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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 19 april 2005
Nr. 2005-6.483/16, MV
Verzonden: 26 april 2005
Beschikken hierbij op de aanvraag van Poelman Zandhandel B.V. om een ambtshalve wijziging van de
vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een inrichting bedoeld voor het winnen van zand en
woudzand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, opslag in zanddepots en afvoer van
zand door middel van vrachtwagens (procedure nummer 5938).

1.

AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Actuele vergunningssituatie
Bij ons besluit van 10 mei 1994, nr. 94/4534/19/1, MA is aan Poelman Zandhandel B.V. een vergunning als
bedoeld in artikel 8.1, lid 1 onder a en c van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het oprichten en in
werking hebben van een inrichting bedoeld voor het winnen van zand en woudzand en het daaraan
verbonden gebruik van een zandzuiger, opslag in zanddepots en afvoer van zand door middel van
vrachtwagens op het perceel Scheiding 43b te Opende, kadastraal bekend onder gemeente Grootegast, sectie
F, nrs. 4218 t/m 4222, 4416 en 4418.
De inrichting valt onder categorie 11.3 lid i van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb),
"Inrichting bestemd voor het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000
kg / uur of meer".
Voor deze categorie zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag ingevolge de Wm.
Voor het wijzigen van de inrichting is op 8 maart 1996 een melding ex. artikel 8.19 van de Wm ingediend.
De wijziging betrof de realisatie van een opslagruimte voor brandstof en banden.
1.2
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.
Geconstateerd is dat de in de beschikking van 10 mei 1994 opgenomen voorschriften niet meer geheel
toereikend zijn voor een optimale bescherming van het milieu. Wij hebben daarom gewijzigde c.q.
aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot bodemonderzoek, opslag en
aflevering van brandstof alsook energie- en grondstofgebruik.
2.
GEVOLGDE PROCEDURE
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen
3.5.2 t/m 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Omtrent het voorlopig voornemen voor deze ambtshalve wijziging (onze brief van 7 februari 2005, kenmerk
2004-02954) is binnen de daarvoor gestelde termijn geen reactie/zienswijze ingebracht.
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Het ontwerp van deze beschikking is, overeenkomstig artikel 3.21 Awb en artikel 13.4 Wm, ter inzage
gelegd van 16 maart tot en met 29 maart 2005 waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld tot het indienen
van schriftelijke bedenkingen. Een bekendmaking heeft plaatsgevonden in Het Westerkwartier en in de
Staatscourant, beide van dinsdag 15 maart 2005. Binnen de daarvoor gestelde termijn (op 22 maart 2005)
hebben wij een bedenking ontvangen van de heer Tj. Borsch, Parksterdwarsweg 7, 9865 VR Opende d.d. 21
maart 2005.
De heer Borsch merkt (in het kort samengevat) op, dat de in werking zijnde locatie ook opslag, verwerking
en afvoer van teelaarde heeft en dat op deze locatie separaat ook een milieuvergunning is afgegeven voor het
in werking hebben van een puinbrekerij met aanvoer, opslag, verwerken en afvoer van puin. Hij heeft
bovenmatig last van stof als het bedrijf in werking is. Het zand en de grond wordt zonder beschermende
voorzieningen in bulten tot negen meter boven het maaiveld opgeslagen. De af- en aanvoerweg is deels een
openbare weg, welke verbreed is aangelegd voor de afvoer van zand en grond. Deze weg zit altijd onder de
blubber en/of zand. Bij droog of drogend weer stuift hij geweldig door de zuigende werking van de
vrachtwagens. Hij heeft de provincie hier al eerder op aangesproken. Hij vindt dat in de te verlenen
vergunning hiervoor voorzieningen behoren te worden getroffen en dat er aanpassingen in de
milieuvergunning moeten worden doorgevoerd.
Reactie: aan genoemde bedenking(en) is reeds tegemoetgekomen door het opnemen van de voorwaarden 39
tot en met 43 in de (in de aanhef genoemde -vigerende-) vergunning van 10 mei 1994, nr. 94/4534/19/1, MA.
Een en ander mede naar aanleiding van destijds tegen deze vergunning ingebrachte reacties.
3.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

3.1
Inleiding
De ambtshalve wijziging van de vigerende revisievergunning moet worden beoordeeld aan de hand van de
artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer. In deze artikelen wordt een aantal aspecten
aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee
verder nog rekening moet worden gehouden. Voor zover deze relevant zijn voor de beschikking komen deze
aspecten in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn
In de IPPC-richtlijn (EG-richtlijn 96/61/EC) wordt een raamwerk neergelegd waarbinnen Lidstaten
vergunningen af moeten geven voor bepaalde, in de richtlijn genoemde activiteiten. De richtlijn heeft de
geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door de industriële installaties ten doel. Binnen de
inrichting zijn geen installaties aanwezig die zijn ingedeeld in bijlage I van de IPPC richtlijn, hetgeen
betekent dat de tot de inrichting behorende installaties niet hoeven te worden getoetst aan de IPPC-richtlijn.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van
CO2, NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in
strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld voor de periode 2001
- 2004. Bij besluit van Provinciale Staten van 10 november 2004 is de looptijd van het POP met 2 jaar
verlengd. De planperiode loopt nu tot en met 31 december 2006. De hoofddoelstelling van het POP is:
Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van
de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om
zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling).
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu
te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
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In de planperiode dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog
niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting door
diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt verder aangegeven
dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese en landelijke
regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is hiermee rekening
gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van onderhavige ambtshalve wijziging van de vergunning en de hierbij aan de
orde zijnde milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Groene wetten
3.5.1 Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn
De bescherming van natuurgebieden vindt plaats op grond van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en
de Natuurbeschermingswet 1968. De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van een beschermd
gebied ingevolge de Natuurbeschermingswet of de Vogel- en Habitatrichtlijn zodat een beoordeling op basis
van deze wet- en regelgeving niet noodzakelijk wordt geacht.
3.5.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten.
In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen of vernielen van nesten, holen en
voortplantings- en rustplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is het verboden beschermde planten te
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Aangezien het in werking hebben van onderhavige
inrichting onzes inziens niet leidt tot nadelige invloed op beschermde soorten, is geen ontheffing op grond
van de Flora- en Faunawet vereist.
3.6
Afvalstoffen
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden
bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Aangezien de registratie van afvalstoffen rechtstreeks volgt uit de artikelen
10.45 tot en met 10.55 van de Wm, behoeven hiertoe geen voorschriften aan de vergunning te worden
verbonden. Het aan de vergunning verbonden voorschrift B.38 komt daarmee te vervallen.
Preventie
Gezien de aard en omvang van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen, achten wij het niet
noodzakelijk om aan de vergunning aanvullende voorschriften met betrekking tot preventie van afval te
verbinden.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen niet nodig.
3.7
Bodemonderzoek
Naar aanleiding van voorschrift B.6 is een bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit
bodemonderzoek, waarin de 'nulsituatie' is vastgelegd, is aan het bevoegd gezag toegezonden. De
voorschriften B.6 t/m B.12 komen daarmee te vervallen. Om de kwaliteit van de bodem vast te stellen en te
kunnen vergelijken met voornoemde 'nulsituatie' is aan de vergunning, ter vervanging van de bestaande
voorschriften B.13 t/m B.15, een voorschrift verbonden met betrekking tot de uitvoering van een
eindonderzoek in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten (voorschrift D.1).
3.8
Opslag en aflevering brandstof
Voor de opslag van gas- en dieselolie in bovengrondse tanks van respectievelijk 4.000 en 6.000 liter is de
richtlijn CPR 9-6 van toepassing. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden (voorschrift D.2) waarbij
specifiek is aangegeven welke hoofdstukken van deze CPR-richtlijn van toepassing zijn. Dit voorschrift
vervangt het bestaande voorschrift B.16.
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Er wordt jaarlijks minder dan 25.000 liter gas- en dieselolie doorgezet. Aangezien er echter wel dieselolie
wordt afgeleverd aan voertuigen (vrachtwagens) bedoeld voor het wegverkeer, is voor deze aflevering van
dieselolie de richtlijn CPR 9-1 van toepassing (voorschrift D.3).
Aan de vergunning is aanvullend een voorschrift verbonden met betrekking tot de aflevering van brandstof
voor de zandzuiger (voorschrift D.4).
3.9
Energie
In de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet
worden opgenomen in de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het
convenant Benchmarking of de tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-2).
Poelman Zandhandel B.V. behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot één van deze
convenanten mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar. Wij
volgen bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Binnen de inrichting wordt minder
dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. Gezien de aard en omvang van het
energieverbruik, achten wij het niet noodzakelijk voorschriften aan de vergunning te verbinden met
betrekking tot energiebesparing.
3.10
Grondstoffen- en waterverbruik
3.10.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De Nederlandse bodem is o.a. opgebouwd uit minerale grondstoffen als zand en grind. Deze primaire
grondstoffen zijn uitermate geschikt om als toeslagmateriaal voor de bouwindustrie te dienen.
Doel van de inrichting is het winnen van zand en teelaarde. Verder vindt binnen de inrichting incidenteel
opslag van toeslagmaterialen voor de wegenbouw (grind, scherpzand, hoogovenslakken en gebroken puin)
plaats. Toegepaste hulpstoffen beperken zich tot brandstof en smeermiddelen voor de zandzuiger en rijdend
materieel.
Gezien de aard van de activiteiten, de bij ons bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen, hebben wij geen aanleiding aanvullende voorschriften met betrekking tot
preventie van grondstoffen opgelegd. Wel is aan de vergunning een aanvullend voorschrift verbonden met
betrekking tot de registratie van de doorzet van te winnen zand, teelaarde en toeslagmaterialen voor
wegenbouw (voorschrift D.5).
3.10.2 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5.000 m3 of meer bedraagt. Binnen de inrichting van Poelman Zandhandel B.V. wordt minder dan
5.000 m3 leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijke
doeleinden. Voor het reinigen van materieel op de wasplaats wordt oppervlaktewater toegepast.
Aan de vergunning is met betrekking tot het zuinig omgaan met water een voorschrift opgenomen
betreffende de registratie van de ingenomen hoeveelheid leiding- en oppervlaktewater (voorschrift D.5).
3.11
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement 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.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
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3.12
Overige aspecten
3.12.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.12.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten oor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met
betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de
provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
4.

BESLUIT

Gelet op de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, besluiten wij :
I. de op 10 mei 1994 door ons College voor onderhavige inrichting verleende oprichtingsvergunning (nr.
94/4534/19/1, MA), conform artikel 8.23 van de Wet milieubeheer, ambtshalve te wijzigen waarbij de aan
deze vergunning verbonden voorschriften B.6 t/m B16, B.38 en B.44 komen te vervallen en worden aan de
vergunning door de navolgende aanvullende/gewijzigde voorschriften verbonden;
II. de bedenkingen van de heer Borsch ongegrond te verklaren.
Gedeputeerde staten voornoemd:
, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
VROM Inspectie Regio Noord;
Burgemeester en Wethouders van Grootegast;
Waterschap Noorderzijlvest.
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Bodemonderzoek
D.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 vergunninghouder aan het bevoegd gezag worden
overgelegd.
Opslag en aflevering brandstof
D.2
De bovengrondse opslag van gas- en dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van de
richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse
opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6 "Vloeibare aardolie- producten: opslag tot 150 m³ van
brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks") van welke paragrafen de
artikelen 4.2.12, 4.2.13, 4.3.10, 4.4.8, 4.5.7, 4.7.4 en 4.7.5 zijn uitgezonderd.
D.3
De aflevering van gas- en dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 5.8, 5.9, 5.10, 5.12,
5.13, 5.14, 5.15, 6.5 en 6.6.2 van de richtlijn CPR 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door
gevaarlijke stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-1 "Vloeibare
aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag").
D.4
De overslag van brandstof naar de zandzuiger door middel van een flexibele slang dient zodanig te
geschieden dat geen contact tussen de brandstof en het oppervlaktewater, de grond en/of grondwater kan
optreden.
Grondstoffen
D.5
Binnen de inrichting dient een registratie te worden bijgehouden, waarin op jaarbasis wordt aangegeven:
de doorzet aan zand en teelaarde (in m³);
de doorzet aan wegenbouwmaterialen (in tonnen).
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Bijlage 1: Begrippen en afkortingen
CPR
CPR 9-1
CPR 9-6
IPPC
IvB
LAP
PMV
POP
Wm
Wvo

Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven
door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te
’s-Gravenhage.
"Vloeibare aardolieproducten; Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor
motorbrandstof" 6e druk 2000.
"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met en vlampunt
van 55 tot 100º C in bovengrondse tanks; Tweede druk 1999."
Integrated Pollution Prevention and Control
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
Landelijk Afval Plan
Provinciale Milieu Verordening
Provinciaal Omgevings Plan
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

pagina 10 van 11

Bijlage 2: Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
0 kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekertjes
± 500 bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval
40 kg
Glazen verpakkingen
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen
40 kg
Steenachtig materiaal / Puin
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel
40 kg
Glas- en steenwol
25 kg
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
visindustrie, bouw- of sloopafval, procesafval van
afvalscheiding redelijk.
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen, enz)
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