INTREKKINGSBESLUIT
met betrekking tot de ingevolge de

WET MILIEUBEHEER
VERLEENDE VERGUNNING AAN

Coöperatieve Zuivelindustrie "Oost-Groningen" BA
(thans Eurospray Winschoten, Grachtstraat 1-7 te Winschoten)
(het betreft hier ons besluit van: 19 AUGUSTUS 1997, nr. 97/8424/33, RMM)

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 11 november 2003
Nr.

: 2003-19.473/46, MV

Procedurenr.: 5685
Verzonden: 12 november 2003

Beschikken hierbij tot het intrekken van de ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aan
Eurospray Winschoten verleende vergunning.

1. INLEIDING.
Aanvraag.
Op 22 augustus 2003 ontvingen wij een schrijven, gedateerd 20 augustus 2003, van Friesland Coberco
Dairy Foods (FCDF) voor hun vestiging Eurospray Winschoten gevestigd aan de Grachtstraat 1-7 te
Winschoten. In dit schrijven deelde het bedrijf ons mee dat zij de productie stopzetten en dat het pand,
dat in eigendom was van Friesland Coberco Dairy Foods, verkocht is aan de gemeente Winschoten.
De bedrijfsactiviteiten worden daarmee tevens beëindigd.
Wij hebben deze mededeling aangemerkt als een verzoek tot intrekking als bedoeld in artikel 8.26,
lid 1 van de Wet milieubeheer van de vergunning, welke bij ons besluit van 19 augustus 1997 onder
nr. 97/8424/33, RMM, is verleend.
Aan Eurospray Winschoten is daarbij vergunning verleend voor het in werking hebben van de
bestaande inrichting bestemd tot onder meer de productie van vloeibare en poedervormige producten,
bestemd voor dierlijke en menselijke consumptie.

Geldende vergunning.
Bij ons besluit van 19 augustus 1997, onder nr. 97/8424/33, RMM, is aan Eurospray Winschoten een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het in werking hebben van de aan de
Grachtstraat 1-7 te Winschoten gelegen inrichting voor de productie van vloeibare en poedervormige
producten, bestemd voor dierlijke en menselijke consumptie.
Bij de hiervoor aangehaald brief van 20 augustus 2003 geeft FCDF aan dat de productie op de
Eurospray- locatie is gestopt en dat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd.

2. PROCEDURE
Bij de behandeling van het verzoek tot intrekking van de vergunning is met toepassing van artikel 8.26
van de Wm, de procedure gevolgd zoals deze is beschreven in paragraaf 3.5.6. van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
Bij onze brief van 10 september 2003, nr. 2003-14702a, MV, hebben wij, onder de mededeling dat wij
zorg zullen dragen voor de afwikkeling van de benodigde intrekkingprocedure, de ontvangst van de
aanvraag om intrekking van de vergunning aan Eurospray Winschoten bevestigd. Daarbij is tevens een
exemplaar van het conceptontwerp verzonden.
Overeenkomstig art. 3.30, tweede lid, Awb, hebben wij bij onze brieven van 10 september 2003, nrs.
2003-14702b tot en met d, MV, met het toezenden van een conceptontwerp van ons besluit het
voornemen tot het intrekken van de vergunning kenbaar gemaakt aan de betrokken bestuursorganen
(college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winschoten en VROM-inspectie Noord).
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van dit schrijven hun
advies of zienswijze over dit voornemen naar voren te brengen. Reacties in deze zin hebben wij niet
ontvangen.
Het ontwerp van dit besluit hebben wij vervolgens aan Eurospray Winschoten en aan de hiervoor
genoemde bestuursorganen gezonden. Van het uitbrengen daarvan en de ter inzage ligging (van 9
oktober 2003 tot en met 23 oktober 2003) is kennis gegeven door een publicatie in het Streekblad en
de Nederlandse Staatscourant van 8 oktober 2003 (art. 3.30, eerste lid, art. 3:19 Awb).
Binnen de gestelde termijn van ter inzage ligging zijn bij ons college géén schriftelijke bedenkingen
tegen het ontwerpbesluit ingebracht. Ook zijn aan ons college door de bij deze procedure betrokken
adviseurs géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 17 november t/m 29 december 2003) en de
mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- Streekblad
van 12 november 2003;
- de Nederlandse Staatscourant van 12 november 2003.

3. GRONDEN VAN DE BESLISSING.
Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 8.26 Wet milieubeheer (Wm) de vergunning geheel of
gedeeltelijk intrekken op verzoek van de vergunninghouder, indien het belang van het milieu zich
daartegen niet verzet.
Op basis van het tweede lid van dit artikel dient het verzoek tot intrekking te worden beoordeeld aan
de hand van de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wm.
Het derde lid van artikel 8.26 Wm geeft aan dat het bevoegd gezag voorwaarden kan stellen aan het
intrekken van een vergunning. Aangezien de locatie ondertussen is verkocht aan de gemeente
Winschoten, zien wij geen aanleiding tot het stellen van voorschriften.

4. ADVIEZEN EN BEDENKINGEN met betrekking tot de ontwerpbeschikking.
Binnen de gestelde periode van de terinzagelegging (van 9 oktober 2003 tot en met 23 oktober 2003)
zijn de in deze procedure betrokken bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons college
ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).

5. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN.
Wij zijn van oordeel dat de aan de onderhavige inrichting verleende vergunning ingevolge de Wm,
inclusief de daaraan verbonden voorschriften kan worden ingetrokken, zonder dat het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen verzet.
Wij zien geen aanleiding om (nazorg-) voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

BESLISSING:

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de mededeling van Eurospray Winschoten,
gedateerd 20 augustus 2003:
I. de op 19 augustus 1997, nr. 97/8424/33, RMM aan Eurospray Winschoten, verleende vergunning
voor inrichting bestemd tot onder meer de productie van vloeibare en poedervormige producten,
bestemd voor dierlijke en menselijke consumptie, op het perceel plaatselijk bekend Grachtstraat 17 te Winschoten, kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie F, nrs. 09916, 10244, 10598,
10999, 10862 en 10863 in te trekken;
II. te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:
1. Friesland Coberco Dairy Foods, Postbus 124, 7940 AC Meppel;
2. VROM Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winschoten, Postbus 175,
9670 AD Winschoten.
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