BESCHIKKING
INTREKKING VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER
verleend aan
Envica B.V.
(Voormalig Blik Recycling Nederland BV).
ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor
bewerken van metaalreststromen tot hoogwaardige, te recyclen
metaalresten.
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Nr. 2010-18.024/10, MV
zaaknummer 239445
Verzonden:

15 n m 2010

Besluiten hierbij onder gevolg van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer tot intrekking van de aan
Blikrecycling Nederland B.V. op 5 november 2002 in het kader van de Wet milieubeheer verleende
oprichtingsvergunning.
1

INTREKKING VERGUNNING

1.1
Actuele vergunningsituatie
Op 5 november 2002 hebben wij aan Blikrecycling Nederland te Waterhuizen een oprichtingsvergunning
(kenmerk 2002/15.816/45, MV) ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het
oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het bewerken van metaalreststromen, die
hoofdzakelijk afkomstig zijn uit huisvuilscheidingsinstallaties, tot hoogwaardige, te recyclen metaalresten.
Op 5 oktober 2004 hebben wij aan Blikrecycling Nederland B.V. een veranderingsvergunning ingevolge
artikel 8.1 van de Wm verleend (kenmerk 2004-22.386/41, MV) in verband meteen aantal veranderingen die
zijn aangebracht bij de uiteindelijke uitvoering van de inrichting, ten opzichte van de oorspronkelijke
aanvraag.
Op 3 maart 2005 hebben wij van Blikrecycling Nederland een melding ontvangen (nummer 2005-05189, MV)
met betrekking tot de acceptatie en verwerking van "staarten" uit de kartonnage fabrieken.
Op 8 december 2005 hebben wij van Blikrecycling Nederland een melding ontvangen (nummer 2006-24403)
met betrekking tot de opslag op het buitenterrein. Deze melding is op 17 januari 2006 aangevuld (nummer
2006-01161, MV).
Op 16 januari 2007 is Van der Leij Management BV door de rechtbank in Groningen failliet verklaard. Van
der Leij Management BV was eigenaar van Blikrecycling Nederland BV. Op dit moment is TON SIG Real
Estate als eigenaar van het terrein vergunninghouder.
Op 13 februari 2008 hebben wij van Envica bv een brief ontvangen waarin zij aangeven dat ze de nieuwe
drijver van de inrichting zijn.
Op 25 maart 2008 hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd omdat de bestaande voorschriften niet
voldeden met betrekking tot de geconstateerde milieurisico's.
1.2
Verzoek intrekking vergunning
Op basis van artikel 8.26 lid 1 van de Wm kunnen wij als bevoegd gezag een vergunning op verzoek van
vergunninghoudster geheel of gedeeltelijk intrekken, indien het belang van de bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet.
Bij brief van 6 juli 2009, door ons ontvangen op 7 juli 2009 hebben wij van Envica bv, een verzoek tot
intrekking van de vigerende oprichtingsvergunning in het kader van de Wm ontvangen. Verzocht wordt om
de vergunningen, conform artikel 8.26 van de Wm, in te trekken in verband met de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten op de locatie Waterhuizen 7F te waterhuizen.
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2

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Wij hebben met betrekking tot de intrekking van onderhavige vergunningen de procedure gevolgd zoals die
is aangegeven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in hoofdstuk 13 van de Wm.
Bij brief van 8 oktober 2009 (kenmerk 2009-58857/a) is het verzoek tot intrekking van de vergunning aan de
vergunninghoudster bevestigd.
Op 8 oktober 2009 zijn tevens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente HoogezandSappemeer en het waterschap Hunze en Aa's als adviseurs, per brief (kenmerk 2009-58857 b en c) in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van voornoemde brief haar zienswijze kenbaar te
maken. Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik gemaakt.
Het ontwerp van de beschikking wordt ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer; dit is
bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 14 november
2009 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen binnen een straal van circa 200 m van de inrichting is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzage-legging van
het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en
3:16 Awb).
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend. De
vergunning wordt derhalve verleend conform het ontwerpbesluit.

4
TOETSING EN BEOORDELING
De intrekking van onderhavige vergunning is conform artikel 8.26 van de Wm getoetst. Het verzoek tot
intrekking van de vergunning moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wm.
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. Aangezien er thans geen activiteiten meer
binnen de inrichting plaatsvinden, zijn er geen effecten op het milieu te verwachten.
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het intrekken 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.
Wij zijn van mening dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen onderhavig
verzoek tot intrekking van de vergunning. Wij kunnen daarom instemmen met het verzoek.
Op basis van artikel 8.26 lid 3 van de Wm kunnen wij in een beschikking tot intrekking van een vergunning
bepalen dat een aangewezen aan de vergunning verbonden voorschrift gedurende een daarbij aan te geven
termijn blijft gelden. Wij maken van deze bevoegdheid geen gebruik.
5

BESLISSING

5.1
Intrekking vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de aan Envica B.V. op
5 november 2002 verleende oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer in te trekken.
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5.2
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 9 maart 2010.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Envica B.V., t.a.v. Bert Meijer, Waterhuizen 7F, 9609 PA Waterhuizen;
het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand;
het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren, postbus 21, 9750 AA Haren;
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad
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