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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 7 september 2010
Nr. 2010-274905
Verzonden: „ g C;FP 2010
Beschikken hierbij op de aanvraag van Verleend aan Metalchem/DRS b.v. om wijziging van een voorschrift
van de revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer ten behoeve van een afvalbe/verwerkingsbedrijf.
1.

AANVRAAG

1.1
Onderwerp
Op 14 april 2009 (nr. 2009-21.877/16, MV) is voor de inrichting aan de Industrieweg 4 te Zuidbroek een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend (hierna: revisievergunning).
Op 9 juni 2010 hebben wij van Metalchem/DRS b.v. een aanvraag ingevolge artikel 8.24 van de Wet
milieubeheer ontvangen om een voorschrift (voorschrift 2.3.1), die aan de revisievergunning is verbonden,
te wijzigen.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De artikelen 8.6 toten met 8.17 van de Wet milieubeheer zijn bij het opstellen van deze beschikking in acht
genomen.
2.2 Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 14 juni 2010 schriftelijk bevestigd.
Een exemplaar van de aanvraag en van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager
en aan de bij deze procedure betrokken adviseur.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag^n de_overige van-belang-zijnde'stükRën^
waarqndterjTe_t_infQrmatiebladrter-inzage-gelegd'irT^egêmeente Menterwolde en dit is bekend gemaakt door
'hét'plaatseTTvan een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 10 juli 2010.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van
het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen. Hierbij wordt
tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de aanvrager en het
bevoegd gezag.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend. De
vergunning wordt derhalve verleend conform het ontwerpbesluit.

3.

TOETSINGSKADER VAN DE AANVRAAG

3.1
Algemeen
Er zijn geen richtwaarden, grenswaarden, instructieregels of bindende aanwijzingen van de ministervan
VROM van toepassing, waaraan de aanvraag moet worden getoetst. De aanvraag is overigens getoetst aan
het belang van de bescherming van het milieu.
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4.

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN DE A A N V R A A G

4.1
Algemeen
In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het
volgende op:
In het betreffende voorschrift 2.3.1. staan in een tabel de afvalstoffen vermeld, die in de inrichting mogen
worden geaccepteerd en opgeslagen, en de maximale opslag en de maximale jaarcapaciteit per
afvalstroom. In de tabel is niet alleen de gebruikelijke benaming vermeld van de verschillende afvalstromen,
maar ook de bijbehorende euralcode.
Echter zijn in de tabel, en eveneens in de aanvraag die bij de revisievergunning hoort, de euralcodes in een
verkeerde volgorde gekoppeld aan de drie afvalstromen behorend tot het tandheelkundig gevaarlijk afval.
De euralcodes zijn echter wel genoemd in de aanvraag en als zodanig getoetst in de revisievergunning. De
onjuiste koppeling van euralcodes heeft derhalve enkel effect op de maximale jaarcapaciteit. Met betrekking
tot de toetsing aan het LAP, zoals dit in de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag om revisievergunning
heeft plaatsgevonden, leidt dit echter niet tot gewijzigde inzichten en een andere beoordeling.
Een juiste koppeling van Euralcodes aan de maximale jaarcapaciteit is voor Metalchem/DRS b.v., voor haar
werkzaamheden, nodig in het kader van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).
5.

CONCLUSIE

5.1
Algemeen
Uit de ovenvegingen volgt dat vergunningvoorschrift 2.3.1. moet worden gewijzigd.
6.

BESLUIT

6.1
Algemeen
Gelet op de Wet milieubeheer en vorenstaande ovenwegingen besluiten wij voorschrift 2.3.1. van de op 14
april 2009 (nr. 2009-21.877/16, MV) voor de inrichting verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer
te wijzigen.
Aan de vergunning verbinden wij het bijgevoegde voorschrift.
6.2
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 7 september 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd:

orzitter.

, secretaris.
Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde.
het waterschap Hunze en Aa's
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7.

VOORSCHRIFT

2.3.1.
In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd
en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden
de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming
Euralcodes
Max. opslag (in ton)
max. jaarcapaciteit
afvalstof
(ton/jaar)
fotografisch gevaarlijk
09.01.04*
1232 (totaal
afval
09.01.05*
70
vloeistoffen)
-fixeer
09.01.01*
- ontwikkelaar
- mengsel fix./ontw.
- bleekfixeer
16.03.03*
- afgekeurde
2
7,5
grondstoffen tbv
filmverwerking
fotografisch bedrijfsafval 09.01.07
80
800
-filmafval
09.01.99
10
50
- offsetplaten
tandheelkundig
19
gevaarlijk afval
- kwikhoudend afval
18.01.10*
15
- DRS milieubox
18.01.06*
350
18.01.03*
- tandtechnisch
0,05
laboratoriumafval
edelmetaalhoudend
09.01.99
5
10
06.04.04*
afval
0,5
galvano- en etsbaden
50
- cyanidebad
11.01.07
2,5
11.01.98
11.01.05
- zuurbad
1,5
afgedankte apparatuur
16.02.10*
15
150
(BEA)
16.02.13*
16.02.15*
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