrekking van de voorschriften 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1. Omdat dit de
exploitatie van het depot onmogelijk maakt. Er wordt voorgesteld om de overgangsperiode te
verruimen tot 16-07-2009.
7. Vergunninghoudster geeft aan tegen alle toegevoegde voorschriften te zijn die niet uit de Regeling
voortvloeien.
8. Vergunninghoudster verbaast zich dat er geen kopie van de beschikking is gestuurd naar het
waterschap in welk het beheersgebied het depot ligt.
9. Vergunninghoudster verzoekt ons om de grondboringen aan de buitenzijde van het depot uit te
voeren en verzoekt om uitstel voor het aanleveren van de resultaten.
10. Vergunninghoudster geeft aan dat de peilbuizen in 1991 al in de eerste zandlaag zijn geplaatst.
11. Vergunninghoudster wil overleg over de plaats waar de twee extra peilbuizen dienen te worden
geplaatst. Ook hiervoor vraagt zij uitstel voor het aanleveren van de resultaten.
12. Vergunninghoudster geeft aan dat in het aanpassingsplan al is aangegeven dat er verontreinigingen
zijn afkomstig van het depot. De vergunninghoudster verzoekt ook om uitstel voor het aanleveren
van de resultaten.
13. Vergunninghoudster wil graag een overgangsperiode wat betreft het niet mogen storten van de
baggerspecie totdat alle aanpassingen gereed zijn.
14. Vergunninghoudster is van mening dat dit voorschrift overbodig is, omdat in de huidige
vergunning goed staat omschreven wat er gestort mag worden.
15. Vergunninghoudster geeft aan dat bij dit voorschrift van de verkeerde uitgangspunten wordt uit
gegaan.
16. Dit voorschrijft verwijst naar zichzelf moet 3.7 zijn.
17. Vergunninghoudster geeft aan dat een voorgeschreven stortlaag onpraktisch, overbodig en
oncontroleerbaar is en stelt voor om dit niet op te nemen in de vergunning.
18. Vergunninghoudster geeft aan dat er al een controlesysteem aanwezig is. Het is niet duidelijk wat
er met deugdelijk, hoeveelheid oppervlaktewater en in de directe omgeving van de stortplaats. En
de vergunninghoudster geeft aan dat met het huidige controlesysteem de ringsloot op een plaats
wordt bemonsterd.
19. Het is voor de vergunninghoudster niet duidelijk wat er met dit voorschrift wordt bedoeld,
derhalve wordt er uitstel in de tijd gevraagd.
20. Vergunninghoudster stelt voor om gerichte parameters op te nemen.

21. Vergunninghoudster stelt voor om overeenkomstig de Regeling éénmaal per jaar, in dezelfde
periode, te bemonsteren, En als daartoe aanleiding is, vaker te bemonsteren.
22. De vergunninghoudster geeft aan dat het plaatsen van de peilbuizen in het depot niet raadzaam is
en vraagt of het niet voldoende is om het grondwaterniveau alleen buiten het depot te laten
bepalen in de aanwezige peilbuizen.Voor de frequentie zie 21.
23. De vergunninghoudster vraagt zich af, of het zinvol is om bij bemonstering continue onderzoek op
alle parameters uit te voeren. Indien de frequentie wordt opgevoerd kan daarbij uitsluitend
onderzoek plaatsvinden op risico parameters. Voor de frequentie zie 21.
24. Het is voor de vergunninghoudster niet duidelijk bij welke referentiepunten en op welk tijdstip van
het jaar bemonsterd moet worden.
25. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van een voorstel.
26. Vergunninghoudster vindt dit voorschrift overbodig.
27. Het is de vergunninghoudster niet duidelijk of de definitieve signaalwaarden worden vastgesteld
door de depothouder of het bevoegd gezag. De vergunninghoudster wil hierbij graag ook uitstel
voor het aanleveren van de gegevens.
28. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van de gegevens.
29. Vergunninghoudster geeft aan dat het urgentieplan al is ingeleverd met het aanpassingsplan.
30. Vergunninghoudster geeft aan dat het urgentieplan op hoofdlijnen al is opgenomen in het
aanpassingsplan.
31. Vergunninghoudster vraagt zich af, waarom nu de hoeveelheid baggerspecie in tonnen droge stof
en dichtheid moeten worden opgegeven. Voorheen werd altijd de ingebrachte m3 opgegeven.
Waarom wordt hier vanaf geweken.
32. Vergunninghoudster stelt voor een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 29 sub 2 van de
Regeling.
33. Vergunninghoudster geeft aan dat de eis conform het nazorgplan leemtewet dient te worden
uitgevoerd, voldoende moet zijn.
34. Vergunninghoudster verzoekt om een uitstel in de tijd voor het aanleveren van de gegevens.
35. Vergunninghoudster vindt, gelet op voorschrift 5.7, dit voorschrift overbodig. Eveneens wordt
opgemerkt dat er discrepantie zit in de hier vermelde berekening en opgenomen capaciteit van de
stortplaats.
36. Vergunninghoudster stelt voor een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 29 sub 2 van de
Regeling.
Onze reactie:
In algemeenheid verwijzen wij naar de Regeling, de toelichting op de Regeling en de overwegingen
van het ontwerpbesluit. Wij zijn van mening dat genoemde onduidelijkheden m.b.t. definities,
begripsbepaling en onderzoeksvragen (o.a. grondslag) in voldoende mate in de Regeling met
bijbehorende toelichting worden toegelicht.
ad 1.
ad 2.
ad 3.
ad 4.

De vergunning loopt af in 2011, per abuis is 2010 opgenomen. Deze verschrijving is in de
tekst aangepast.
De oppervlakte en de capaciteitgegevens zijn uit het aanpassingsplan overgenomen. Na
overleg met de vergunninghoudster hebben we de gegevens uit de onderliggende aanvraag
overgenomen.
Wij willen graag verwijzen naar het aanpassingsplan, hierin geeft vergunninghoudster aan dat
er een aanvullend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.
In het aanpassingsplan is gerekend met de waarden die overeenkomen met de bovenwaarden
van klasse 3 baggerspecie. Het aanpassingsplan geeft dus enkel uitsluitsel over baggerspecie
tot en met klasse 3, derhalve wijzigen wij de acceptatienorm.(Zie voorschrift 3.1) Verder is
het op dit moment onduidelijk of de stortplaats voldoet aan de Regeling (de uitgangspunten
van het aanpassingsplan moeten middels onderzoek nog bevestigd worden).
De onderliggende vergunning gaat uit van acceptatie van baggerspecie klasse 3. In het
aanpassingsplan is als uitgangspunt voor de berekeningen (de input voor het model) de
toetsingswaarde gehanteerd (bovengrens van klasse 3 baggerspecie). Wij kunnen derhalve niet
beoordelen of aan de Regeling wordt voldaan indien baggerspecie, welke verontreinigd is,
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boven de genoemde grens, wordt gestort. De acceptatiecriteria voor de speciestortplaats zullen
derhalve aangepast worden aan de gegevens waarover wij beschikken. Concreet betekent dit
dat wij de acceptatiegrens voor baggerspeciestortplaats Driebondsweg zullen vaststellen op
klasse 3 baggerspecie conform de 4e nota waterhuishouding.
Het volume van 89.000 m3 is abusievelijk in het stuk terecht gekomen. Deze gegevens worden
gewijzigd.
Wij hebben begrip voor de onwerkbare situatie. De voorschriften blijven gehandhaafd en er
mag worden gestort onder voorbehoud van de datum in de onderzoeksvoorschriften.
Dit wordt gewijzigd in voorschrift 3.1.
De voorgeschreven onderzoeksvoorschriften volgen uit het door vergunninghoudster
ingediende aanpassingsplan en de Regeling. De overige voorschriften komen voort uit de
Regeling.
Het bevoegde waterschap Hunze en Aa's is reeds betrokken bij de procedure als wettelijk
adviseur. Het bevoegde waterschap heeft aangegeven dat er geen op- of aanmerkingen zijn op
het ontwerp. Abusievelijk is het ontwerp naar het waterschap Noorderzijlvest gestuurd.
Het onderzoek aan de binnenkant van de stortplaats is noodzakelijk om de ingangsgegevens
uit het aanpassingsplan te controleren. Gelet op de ingebrachte bedenking geven wij
vergunninghoudster meer tijd om te voldoen aan de voorschiften, in die zin dat de data in
verband met de te plegen onderzoeken in de tijd vooruitgeschoven zullen worden.
Het genoemde onderzoek uit 1991 heeft blijkbaar geen onderdeel uitgemaakt van het
aanpassingsplan waarop wij de ambtshalve wijziging baseren. Dit neemt niet weg dat, indien
vergunninghoudster reeds beschikt over onderzoeksresultaten aangaande de hydrologische
situatie ter plaatse, de vergunninghoudster deze gegevens (indien nog representatief) benut.
Uit de gegevens moet wel blijken dat de filters in het eerste watervoerende pakket zijn
geplaatst.
Vergunninghoudster dient een voorstel in, ter goedkeuring van het bevoegd gezag, voor het
plaatsen van de peilbuizen.
Er dient 1 juni 2004 te worden vastgesteld of de verontreinigingen afkomstig zijn van het
depot.
Wij hebben begrip voor de onwerkbare situatie. De voorschriften blijven gehandhaafd en er
mag worden gestort onder voorbehoud van de fatale datum in de onderzoeksvoorschriften.
Naar aanleiding van de bedenking wordt voorschrift 3.1 wordt gewijzigd.
ad 15 Baggerspecie wordt geclassificeerd conform de 4e Nota Waterhuishouding. De grens
tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval (waaronder baggerspecie) is vastgelegd in de Eural
(Europese afvalstoffenlijst).
ad 16 Vergunninghoudster geeft aan dat er van de verkeerde uitgangspunten is uitgegaan.
Deze gegevens komen uit het aanpassingsplan. Wanneer dit niet correct is dient de
vergunninghoudster zo spoedig mogelijk de juiste gegevens aan te leveren hoe de situatie
werkelijk is.
Verwijzing is aangepast.
Voorschrift 3.9 vloeit voort uit artikel 15 van de Regeling. Naar aanleiding van de bedenking
heeft het voorschrift een andere invulling gekregen.
Wij verwijzen hiermee naar artikel 16 van de Regeling.
Indien vergunninghoudster van mening is dat het huidige controlesysteem voldoende is om
aan voorschrift 4.1 te kunnen voldoen, dan dient dit conform voorschrift 4.4 te worden
aangetoond (met inachtneming van voorschriften 4.2 en 4.3). Het ingediende aanpassingsplan
geeft echter aanleiding om te veronderstellen dat het huidige systeem niet voldoet.
Wij verwijzen naar artikel 18 lid 1a van de Regeling.
Gelet op de ingebrachte bedenking geven wij vergunninghoudster meer tijd om te voldoen aan
de voorschiften, de resultaten van de onderzoeken dienen uiterlijk 1 januari 2005 te worden
ingeleverd bij het bevoegd gezag.
De ingebrachte baggerspecie in het depot aan de Driebondsweg is divers. Daarom dienen alle
parameters te worden meegenomen.
De Regeling (artikel 18) geeft aan dat minstens één keer per drie maanden een bemonstering
van het oppervlakte water moet plaatsvinden. Wij geven aan dat dit eenmaal per 6 maanden
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kan worden uitgevoerd De bemonstering van het oppervlakte- en het grondwater kan dan in
een keer worden uitgevoerd.
De Regeling (artikel 18) geeft aan dat minstens één keer per drie maanden een bemonstering
van het oppervlakte water moet plaats vinden wij geven aan dat dit eenmaal per 6 maanden
kan worden uitgevoerd. De bemonstering van het oppervlakte- en het grondwater kan dan in
een keer worden uitgevoerd. Vergunninghoudster geeft aan dat hij zijn bedenking heeft voor
het plaatsen van peilbuizen in het depot. De regeling schrijft voor in artikel 19 in en in de
directe omgeving het grondwater moet worden bepaald. Wij zien geen aanleiding om het
voorschrift te wijzigen.
De aanwezige baggerspecie in de stortplaats van de Driebondsweg is zeer divers daardoor
dienen alle parameter te worden bemonsterd.
Het referentiepunt volgt uit voorschrift 4.14. De bemonstering van de referentiepunten vindt
gelijk plaats met de bemonstering van de controlepunten.De referentiepunten dienen tenminste
éénmaal per jaar in het voorjaar (lente) te worden bemonsterd.
Naar aanleiding van de bedenking wordt het voorschrift aangepast en wordt de termijn gezet
op 1 juni 2005.
Wellicht ten overvloede menen wij er goed aan te doen om de eisen die aan het referentiepunt
gesteld worden (zie Regeling) in een voorschrift uit te leggen. Voorschrift wordt derhalve niet
gewijzigd.
Na ontvangst van de gegevens van voorschrift 4.6 stelt het bevoegd gezag de signaalwaarden
vast.
Naar aanleiding van de bedenking wordt het voorschrift aangepast en wordt de termijn gezet
op 1 september 2005.
Het urgentieplan is misschien al wel ingeleverd met het aanpassingsplan, maar deze
verplichting blijft gelden omdat er nog onderzoeken moeten worden uitgevoerd en er kunnen
andere resultaten uitkomen zodat er alsnog een nieuw urgentieplan moet worden ingediend.
Het urgentieplan wordt pas definitief als het interventiepunt is bepaald.
Wij verwijzen naar artikel 26 van de Regeling.
De voorschriften 5.3 en 5.5 geven vergunninghoudster reeds de mogelijkheid om dit te doen
overeenkomstig art. 29.2 van de Regeling. In 5.3 staat immers op sluitende wijze, in 5.5 wordt
gevraagd een berekening te overhandigen en aan te geven hoe de financiële zekerheid wordt
gegeven gaat worden. Slechts ingeval de voornoemde voorschriften niet worden nageleefd is
voorschrift 5.6 opgenomen. Aangezien de vergunning reeds in de mogelijkheid voorziet om
een voorziening te treffen conform art 29.2 is het niet nodig de vergunning te wijzigen.
Hier mee kunnen wij akkoord gaan.
Zie ad. 32.
Als er geen verzoek binnenkomt, dan blijft voorschrift 5.6 gelden.
Op het moment dat er een goed voorstel wordt gedaan, wordt voorschrift 5.6 vermeden en
vervalt voorschrift 5.6.

Met inachtneming van bovenstaande behandeling van de bedenkingen, zijn de voorschriften
ongewijzigd gebleven.

Inhoudelijke beoordeling van het aanpassingsplan
Depot gegevens:
naam
: Driebondsweg
ligging
: aan de Driebondsweg te Groningen
oppervlakte
: 56.600 m2
inhoud
: 310.000 m3
kadehoogte
: 6,0 m + N.A.P.
maaiveld
: 0,0 m N.A.P.

Het gebruikte model en de uitgangspunten:
De berekeningen zijn uitgevoerd met het model SORTRAN-3, dit is een programma waarmee
eenvoudige ééndimensionale verspreidingen van verontreinigingen kunnen worden berekend.
Het programma is gebruikt om de concentratie aan de onderzijde van de deklaag onder de
baggerdepots na 10.000 jaar te berekenen. Hierbij is ervan uitgegaan dat er uitsluitend neerwaartse
stroming optreedt. De grond onder het depot is als een kolom voorgesteld, waarin het water en
eventueel daarin aanwezige verontreinigingen verticaal naar beneden stroomt. Binnen deze kolom is
sprake van een aantal bodemlagen waarvan de geohydrologische eigenschappen verschillen. Wij zijn
van mening dat, wanneer de aangenomen bodemopbouw overeenkomt met de werkelijkheid, deze
methode een zelfde betrouwbaarheid biedt als de in de Regeling voorgeschreven methode. Wij
stemmen voor dit aanpassingsplan in met deze methode, ondanks dat de Regeling een andere methode
voorschrijft.
Wel merken wij het volgende op. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de berekening zijn sterk
afhankelijk van de kwaliteit van de invoer gegevens, betreffende de bodemopbouw, doorlatendheid
van de bodemlagen etc. Er is tijdens de overleggen gebleken dat verschillende stortplaatsen niet
allemaal netjes, of beter, symmetrisch en homogeen zijn aangelegd. Soms is de oorspronkelijke
deklaag verwijderd of aanzienlijk dunner gemaakt. Soms is het maaiveld voorafgaande aan de aanleg
niet geëgaliseerd, soms wel. Ter hoogte van een aantal stortplaatsen bevonden zich geulen of sloten,
mogelijk zijn deze voorafgaande aan het storten niet gedempt, maar volgestort met baggerspecie.
Vanwege deze twijfels worden aan de vergunning onderzoeksvoorschriften verbonden waarvan de
resultaten zekerheid geven over de werkelijke situatie. Indien blijkt dat de aannames in werkelijkheid
anders zijn, zal op grond van de voorschriften opnieuw een berekening moeten worden uitgevoerd en
moet de uitkomst opnieuw worden getoetst aan de Regeling.
Acceptatie
De aanvraag voor de onderliggende vergunning gaat uit van acceptatie van baggerspecie klasse 3.
In het aanpassingsplan is als uitgangspunt voor de berekeningen (de input voor het model) de
interventiewaarde plus gehanteerd (ondergrens klasse 4 baggerspecie). Wij kunnen derhalve niet
beoordelen of aan de Regeling wordt voldaan indien baggerspecie welke verontreinigd is boven de
genoemde grens wordt gestort.
De acceptatiecriteria voor de speciestortplaats zullen derhalve aangepast worden aan de gegevens
waarover wij beschikken. Concreet betekent dit, dat wij de acceptatiegrens voor baggerspeciestortplaats Driebondsweg zullen vastzetten op maximaal klasse 3 baggerspecie conform de 4e nota
waterhuishouding.
Capaciteit van de stortplaats
De capaciteit van de stortplaats kan op verschillende manieren worden weergegeven. In de huidige
vergunning is aangegeven dat er baggerspecie uit de vijvers en andere aanwezige watergangen in de
gemeente Groningen mag worden geborgen. In de bijbehorende aanvraag waar de vergunning op
gebaseerd is, wordt vergunning aangevraagd voor het bergen (storten) van ca. 310.000 m3
baggerspecie in het depot (stortplaats).
Op de stortcapaciteit heeft geen correctie plaatsgevonden voor het droge stofgehalte. Dit betekent dat
na correctie voor het droge stofgehalte de maximale stortcapaciteit van de inrichting geen 310.000 m3
(natte) baggerspecie is, maar een factor 3 á 4 maal zo hoog (afhankelijk van het droge stofgehalte van
de in te brengen specie en het droge stofgehalte na rijping). Indien vergunninghoudster gebruik wil
maken van deze laatste stortcapaciteit dan zal de vergunning daarop aangepast moeten worden,
hetgeen met een wijzigingsvergunning geregeld dient te worden. Afhankelijk van de "uitbreiding" kan
er dan sprake zijn van een m.e.r.-(beoordelings)plicht.
Financiële zekerheidstelling

In het aanpassingsplan is geen financiële zekerheidstelling opgenomen. Derhalve is in de voorschriften
alsnog de verplichting vastgelegd om financiële zekerheid te stellen voor het zonodig aanbrengen van
een geohydrologisch isolatiesysteem en de aan te brengen afdeklaag.
Conclusie
Uit de overwegingen volgt dat de vergunning moet worden aangepast. Er zullen alsnog voorschriften
aan de eerdergenoemde vergunning (21 maart 2001, nr. 0032/00) moeten worden verbonden. Ook
zullen er beperkingen moeten worden aangebracht (ingeval van aanpassing acceptatiegrens).

BESLISSING
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Milieubeheer besluiten wij de bij ons besluit van
21 maart 2001, nr. 0032/00, is aan de gemeente Groningen verleende revisievergunning krachtens de
Wet milieubeheer als volgt te wijzigen:
I.

de voorschriften 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 en 1.4.1 worden ingetrokken;

II.

de aan deze beschikking gevoegde voorschriften aan de vergunning toe te voegen:

III.

Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. de vergunninghoudster: gemeente Groningen, Gotenburgweg 46, 9723 TM te Groningen;
2. de directeur Beleidsafdelingen van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te
Groningen;
3. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742,
9700 AS te Groningen;
4. VROM inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM te Groningen;
5. het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD te Veendam.
Groningen, 2 september 2003.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

VOORSCHRIFTEN

2.

ONDERZOEKSVOORSCHRIFTEN

2.1

Rondom het depot en aan de binnenzijde van de kades dienen grondboringen tot 5 meter
beneden maaiveld te worden uitgevoerd aangaande de bodemopbouw. Deze boringen dienen
door een terzake kundige te worden uitgevoerd.
Er dienen aan de 'lange' zijde van de stortplaats op drie plaatsen (elk) en aan de korte kant van
de stortplaats op twee plaatsen gemeten te worden (totaal 20 boringen). Hierbij dienen de
boringen op dezelfde hoogte te worden uitgevoerd en aan de binnen zijde binnen 5m van de
voet van de kade. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 1 juni 2004 te worden
overgelegd aan het bevoegd gezag.
Indien uit de resultaten blijkt dat de bodemopbouw afwijkt van de in het aanpassingsplan
veronderstelde bodemopbouw dient opnieuw te worden berekend of wordt voldaan aan de
Regeling, wanneer niet kan worden voldaan aan de Regeling dienen overeenkomstig
voorschrift 3.2 maatregelen te worden genomen.

2. 2

Vergunninghoudster dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning
middels (controle) onderzoekgegevens aan te tonen dat de filters van de geplaatste peilbuizen
geplaatst zijn in het eerste watervoerend pakket (de eerste zandlaag). Indien uit de gegevens
blijkt dat dit niet het geval is, dan dienen binnen 4 weken nieuwe peilbuizen te worden
geplaatst waarvan de filterstelling op de beoogde diepte staat.

2.3

Op het depot dient het monitoringsnetwerk met 2 peilbuizen te worden uitgebreid (zoals
voorgesteld in het aanpassingsplan). Het aanbrengen van deze peilbuizen dient door een
terzake kundige te worden uitgevoerd. Tevens dienen de stijghoogten in de peilbuizen en van
het oppervlaktewater te worden bepaald door een terzake kundige. De resultaten van het
onderzoek dienen uiterlijk 1 januari 2004 te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

2.4

Er dient uiterlijk 1 januari 2004 te worden vastgesteld of er verontreinigingen afkomstig zijn
van het depot. Mochten er verontreinigingen zijn opgetreden dan dient worden aangegeven op
welke wijze deze verontreinigingen kunnen worden geïsoleerd.
VOORSCHRIFTEN VOLGEND UIT DE REGELING

3.

Exploitatiefase

3.1

Vergunninghoudster mag pas baggerspecie in de inrichting storten met inachtneming van
voorschriften 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.4, 4.7, 4.11 ,4.14, 4.19 en 5.7. Indien
vergunninghoudster genoemde voorschriften niet uitvoert, dan mag vergunninghoudster pas
baggerspecie in de inrichting storten nadat het bevoegd gezag de vergunninghoudster
schriftelijk heeft medegedeeld dat is voldaan aan hetgeen in voorschriften 2.2 t/m 2.9 is
verwoord.

3.2

Indien uit de berekeningen volgt dat de streefwaarde buiten het toelaatbaar beïnvloedbaar
gebied wordt overschreden, dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat de
(her)berekening geen overschrijding uitwijst.

Artikel 9

Artikel 10 en 11

Artikel 12

3.3

Het aanbrengen en in werking stellen en houden van een geohydrologisch isolatiesysteem
dient te allen tijde mogelijk te zijn.

Artikel 13

3.4

Indien een geohydrologisch isolatiesysteem is aangebracht dient deze in goede staat te worden
gehouden. Zo nodig dient het systeem te worden hersteld of vervangen.

3.5

Indien met behulp van een aangebracht geohydrologisch isolatiesysteem water wordt
opgepompt, dan dient dit opgepompte water opgevangen, verzameld en gezuiverd of
afgevoerd te worden op een zodanige wijze dat er geen gevaar bestaat voor verontreiniging
van de bodem inclusief het grondwater.
Artikel 14

3.6

Op de stortplaats mag uitsluitend niet-gevaarlijke baggerspecie (op basis van de Eural) worden
gestort.

3.7

Vergunninghoudster mag op de stortplaats Driebondsweg maximaal 310.000 m3 klasse 3
baggerspecie (conform de 4e Nota waterhuishouding) storten afkomstig uit het beheersgebied
van de gemeente Groningen (vijvers en andere aanwezige watergangen in de gemeente
Groningen) waarbij gestort mag worden tot een maximum eindhoogte van 5,5 meter boven
maaiveld. (= 6,0 m + N.A.P.)
Hierbij dient de minimale afstand tussen de voet van het stortlichaam en de gemiddeld hoogste
grondwaterstand tenminste 30 cm. te bedragen.

3.8

Onder bijzondere omstandigheden kan, met instemming van het bevoegd gezag worden
afgeweken van het herkomstgebied en de verontreinigingsgraad zoals dit is verwoord in
voorschrift 3.7.

3.9

Ten einde een goed rijpingsproces te bewerkstelligen mag er maximaal 1 meter natte specie op
de stort gebracht worden. In geval vergunninghoudster een baggerwerk heeft waarbij zoveel
baggerspecie vrijkomt dat er meer dan 1 meter baggerspecie in het depot zal komen en er geen
ruimte is in een van de andere stortplaatsen, zullen alternatieve wijzen van rijping (bv.
omzetting) aangewend moeten worden. Er mag pas weer natte specie worden ingebracht nadat
de onderliggende laag voldoende geconsolideerd is (d.s.gehalte K 85%).

4.

Toezicht & Controle

Artikel 15

4.1

Artikel 16
Er dient uiterlijk 1 januari 2005 een deugdelijk controlesysteem aanwezig te zijn, waarmee het
niveau en de kwaliteit van het grondwater alsmede de hoeveelheid en de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de directe omgeving van de stortplaats kunnen worden onderzocht.

4.2

Het in voorschrift 4.1 genoemde controlesysteem dient zodanig ontworpen en aangelegd te
zijn dat in elk geval kan worden nagegaan of en in welke mate verontreinigende stoffen zich
verspreiden in het oppervlakte water en het grondwater in de omgeving van de stortplaats.
Tevens dient het mogelijk te zijn om m.b.v. het controlesysteem te kunnen beoordelen of het
interventiepunt voor enige stof in het grondwater is bereikt.

4.3

Het ontwerp van het controlesysteem dient gekoppeld te zijn aan het ontwerp voor het
geohydrologisch isolatiesysteem.

4.4

Vergunninghoudster dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juni 2004 middels gemotiveerd
en onderbouwd onderzoek een ontwerp van het controlesysteem aan het bevoegd gezag ter
beoordeling aan te bieden.

Artikel 17

4.5

De werkwijze bij monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse van de monsters van
het grondwater en het oppervlaktewater dient in overeenstemming te zijn met bijlage 3 van de
Regelingen met de bijlage, behorende bij de Uitvoeringsregeling Stortbesluit
bodembescherming.

4.6

Analyse dient te worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingssysteem
hanteert, dat is gebaseerd op de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17025.
Artikel 18

4.7

Vergunninghoudster dient uiterlijk 1 juni 2004 de resultaten van een inventarisatie ten aanzien
van het oppervlaktewater aan het bevoegd gezag te overleggen waarbij de ligging, de omvang
en de kenmerken van het, in de potentiële invloedssfeer van de stortplaats gelegen,
oppervlaktewater worden vastgesteld.

4.8

Vergunninghoudster dient het oppervlaktewater dat volgens het onderzoek van voorschrift 4.7
binnen de potentiële invloedsfeer van de stortplaats is gelegen, te bemonsteren. Daarbij dienen
de parameters, welke zijn opgenomen in tabel 2 van de 4e Nota Waterhuishouding in het
oppervlaktewater, te worden gemeten op de uit het onderzoek van voorschrift 4.7 aangeduide
plaatsen.

4.9

De in voorschriften 4.8 genoemde bemonstering dient uitgevoerd te worden met een frequentie
van één maal per zes maanden.

4.10

Indien vergunninghoudster middels onderbouwd onderzoek kan aantonen dat de beoogde
registratie van mogelijke verontreiniging van oppervlaktewater op een andere dan in
voorschrift 4.8 en 4.9 genoemde wijze kan worden gerealiseerd, dan kan vergunninghoudster
een schriftelijk verzoek ter afwijking van genoemde voorschriften indienen.
Artikel 19

4.11

Vergunninghoudster dient het grondwaterniveau in en in de directe omgeving van de
stortplaats één maal per zes maanden te bepalen. Ten behoeve van de bepaling van de meest
representatieve locaties dient vergunninghoudster voor 1 juni 2004 een onderbouwd voorstel
te overleggen waarin tenminste een viertal punten buiten en een tweetal punten binnen de
stortplaats worden aangegeven (indien dit een representatief beeld geeft). Hierbij dient
voorschrift 4.15 in acht te worden genomen.
Artikel 20/21

4.12

Vergunninghoudster dient zesmaandelijks het grondwater in de controlebuizen te bemonsteren
en te analyseren op de in voorschrift 4.8 genoemde parameters.

4.13

De referentiepunten dienen tenminste éénmaal per jaar in het voorjaar (lente) te worden
bemonsterd. Van de resultaten van de bemonstering dient terstond een afschrift naar het
bevoegd gezag te worden gezonden.

4.14

De referentiepunten dienen bepaald te worden naar aanleiding van een schriftelijk advies van
een terzake kundige. Een onderbouwd voorstel van de referentiepunten dient uiterlijk 1 juni
2004 aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De uitvoering dient 1 januari 2005 gereed
te zijn. De eerste bemonstering van de referentiepunten dienen in het voorjaar (lente) 2005
plaats te vinden. Bij de bepaling van de referentiepunten dient voorschrift 3.16 in acht te
worden genomen.

4.15

De referentiepunten dienen samen een betrouwbaar beeld geven van de concentratie van de
betrokken stoffen in het grondwater in de nabijheid van de stortplaats zonder dat beïnvloeding
van de stortplaats heeft plaatsgevonden.

De controlemeetpunten in het toelaatbaar beïnvloed gebied dienen samen een betrouwbaar
beeld geven van de (eventuele) verspreiding van de betrokken stoffen. De locaties dienen
zodanig gekozen te worden dat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen om te voorkomen
dat de concentratie van een stof buiten het toelaatbaar beïnvloed gebied gelijk is aan of groter
is dan de signaalwaarde voor die stof, vermeerderd met de streefwaarde voor die stof.
Artikel 23

4.16

Vergunninghoudster dient indien het interventiepunt in een of meerdere controlepunten is
bereikt, dit terstond aan het bevoegd gezag te melden.

4.17

Het interventiepunt zoals bedoeld in voorschrift 4.18 is de som van de signaal- en de
streefwaarde van een parameter. Bij constatering van een overschrijding van het
interventiepunt dient terstond een herbemonstering door een ter zake kundige plaats te vinden.

4.18

In afwijking van voorschrift 4.19 is het interventiepunt niet bereikt indien uit het onderzoek
blijkt dat de gemeten concentratie niet is veroorzaakt door de stortplaats. Het resultaat van het
onderzoek dient binnen drie maanden na de uitkomsten van de herbemonstering bij het
bevoegd gezag binnen zijn.

4.19

Indien de signaalwaarde op 1 september 2005 niet is bepaald, dan dient deze op nul gesteld te
worden. Hierdoor wordt dan de streefwaarde automatisch het interventiepunt.
Artikel 24

4.20

Vergunninghoudster dient voor 1 juni 2004 een urgentieplan op hoofdlijnen op te stellen,
waarin is aangegeven welke maatregelen kunnen worden getroffen ingeval het interventiepunt
bereikt is.

4.21

Indien het interventiepunt bereikt is en het urgentieplan op hoofdlijnen uitgevoerd gaat
worden, dan dient vergunninghoudster binnen één maand na constatering van het bereiken
van het interventiepunt het urgentieplan nader uit te werken. Bij de nadere uitwerking van
het urgentieplan dient artikel 24 van de Regeling in acht genomen te worden.

4.22

Binnen drie maanden na het gereed komen van het uitgewerkte urgentieplan (i.c vier maanden
na constatering dat het interventiepunt is bereikt) dient het uitgewerkte urgentieplan
uitgevoerd te worden.

5

Verslaglegging

5.1

Artikel 25
Vergunninghoudster dient de uitkomsten van de controles, zoals bedoeld in dit hoofdstuk van
de voorschriften op schrift te stellen en te bewaren.
Artikel 26

5.2

Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april verslag over het voorgaande kalenderjaar uit te
brengen aan het bevoegd gezag waarin onderstaande gegevens zijn opgenomen.
- de uitkomsten van de controles;
- de hoeveelheid gestorte baggerspecie uitgedrukt in tonnen droge stof en dichtheid; en m3
ingebrachte (in-situ) baggerspecie;
- tot welke hoogte de baggerspecie is gestort;
- het met baggerspecie bedekte oppervlak;
- de toegepaste stortmethode of methoden;
- de herkomst van de gestorte specie;
- de klasse en verontreinigingsgraad van de gestorte baggerspecie;
- het consolidatiegedrag in de stortplaats;
- de resterende stortcapaciteit van de stortplaats uitgedrukt in tonen droge stof.

Artikel 28

5.3

Vergunninghoudster dient op sluitende wijze financiële zekerheid stellen voor de kosten die
nodig zijn voor het aanbrengen van een geohydrologisch isolatiesysteem en de kosten voor het
aanbrengen van een afdeklaag.

5.4

De in voorschrift 4.3 genoemde afdeklaag dient te voldoen aan de eisen die in het geldende
nazorgplan zijn opgenomen.

5.5

Vergunninghoudster dient voor 1 juni 2004 een onderbouwde berekening te overhandigen
waaruit blijkt welke kosten gemaakt moeten worden en op welke wijze financiële zekerheid
gegeven gaat worden.

5.6

Indien vergunninghoudster verzuimt voorschrift 5.5 naar genoegdoening van het bevoegd
gezag op te volgen dient vergunninghoudster terstond een bankgarantie af te geven voor het
bedrag van € 367.500,- .

Noot: het in voorschrift 5.6 genoemde bedrag is als volgt opgebouwd (€ 1,- per ton droge stof)
- reeds ingebracht ± 151.416 m3 specie met een d.s. gehalte van ca.25%; 37.854 m3d.s., uitgaande van 1,4 ton/ m3
komt dit neer op 52.996 ton d.s
€ 52.996,- huidig vergunde stortcapaciteit 300.000 m3, komt uitgaande van eenzelfde d.s gehalte € 105.000,- rest stortcapaciteit na benutten huidig vergunde capaciteit 600.000 tot 900.000 m3, uitgaande van het gemiddelde
met een d.s. gehalte van 25% komt dit op € 262.500,-

5.7

Aangezien vergunninghoudster een overheid is, kan zij verzoeken om een gelijkwaardige
regeling voor de in de voorschriften 5.3 tot en met 5.6 genoemde financiële zekerheid.

INFORMATIEBLAD
B E S L U I T A M B T S H A L V E W I J Z I G I N G
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 het besluit vermeldt plaats en periode van terinzagelegging
van de stukken en de mogelijkheden tot het instellen van beroep. Dit informatieblad geeft een
samenvatting van de inhoud van het besluit.
BEDRIJFSGEGEVENS

Baggerspeciestortplaats Driebondsweg, gelegen aan de Driebondsweg te Groningen.
De vergunninghoudster is de gemeente Groningen afdeling stedelijk beheer, Postbus 7081 te
Groningen.
bedrijfsactiviteiten

Binnen de inrichting wordt baggerspecie afkomstig uit vijvers en andere watergangen in de gemeente
Groningen gestort.

REDEN VOOR DE AMBTSHALVE WIJZIGING

In het kader van de 'Regeling stortplaatsen baggerspecie op land' dient de vergunninghoudster een
aanpassingsplan in te dienen bij het bevoegd gezag. Met deze ambtshalve wijziging worden de
voorschriften van de vergunning aangepast om de vergunning in overeenstemming te brengen met
hetgeen is bepaald in de 'Regeling'.
milieuaspecten voor de omgeving

De milieuaspecten voor de omgeving veranderen door deze ambtshalve wijziging enkel in positieve
zin. De (nadelige) gevolgen voor het milieu blijven binnen de kaders van de Regeling. Dit betekent dat
er een zogenaamd maximaal beïnvloedbaar gebied is vastgelegd waar eventuele verontreiniging niet
mag uitlekken binnen 10.000 jaar.
.
RESULTAAT BEDENKINGEN

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft de vergunninghoudster enkele bedenkingen ingediend.
De ingebrachte bedenkingen hebben geleid tot een wijziging van het besluit ten aanzien van de
volgende onderwerpen:
• de tijdsplanning;
• de acceptatieprocedure tijdens de voorgeschreven onderzoeken.
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.
[september 2003]

KENNISGEVING
Besluit ambtshalve wijziging Wet milieubeheer (Wm) gemeente Groningen ten behoeve van
Baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op grond van artikel 8.22 van de Wm
besloten over te gaan tot wijziging van de aan gemeente Groningen verleende vergunning voor haar
baggerspeciestortplaats Driebondsweg. Het besluit is genomen met inachtneming van de ingediende
bedenkingen.
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de WM dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen,
waaronder de vergunningen zijn verleend, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied
van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen tot de kwaliteit
van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder
een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden wijzigen, aanvullen en
intrekken. In het kader van de 'Regeling stortplaatsen baggerspecie op land' dient de vergunning voor
de baggerspeciestortplaats Driebondsweg te worden gewijzigd. Met deze wijziging wordt de
vergunning in overeenstemming met de 'Regeling' gebracht.
Terinzagelegging
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van maandag 8 september t/m maandag 20
oktober 2003 op werkdagen tijdens kantooruren bij de Milieudienst gemeente Groningen,
Duinkerkenstraat 45 en buiten kantoortijden alleen na telefonische afspraak 050 3671290.
Beroep
U kunt tot en met maandag 20 oktober 2003 beroep instellen tegen het besluit, wanneer u kunt
aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was bedenkingen in te brengen 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 de Voorzitter verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen over het besluit.
Het besluit treedt op 21 oktober 2003 in werking of op het moment dat de Voorzitter voornoemd, een
beslissing heeft genomen op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, of zoveel
later als uit de beslissing van de Voorzitter volgt.
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen.

Aan de gemeente Groningen
De heer J. Pestoor
Gotenburgweg 46
9723 TM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559a/36, MV
Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:3
Onderwerp

Groningen, 5 september 2003

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer Pestoor,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van uw vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van uw baggerspeciestortplaats Driebondsweg te
Groningen.
Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving naar de
inhoud wij u kortheidshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de
hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Groningen
Postbus 742
9700 AS GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:3
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte College,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de
gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van
de baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar
de inhoud wij u kortheidshalve mogen verwijzen.
Wij verzoeken u om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Wm door de
bijgevoegde stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente ter inzage te leggen en overeenkomstig
artikel 13.4, sub a van de Wm, een exemplaar van kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan VROM-inspectie Noord
Postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:3
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de
gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van
de baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar
de inhoud wij u kortheidshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de
hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

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

Nr.: 2003-14.559b/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:3
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van het besluit met betrekking tot de wijziging van de aan de
gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de
baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Tevens ontvangt u een informatieblad over het besluit en een exemplaar van de kennisgeving, naar
de inhoud wij u kortheidshalve mogen verwijzen. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de
hierboven genoemde medewerker van de afdeling Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit - Directie Noord
Postbus 30032
9700 RM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van VROM
Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling (645)
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Postbus 241
3440 AE WOERDEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Koldingweg 30
9723 HK GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Rostockweg 9
9723 HG GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Rostockweg 12
9723 HG GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Moermanskweg 4
9723 HM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV
Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

Groningen, 5 septemebrer 2003

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Moermanskweg 3
9723 HM GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Helsingborgweg 6
9723 HN GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Molmoweg 6
9723 HP GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 septembetr 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Stettingweg 22
9723 HD GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van
Euvelgunnerweg 3
9723 CT GRONINGEN

Nr.: 2003-14.559c/36, MV

Groningen, 5 september 2003

Behandeld door : H.G.M. van der Leij
Telefoonnummer : 050 316 4748
Bijlagen
:2
Onderwerp

: ambtshalve wijziging milieuvergunning
baggerspeciestortplaats Driebondsweg;
besluit (proc. nr. 5588)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en een informatieblad met betrekking tot de
wijziging van de aan de gemeente Groningen verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
ten behoeve van haar baggerspeciestortplaats Driebondsweg te Groningen.
Voor het overige mogen wij u verwijzen naar de inhoud van de bijgevoegde stukken, voor nadere
informatie en opmerkingen kunt u terecht bij de hierboven genoemde medewerker van de afdeling
Milieuvergunningen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

