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: 6038

Verzonden

: 21 december 2005

Beschikken hierbij op de aanvraag van AVEBE b.a. te Veendam, ten behoeve van haar locatie
Ter Apelkanaal om een wijzigingsvergunning ingevolge de Grondwaterwet (Gww).
1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Op 26 september 2005 ontvingen wij van AVEBE b.a. te Veendam, ten behoeve van haar locatie te
Ter Apelkanaal, een aanvraag tot wijziging van de vergunning ingevolge de Gww voor het onttrekken
van grondwater op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie G, nr. 6650, 7361,
6652, 7360, 7358, 6367, 7017 en 7352, plaatselijk bekend M&O weg 11, 9563 TM te Ter Apelkanaal.
Bekend in het register als Vlagtwedde 4.
De aanvraag is gedaan ten behoeve van een betere, organisatorische scheiding van de grondwaterstromen naar de afnemers (monsterweeglokaal en PURAC [voorheen Glucona]). Hiervoor is een extra
bron noodzakelijk.
Omdat het hier om een wijziging van de inrichting voor het onttrekken van grondwater van een bestaande vergunning gaat (het bijplaatsen van één bron met pomp) en de onttrekking langer zal duren
dan 6 maanden, is de onttrekking vergunningplichtig ingevolge de Gww.
◊

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm.
Bij de gevolgde procedure hebben wij toepassing geven aan Afdeling 3.4 van de Awb.
Met onze brief van 12 september 2005, nr. 2005-18.929a/41, MV, hebben wij de ontvangst van
het verzoek tot wijziging van de vigerende vergunning aan Avebe Ter Apelkanaal bevestigd.
Bij brieven van gelijke datum, nrs. 2005-18.929b/41, MV en 2005-18.929c/41, MV hebben wij
een exemplaar van voornoemd verzoek om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Gelijktijdig hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit met hierboven
vermelde brieven meegezonden. Daarbij zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld binnen
6 weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit ons College terzake van
het ontwerpbesluit te adviseren.
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Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 17 oktober t/m 28 november 2005) en de
mogelijkheid tot het naar voren brengen van mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen tegen
het ontwerpbesluit, is mededeling gedaan in:
- het DGD, editie Oost
van 15 oktober 2005
(reg.nr.2005/0480/MV) en
- de Ned. Staatscourant
van 17 oktober 2005
(reg.nr.2005/0481/MV).
Binnen de gestelde termijn van ter inzage ligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of
schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met
vergunningaanvraagster en het bevoegde gezag over het ontwerpbesluit is ook géén gebruik
gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb). Sedertdien zijn tenminste vier 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.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 2 januari t/m 13 februari 2006) en de mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in
- de Ter Apeler Courant
van 28 december 2005 (reg.nr.2005/0559/MV) en
- de Ned. Staatscourant
van 30 december 2005 (reg.nr.2005/0562/MV).
2.

GRONDEN VAN DE BESLISSING


Onttrekking

De wijziging van de inrichting heeft betrekking op het plaatsen van een extra bron ten behoeve
van een betere organisatorische scheiding van de grondwaterstromen. De gevraagde maximale
hoeveelheid te onttrekken grondwater zal niet afwijken van de bij ons besluit van 27 juni 1978,
nr. 12.859/58, 2e afdeling vergunde hoeveelheid, gewijzigd bij ons besluit van 23 januari 1989,
nr. 11.459, afd. WPZ.


Beperking grondwateronttrekking

Er zal niet meer water worden onttrokken dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is.


Effecten op andere belangen

Aangezien de totale hoeveelheden te onttrekken grondwater niet zal toenemen, worden er geen
negatieve effecten op andere belangen verwacht.


Toetsing aan het Provinciaal Omgevingsplan:

In het Provinciaal Omgevingsplan is aan het (zoete) grondwater in dit gebied de industriewaterfunctie toegekend. Dit betekent dat vergunning in principe alleen wordt verleend voor
winningen voor industriële toepassingen waarvoor een hoge waterkwaliteit vereist is.
3.

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

De gevraagde wijziging van de vergunning heeft betrekking op het bijplaatsen van één bron. Door het
plaatsen van een extra bron ontstaat er een betere organisatorische scheiding van de grondwaterstromen naar de afnemers. De totaal te onttrekken hoeveelheden grondwater blijven gelijk.
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BESLISSING:
Gelet op de Grondwaterwet, de Grondwaterverordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet
Milieubeheer en de aanvraag tot wijziging van de vergunning van 20 september 2005 besluiten wij:
I.

aan AVEBE Ter Apelkanaal vergunning te verlenen voor het wijzigen van de inrichting voor
het onttrekken van grondwater op de percelen kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie
G, nrs. 6650, 7361, 6652, 7360, 7358, 6367, 7017 en 7352, plaatselijk bekend M&O weg 11 Ter
Apelkanaal.

II.

de inrichting voor het onttrekken van grondwater op te nemen in het register als bedoeld in artikel 11 van de Grondwaterwet onder gemeente Vlagtwedde nr. 4.

III.

aan de onder I. genoemde vergunning voor het wijzigen van de inrichting voor het onttrekken
van grondwater blijven de voorschriften van toepassing als genoemd in de vergunning van 27
juni 1978, nr. 12.859/58, 2e afdeling en de wijziging van 23 januari 1989, nr. 11.459, afd. WPZ.

IV.

te bepalen dat een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:
1. Groningen Seaports, postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
2. Burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen;
3. VROM – Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.
4. de NV Waterbedrijf Groningen, postbus 24, 9700 AA Groningen;
5. Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9700 AA Veendam;
6. Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie / NLTO, postbus 186, 9200 AD Drachten;
7. Belastingdienst, Rivierenland, Kantoor Arnhem, Landelijk Milieubelastingen Team,
t.a.v. Administratie, Postbus 9007, 6800 DJ Arnhem;
8. Provinciale Commissie Water en Milieu / PCWM).

Groningen,
Gedeputeerde Staten voornoemd:
, voorzitter.

, secretaris.
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