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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 3 januari 2006
Nr. 2006 – 10/1, MV
Verzonden: 6 januari 2006
Beschikken hierbij op het verzoek van Simmeren Schroot BV om een intrekkingsbesluit op grond van de
Wet milieubeheer (Wm) voor haar inrichting aan de Ulgersmaweg 32 te Groningen..
1.

WET MILIEUBEHEER

1.1
Onderwerp
Op 30 augustus 2005 hebben wij van Simmeren Schroot BV een verzoek ontvangen om, de op 26 maart
1996 en 13 augustus 2002 voor de inrichting aan de Ulgersmaweg 32 te Groningen verleende vergunningen
krachtens de Wet milieubeheer ingevolge artikel 8.26 van de Wm per 1 april 2006 in te trekken, omdat zij
per 1 april 2006 volledig verhuisd zullen zijn naar een nieuwe locatie.
1.2
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
oprichtingsvergunning dd 26 maart 1996,
veranderingsvergunning dd. 13 augustus 2002,
melding 8.19 dd. 11 augustus 2004.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
De besluitvorming heeft plaatsgevonden overeenkomstig de artikelen 8.6, 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer. De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken VROM Inspectie Noord, burgemeester en wethouders der gemeente Groningen en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 10 november t/m 22 december 2005) en de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
is mededeling gedaan in de Groninger Gezinsbode van 9 november 2005 (reg.nr. 2005/0518/MV).
Binnen de daarvoor gestelde termijn van ter inzage ligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit ingebracht. Ook is van de geboden gelegenheid tot
het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegd gezag over het ontwerpbesluit géén gebruik gemaakt. Sedertdien zijn tenminste zes weken verstreken en zijn aan ons college ook door
de bij deze procedure betrokken adviseurs géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij
thans een besluit nemen.
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Van de terinzagelegging van het besluit (van 16 januari t/m 27 februari 2006) en het instellen van beroep is
mededeling gedaan in de Groninger Gezinsbode van 11 januari 2006 (reg.nr. 2006/0008/MV).
3.

BEOORDELING VAN HET VERZOEK

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer. In
artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de
vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
3.2
Beoordeling
Het verzoek is getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. Aangezien na de intrekking geen
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op de locatie, waarop de verleende vergunningen betrekking
hebben, zal worden uitgeoefend, staat de bescherming van het milieu de gevraagde intrekking van de vergunningen niet in de weg.
Met de intrekking van de in 1996 en in 2002 verleende vergunningen heeft de in 2004 door Simmeren gedane en door ons geaccepteerde melding geen betekenis meer, aangezien een melding slechts bestaanbaar is in
samenhang met een eerder verleende vergunning.
Wij zien aanleiding om volledigheidshalve, ter informatie, nog het volgende toe te voegen. Het terrein oftewel de locatie waarop thans nog de inrichting van Simmeren is gevestigd, maakt onderdeel uit van een
gezoneerd industrieterrein. Aan de overkant van het water ligt een terrein waar als toekomstige planologische
bestemming woningbouw wordt voorzien. Met de effectuering per 1 april 2006 van de intrekking van de aan
Simmeren verleende vergunningen zal een thans nog uit hoofde van de Wet geluidhinder bestaande belemmering van de voorziene woningbouw niet langer aanwezig zijn en zal er geen sprake meer zijn van een
situatie als waarop artikel 61, tweede lid, van de Wet geluidhinder het oog heeft. Bovendien is het terrein
waarop thans nog de inrichting van Simmeren is gevestigd reeds door de gemeente Groningen in eigendom
verworven.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit deze overwegingen volgt dat de vergunning per 1 april 2006 kan worden ingetrokken.
5.

BESLUIT

5.1
Algemeen
Gelet op de Wet milieubeheer en vorenstaande overwegingen besluiten wij de op 26 maart 1996 en 13 augustus 2002 voor de inrichting verleende vergunningen krachtens de Wm in te trekken per 3 april 2006.
5.2

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter
, secretaris.
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
1.
Simmeren Schroot BV, Postbus 9520, 9703 LM Groningen;
2.
VROM – Inspectie Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
3.
burgemeester en wethouders van gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS Groningen;
4.
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.
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