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AMBTSHALVE WIJZIGING
Geldende vergunning
Bij besluit van 3 april 1995, nr 95/3654/13/8, MA is aan Bodewes Scheepswerf "Volharding" te Foxhol (verder te noemen: Bodewes Volharding), een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer (Wm) verleend (zogenaamde revisievergunning) voor het bouwen, onderhouden, repareren en het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten
lengte van 25 meter of meer, als bedoeld onder categorie 13.3.b van het Inrichtingen en vergunningenbesluit van de Wm.
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking 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 of intrekken.
Er is geconstateerd dat, in voornoemd besluit van 3 april 1995, volgens de huidige maatstaven een
aantal milieuaspecten niet of onvoldoende zijn beoordeeld en dat een aantal voorschriften ontbreken.
Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu zijn wij daarom voornemens deze milieuaspecten alsnog te beoordelen en hiervoor in een aantal gevallen voorschriften op te nemen, te
vervangen dan wel aan te vullen. De onderstaande milieuaspecten zijn ten behoeve van deze ambtshalve wijziging door ons beoordeeld.
Afvalwater - Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer
Met ingang van 1 maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking
getreden. Hierdoor is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
en de Wm. De op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde Instructieregeling verplicht ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van inrichtingen, waarvoor een vergunning als bedoeld
in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor wij het bevoegde gezag zijn, voorschriften in de
Wm-vergunning op te nemen.

Door het stellen van deze voorschriften wordt beoogd de nadelige gevolgen voor het milieu van indirecte lozingen te voorkomen of te beperken. Onder deze nadelige gevolgen vallen in ieder geval de
nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater waarop de lozing uiteindelijk uitkomt en, afhankelijk
van de route waarlangs het afvalwater wordt afgevoerd, ook de nadelige gevolgen voor het openbaar
riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de inwerkingtreding van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer is de gemeentelijke lozingsverordening riolering komen te vervallen.
In ons besluit van 3 april 1995, nr 95/3654/13/8, MA zijn voor de afvalwaterlozing op het openbaar
riool geen voorschriften volgens de Instructieregeling opgenomen. Conform artikel 3, lid 1, van deze
Instructieregeling dient het bevoegd gezag de voorschriften ingevolge de Instructieregeling, vóór
1 maart 2003, aan de vergunning te verbinden.
Bodembescherming – Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
Om te komen tot de optimale keuze van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen is in
1997–1998 de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) ontwikkeld. Basis van de NRB vormt het Stappenplan NRB en het Beslismodel Bodembescherming
Bedrijfsterreinen (BBB). Via het stappenplan en de BBB kan worden beoordeeld welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen een bedrijf moet treffen. Vanwege het op een later tijdstip
verschijnen van de NRB t.o.v. het tijdstip waarop de vigerende beschikking aan Bodewes Volharding
is verleend, heeft geen toetsing van de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen op grond
van de NRB plaatsgevonden. De scheepsaanbouwhal en sectieloods zijn de enige werkplaatsen binnen
de inrichting welke niet zijn voorzien van een permanente vloeistofdichte verharding; derhalve zullen
deze alsnog worden onderworpen aan een toetsing op basis van de NRB.
Bodemonderzoek
Bodewes Volharding heeft zich aangesloten bij de stichting BSB (vrijwillige bodemsanering voor bedrijven in eigen beheer). De voorschriften met betrekking tot bodemonderzoek in de vigerende
vergunning zijn afgestemd met de verplichtingen die volgen uit de BSB-deelname. In de huidige vergunning ontbreekt een voorschrift ten aanzien van het uitvoeren van een eindonderzoek indien de
bedrijfsactiviteiten bij Bodewes Volharding worden beëindigd.
Brandveiligheid – gebruiksvergunning gemeente Hoogezand-Sappemeer
Op 12 maart 2002 (kenm. 0200019-2) is door de gemeente Hoogezand-Sappemeer een gebruikvergunning verleend aan Bodewes Volharding te Foxhol. Middels deze ambtshalve wijziging is bezien of
deze gebruiksvergunning leidt tot aanpassing van de vigerende Wm-vergunning.
Lucht – Nederlandse emissierichtlijn (NeR)
Voor het bepalen van de emissieconcentratie-eisen van stof als gevolg van bedrijfsactiviteiten is de
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) van toepassing. In de Wm-vergunning van 3 april 1995
zijn voor stofemissies via puntbronnen (i.c. afzuiging met filterinstallaties) enkel middelvoorschriften
opgenomen. Naar onze mening dient de vergunning te worden aangevuld met een doelvoorschrift ten
aanzien van dergelijke stofemissies.
Verruimde reikwijdte
Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de 'verruimde reikwijdte'. Ter bescherming van
het milieu is in artikel 1.1.a van de Wm gesteld dat een ieder er naar dient te streven de eventuele milieubelasting, die wordt veroorzaakt door zijn of haar activiteiten tot een minimum te beperken; dit met
inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden. Op grond van art. 8.11 Wm
moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu, hetgeen
onder meer betekent dat de aspecten afval, energie, grondstoffen en het verkeer van en naar de inrichting in de vergunning moeten worden meegenomen. In de vigerende beschikking van 1995 (nr
95/3654/13/8, MA) is niet aan alle aspecten van de verruimde reikwijdte aandacht besteed. Derhalve
zullen voornoemde aspecten, met inachtneming van voorschriften die hiervoor reeds zijn gesteld in de
vigerende vergunning, middels onderhavige ambtshalve wijziging worden beoordeeld.

Procedure
Gelijktijdig met het voorlopige voornemen hebben wij bij schrijven van 28 augustus 2003, nrs.
2003-14.803a/35, MV t/m 2003-14.803c/35, MV het voornemen (ontwerpbesluit) gezonden aan
de vergunninghoudster en de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 1 september t/m 15 september 2003) en de
mogelijkheid tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- de Regiokrant
van 27 augustus 2003
(reg.nr. 2003/0332/MV) en
- de Nederlandse Staatscourant van 27 augustus 2003
(reg.nr. 2003/0333/MV).
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn door ons geen schriftelijke reacties (bedenkingen en/of
adviezen) ontvangen, zodat wij thans een besluit kunnen nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 29 september t/m 10 november 2003) en de mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- de Regiokrant
van 24 september 2003
(reg.nr. 2003/0375/MV) en
- de Nederlandse Staatscourant
van 24 september 2003
(reg.nr. 2003/0376/MV).
Inhoudelijke beoordeling
Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand
van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De betrokken aspecten worden hieronder verder uitgewerkt.
Afvalwater
Vanuit de inrichting worden een aantal afvalstromen op het openbaar riool geloosd, waaronder
a. huishoudelijk en sanitair afvalwater vanuit de gebouwen;
b. water afkomstig van schrobputten in gebouwen;
c. hemelwater afkomstig van de helling;
d. hemelwater vanaf de daken en het terrein.
De afvalwaterstromen als vermeld onder b. en c. worden, alvorens deze op het openbaar riool worden
gebracht over een olie-water-slibafscheider geleid. Voor deze lozingen op het openbaar riool is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. Om eventuele nadelige gevolgen
voor het milieu van de indirecte lozingen te voorkomen dan wel te beperken, worden door middel van
deze ambtshalve wijziging de voornoemde lozingen op het openbaar riool, middels het stellen van
voorschriften gereguleerd. Zie voorschiften a-1 t/m a-6.
Bodembescherming
De scheepsaanbouwhal is gebouwd in 1991 en is voorzien van klinkers. De sectieloods is na het van
kracht worden van de huidige vergunning gebouwd, waarbij de vloer is voorzien van een folie met een
semi-permanente elementenverharding. Voor deze vloerconstructie van de sectieloods is destijds gekozen omdat voorafgaand aan de bouw een sanering is uitgevoerd en het daarna aanbrengen van een
vloeistofdichte betonvloer om praktische en financiële overwegingen niet haalbaar was.

De handelingen welke in de beide werkplaatsen (sectieloods en scheepsaanbouwhal) kunnen worden
uitgevoerd bestaan voor het grootste gedeelte uit ijzerwerk en lassen, verder voor een deel uit conserveringsactiviteiten, straalwerkzaamheden (incidenteel) en toepassing van oliën en chemicaliën (zoals
oplosmiddelen/verf).
Ter bescherming van de bodem is in de vigerende vergunning van 1995 voor de beide werkplaatsen
bodem- en grondwatermonitoring voorgeschreven in voorschrift G.2, waarbij de monitoring frequenties voor het bodemonderzoek is gesteld op 1 x per 5 jaar en voor het grondwateronderzoek op 1 x per
jaar. Te treffen acties en maatregelen bij constatering van verontreiniging van bodem of grondwater
zijn reeds in voorschrift F.3 van de huidige vergunning opgenomen.
De werkzaamheden in de sectiehal en scheepsaanbouwhal zijn volgens de NRB (Deel A3) in te delen
in bedrijfsactiviteit "5.3: Activiteiten in werkplaats". De vloeren in deze beide hallen zijn volgens de
definiëring van de NRB te beschouwen als vloeistofkerende voorzieningen; deze vloeistofkerende
voorzieningen worden als voldoende beschouwd wanneer sprake is van beheersmaatregelen zoals: visueel toezicht, faciliteiten om ontstane verontreinigingen op te ruimen en geïnstrueerd personeel t.b.v.
het opruimen van eventuele verontreinigingen.
De conform voorschrift G.2 periodiek gerapporteerde monitoringgegevens geven op dit moment geen
aanwijzing voor onvoldoende beheersing waardoor bodem- en/of grondwaterverontreiniging is ontstaan of dreigt te ontstaan.
Ten aanzien van de reeds aangebrachte en eventueel nog aan te brengen bodembeschermende voorzieningen dient, met uitzondering van de bedrijfsriolering, te worden uitgegaan van een eindemissiescore 1 (verwaarloosbaar risico van enige relevantie). Dit is in een doelvoorschrift (voorschrift b.1)
vastgelegd. Daarnaast is een voorschrift (B.2) opgenomen waarin een beheersprogramma ten aanzien
van de bodembescherming dient te worden opgesteld en uitgevoerd.
9 Bodemonderzoek
Een voorschrift ten aanzien van het uitvoeren van een bodemonderzoek bij eventuele bedrijfsbeëindiging ontbreekt in de vigerende vergunning van 1995. Door middel van deze ambtshalve wijziging
wordt aan de vergunning een voorschrift verbonden met betrekking tot het bij (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging uitvoeren van een bodemonderzoek om de kwaliteit van de bodem en het grondwater vast
te stellen. Zie voorschrift c-1.
9 Brandveiligheid
Een aantal voorschriften in de, door de gemeente Hoogezand-Sappemeer afgegeven gebruiksvergunning van 12 maart 2002, vertonen een overlap met de voorschriften welk in de Wm-vergunning van
Bodewes Volharding zijn vermeld. Er zijn echter geen strijdigheden geconstateerd tussen beide vergunningen, waardoor de Wm-vergunning op dit punt niet behoeft te worden gewijzigd.
9 Lucht
Ten aanzien van las- en snijwerkzaamheden is in de huidige vergunning voorgeschreven dat de afgezogen lucht die stof en/of rook (van lassen/snijden) bevat door een doelmatig en verwisselbaar filter
moet worden geleid. Voor het bepalen van de emissieconcentratie-eisen van stof als gevolg van bedrijfsactiviteiten is de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) van toepassing. Ten aanzien van de
stofemissie gelden de in de NeR gegeven algemene eisen. Uitgaande van een ongereinigde massastroom groter dan 0,50 kg per uur, geldt een emissie-eis van maximaal 10 mg/m³ per installatie.
Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden met betrekking tot het aan de NeR voldoen van
de stofemissie van de afzuiging en filterinstallaties van las- en/of snijapparatuur (voorschriften d.1).

Verruimde reikwijdte
9 Afvalpreventie
In de huidige vergunning van Bodewes Volharding te Foxhol van 1995 is ruim aandacht besteed aan
het aspect afvalpreventie. In deze vergunning komt dat onder meer tot uiting in de voorschriften I.9
t/m I.11, waarin voorschriften zijn gesteld ten aanzien van het opstellen en de inhoud van een afvalpreventieplan alsmede de jaarlijkse rapportage omtrent de uitvoering. Het aspect afvalpreventie is
hiermee voldoende behandeld, waardoor geen aanvullende voorschriften zullen worden gesteld.
9 Afvalscheiding
In het Landelijke Afvalbeheersplan (paragraaf 14.4.1) is een tabel opgenomen waarin de verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven is beschreven. Gelet op de aard van de inrichting
en de geringe omvang van vrijkomende afvalstoffen achten wij aanvullende voorschriften op dit punt
niet noodzakelijk.
9 Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het gebruik van energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het
energiebeleid vormen de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om
energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In de Circulaire van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Milieu 'Energie in de milieuvergunning' van oktober 1999 is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen. Deze circulaire maakt onderscheid tussen categorieën bedrijven
waarvoor wel en waarvoor geen meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) is afgesloten.
Bodewes Volharding behoort tot een categorie bedrijf waarvoor geen MJA is aangegaan.
De Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' stelt dat energiebesparing een relevant onderwerp is
indien meer dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit wordt gebruikt. Uit de bij ons bekende
gegevens blijkt dat het aardgasverbruik en elektriciteitsverbruik van Bodewes Volharding hoger is dan
de voornoemde grenswaarden.
In de voorschriften J1 t/m J3 van de vigerende vergunning van 1995 zijn registratie-, monitoring- en
rapportagevoorschriften ten aanzien van het energieverbruik opgenomen. Met deze ambtshalve wijziging worden aan de vergunning voorschriften toegevoegd welke overeenstemmen met hetgeen wordt
begrepen onder 'beperkt energiebesparingonderzoek' volgens de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'; dit is in voorschrift E.1 t/m E.4 vastgelegd. Voornoemd onderzoek dient minimaal de
energiebesparingonderwerpen te bevatten die in het kader van het doelgroepenbeleid zijn ingebracht.
9 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten evenals de bij ons
bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons
geen aanleiding om hiervoor aanvullende voorschriften op te leggen aan Bodewes Volharding.
Waterverbruik
Ten aanzien van het waterverbruik is bij ons geen kwantitatieve gegevens bekend. Gezien de aard van
de bedrijfsactiviteiten wordt enkel water gebruikt voor sanitaire doeleinden en eventuele reinigingsactiviteiten; er wordt geen proceswater wordt gebruikt. Door middel van deze ambtshalve wijziging
verbinden wij derhalve geen voorschriften aan de vergunning die gericht zijn op vermindering van het
waterverbruik.

9 Verkeer en vervoer
Het algemene provinciale beleid op het gebied van verkeer en vervoer is geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). In het provinciaal beleid ten aanzien van verkeer en vervoer is gesteld dat
de provincie via vervoersmanagement het autogebruik, vooral in het woon-werkverkeer wil terugdringen. Vervoermanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel
bezoekers komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen
transportkilometers per jaar. Genoemde criteria zijn niet van toepassing op Bodewes Volharding te
Foxhol; derhalve worden met betrekking tot verkeer en vervoer geen voorschriften aan de vergunning
verbonden.
BESLISSING
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Milieubeheer besluiten wij:
I.

dat de bij ons besluit van 3 april 1995, nr 95/3654/13/8, MA, aan Bodewes Volharding te Foxhol verleende vergunning ingevolge de Wm wordt gewijzigd in die zin dat de aan deze
vergunning verbonden voorschriften worden aangevuld met de navolgende voorschriften:
A. AFVALWATER
1.

De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
a. huishoudelijk en sanitair afvalwater vanuit de gebouwen;
b. water afkomstig van schrobputten in gebouwen;
c. hemelwater afkomstig van de helling;
d. hemelwater vanaf de daken en het terrein.

2.

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

3

De in voorschrift A.1 vermelde afvalwaterstroom b. en c. dienen over een olie-waterslibafscheider te worden geleid alvorens deze in het openbaar riool mogen worden gebracht.

4.

De olie-water-slibafscheider als bedoeld in voorschrift A.3, alsmede de daaraan gekoppelde
afvoerputten, dienen zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar zijn en dienen zo
vaak als voor de goede werking noodzakelijk is te worden geledigd en te worden gereinigd.
Het is niet toegestaan de tijdens de lediging en reiniging vrijkomende afvalstoffen te lozen.

5.

Van het ledigen en reinigen van de olie-water-slibafscheider dient een logboek te worden
bijgehouden, waarin per voorziening de volgende gegevens zijn vermeld:
a. data waarop onderhoud is gepleegd;
b. aard van het uitgevoerde onderhoud op desbetreffende data;
c. data waarop de afvalstoffen zijn afgevoerd (met afgifte bonnen);
d. naam en adres verwerkingsbedrijf;
e. hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen.

6.

Vergunninghoudster dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

B.

BODEMBESCHERMING

1.

De bodembeschermende voorzieningen en maatregelen dienen zodanig te zijn uitgevoerd
dat, conform de systematiek van de NRB, voor elke bodembedreigende activiteit de emissiescore 1 wordt bereikt.

2.

Vergunninghoudster moet binnen 2 maanden na het van kracht worden van deze vergunning beschikken en uitvoering geven aan een actueel beheersprogramma ten aanzien van de
bodembescherming. In dit beheersprogramma moet aandacht worden besteed aan:
incidentenmanagement (acties gericht op het schoonhouden van apparatuur en de
werkvloeren);
de noodzakelijke aanwezigheid van opruimfaciliteiten en getraind personeel;
uitvoering van controles, inspecties en bewaking van een goede staat van de vloeren.

C. BODEMONDERZOEK
1.

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit(en) moet de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem bepaald worden. De opzet van het uit te voeren onderzoek moet de instemming
hebben van de directeur. Binnen 2 maanden na beëindiging moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering van het
bodemonderzoek door de vergunninghoudster aan ons college worden overgelegd.

D. LUCHT
1.

De stofconcentraties in de gereinigde afgevoerde lucht van afzuiging- en filterinstallaties
mag niet meer bedragen dan 10 mg/mo3.

E.

ENERGIE

1.

Binnen uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet voor de
gehele inrichting de energiehuishouding in kaart zijn gebracht, hetgeen betekent dat een
overzicht van de energiebalans voor de gehele inrichting en een toedeling van tenminste
90% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en (deel-)processen moet
zijn vastgelegd.

2.

Op basis van in voorschrift E.1 verkregen gegevens dient binnen 9 maanden na het van
kracht worden van deze beschikking een onderzoeks- en besparingsplan, ter goedkeuring,
aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Dit plan dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
een inschatting van het energiebesparingpotentieel van de drie grootste energieverbruikende installaties of (deel-)processen;
een overzicht van de mogelijke energiebesparende maatregelen die ter verlaging van
het energieverbruik in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen, evenals
de per maatregel bereikte of te bereiken energiebesparing;
de geschatte (meer)investeringskosten per te treffen maatregel;
een fasering van eventueel te treffen maatregelen.

3.

Energiebesparende maatregelen dienen overeenkomstig het conform voorschrift E.2 op te
stellen plan te worden uitgevoerd. Er mogen vervangende maatregelen worden getroffen,
mits daardoor een zelfde energiebesparing wordt bereikt.

4.

II.

Jaarlijks voor 1 april dient (aanvullend op hetgeen conform de voorschriften J.1 t/m J.3 van
de vigerende vergunning reeds gerapporteerd wordt) het volgende aan het bevoegd gezag te
worden gerapporteerd:
een overzicht van de gerealiseerde maatregelen, datum van invoering alsmede resultaat van de
o maatregel betreffende de energie-efficiencyverbetering;
o met redenen omklede afwijkingen ten opzichte van het onderzoeks- en besparingsplan;
o een overzicht van de in het komende jaar voorgenomen energiebesparingsmaatregelen.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. Bodewes Scheepswerf "Volharding" te Foxhol, Scheepswervenweg 14, 9707 PX Foxhol;
2. de directeur Beleidsafdelingen provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen;
3. VROM Inspectie – Noord, postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD Veendam;
5. Burgemeester en wethouders der gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand;
6. Stichting BSB Drenthe en Groningen, Oude Rijksweg 10, 9481 BD Vries.

Groningen, 16 september 2003
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:
, voorzitter.
, secretaris.

BESLUIT WIJZIGING VERGUNNING (Wm)
Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 8.23 van de Wm de bij hun besluit van 3 april 1995,
nr. 95/3654/13/8, MA aan Bodewes Scheepswerf "Volharding" te Foxhol verleende vergunning als
bedoeld in artikel 8.4 van de Wm (zogenaamde revisievergunning) voor het bouwen, onderhouden,
repareren en het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te
meten lengte van 25 meter of meer, gewijzigd.
Reden tot wijziging van de vergunning.
Er was geconstateerd dat in voornoemd besluit van 3 april 1995 volgens de huidige maatstaven een
aantal milieuaspecten niet of onvoldoende zijn beoordeeld en dat een aantal voorschriften ontbraken.
Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu zijn hiervoor een aantal voorschriften opgenomen, vervangen dan wel aangevuld.
Terinzagelegging
Het besluit ligt ter inzage van 29 september t/m 10 november 2003 op het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer alsmede van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-20.30 uur in de bibliotheek, Gorecht Oost
32, Hoogezand.
Beroep
Tot en met 10 november 2003 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Het
beroepschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Als u beroep instelt, kunt u ook de Voorzitter, voornoemd,
vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.
Informatie
Voor procedurele informatie kunt u contact opnemen met dhr. R.J.M. Reyers, tel. 050-3164269, voor
technisch-inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.H.E. Truin, tel. 050-3164529.

