Wijziging vergunning Wet milieubeheer
EPS & USA Cars te Kielwindeweer
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 24 januari 2006
Nr. 2006-636/4, MV
Procedurenummer: 6056
Verzonden: 30 januari 2006
Besluiten hierbij tot wijziging van de vigerende vergunning van EPS & USA Cars te Kielwindeweer van
23 augustus 2005 (nr. 2005-15.619/34, MV) conform artikel 8.24 van de Wet milieubeheer.

1.
1.1.

Verzoek wijziging vergunning
Aanleiding

Bij brief van 18 oktober 2005 (kenmerk 2005-15619/34, MV), door ons ontvangen op 19 oktober 2005,
hebben wij een verzoek tot wijziging van de vigerende vergunning in het kader van de Wet milieubeheer
(Wm) ontvangen van EPS Uitlaten B.V. (voorheen EPS & USA Cars). EPS Uitlaten B.V. verzoekt ons,
conform artikel 8.24 van de Wm, om een wijziging ten aanzien van het aan de vergunning van 17
december 2002 verbonden voorschrift 1.2.4 en aan de vergunning de naam EPS Uitlaten B.V. te
verbinden.

1.2.

Actuele vergunningsituatie

Bij ons besluit van 23 augustus 2005 is aan EPS & USA Cars (thans EPS Uitlaten B.V.) een vergunning
ingevolge artikel 8.1, lid 1 sub a en c van de Wm verleend voor het oprichten en in werking hebben van
een inrichting voor de handel in gebruikte en nieuwe auto-onderdelen, het bewaren en bewerken van
wrakken van auto's, het vervaardigen en monteren van uitlaten en het uitvoeren van licht constructiewerk
in buis.

1.3.

Reden tot wijziging

Aan de op 23 augustus 2005 verleende vergunning is een voorschrift verbonden waarin is bepaald dat het
terrein voor de opslag van autowrakken zodanig moet zijn ingericht dat de bereikbaarheid van de ten
westen van de inrichting gelegen percelen van derden niet wordt belemmerd. Het betreffende voorschrift
1.2.4 sub e is aan de vergunning verbonden naar aanleiding van een bezwaarschrift op het ontwerpbesluit
van deze vergunning. Het bezwaarschrift is ingediend door de eigenaar van een perceel dat grenst aan het
perceel waarop onderhavige inrichting is gelegen, en heeft betrekking op de vestiging van een erfdienstbaarheid in de vorm van recht van overpad op het perceel waarop de inrichting is gelegen.
Ten aanzien van het betreffende voorschrift hebben wij in ons besluit reeds opgemerkt dat wij menen,
ondanks dat overwegingen ten aanzien van een Wm-vergunning uitsluitend betrekking dienen te hebben
op de bescherming van het milieu en privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot het gebruik
van onroerend goed in principe niet binnen het afwegingskader van de Wm vallen, de bereikbaarheid van
de naast de inrichting gelegen percelen te moeten borgen.
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Wijzend op voornoemde overwegingen verzoekt EPS Uitlaten B.V. ons thans om het betreffende
voorschrift 1.2.4 sub e weer laten vervallen.
Tevens wordt verzocht in plaats van EPS & USA Cars, de naam EPS Uitlaten B.V. aan de vergunning te
verbinden.
Op basis van artikel 8.24 van de Wm kan het bevoegd gezag op verzoek van een vergunninghouder
beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden,
wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een
vergunning verbinden.

2.

Gevolgde procedure

Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm).
Het ontwerp van de beschikking is ter inzage gelegd van 1 december 2005 tot en met 12 januari 2006 in
de gemeente Hoogezand-Sappemeer; dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in de
Regiokrant van 30 november 2005.
Over de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is dan ook
gelijkluidend aan de ontwerpbeschikking.
Het besluit is ter inzage gelegd van 2 februari tot en met 16 maart 2006 in de gemeente HoogezandSappemeer en bekend gemaakt door het plaatsen van een advertentie in de Regiokrant van 1 februari
2006.

3.
3.1.

Toetsing en beoordeling
Inleiding

Op basis van artikel 8.24, lid 2 van de Wm dient de wijziging van de vergunning te worden beoordeeld
aan de hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De bij de wijziging betrokken aspecten
worden hieronder verder uitgewerkt. Artikel 8.9 van de Wm stelt dat bij de beslissing op de aanvraag er
geen strijd mag ontstaan met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de
Wet milieubeheer, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.

3.2.

Beoordelingskader Wm

Ten aanzien van het onderhavige verzoek tot wijziging van de vergunning hebben wij opnieuw in
overweging genomen dat een privaatrechtelijke overeenkomst met betrekking tot het vastleggen van een
erfdienstbaarheid buiten het beoordelingkader van de Wm valt. Verder hebben wij in overweging
genomen dat er voor belanghebbenden voldoende privaatrechtelijke mogelijkheden zijn om de
vastgestelde erfdienstbaarheid ten uitvoer te brengen. Wij kunnen daarom instemmen met het verzoek van
EPS Uitlaten B.V. en zijn voornemens betreffende voorschrift 1.2.4 sub e te laten vervallen. Tevens
wordt de vergunning op naam van EPS Uitlaten B.V. gezet.

3.3.

Strijd met algemene regels en andere wetten

Door het van kracht worden van deze beschikking met betrekking tot wijziging van de vergunning
ontstaat er 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, tweede lid, genoemde wetten.
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4.

Beslissing

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:
I

de bij ons besluit van 23 augustus 2005, nr. 2005-15.619/34, MV, aan EPS & USA Cars te
Kielwindeweer verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te wijziging waarbij
voorschrift 1.2.4 sub e komt te vervallen.

II

de tenaamstelling van de vergunning te wijzigen waarbij, daar waar in de vergunning de naam
EPS & USA Cars staat genoemd, EPS Uitlaten B.V. dient te worden gelezen.

III.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
EPS Uitlaten B.V., Nieuwe Compagnie 23, 9605 PX Kielwindeweer;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter.

, secretaris.
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