VERGUNNING WET MILIEUBEHEER
verleend aan
H.H. van der Velde B.V.
voor het veranderen van een inrichting bedoeld voor het winnen van
zand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, de opslag
in zanddepots en de afvoer van zand met vrachtwagens

(Locatie: Winningsweg ong. te Nieuwe Pekela)

Groningen, 27 april 2010
Nr. 2010-26.565/17, MV
Procedure nr. GR-VERG-2009-000179
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 april 2010.
Nr. 2010-26.565/17, MV
Zaaknr. 250305
Verzonden: 2 9 APR. 2010
Beschikken hierbij op de aanvraag van H.H. van der Velde B.V. van 11 februari 2010 voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting bedoeld voor het winnen
van zand en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, de opslag in zanddepots en de afvoer van
zand met vrachtwagens.
1.

AANVRAAG VERANDERINGSVERGUNNING

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 15 februari 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van H.H. van der Velde BV., Pekelwerk42 te Nieuwe
Pekela, vooreen veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het wijzigen
van een bestaande inrichting gelegen aan de Winningsweg ong. te Nieuwe Pekela, kadastraal bekend
gemeente Nieuwe Pekela, sectie A, nrs. 464, 2155, 2157, 3411, 3412, 3413, 3429, 3480, 3484 en 3521.
Verzocht wordt om een veranderingsvergunning voor het, met vierwiel aangedreven auto's, mogen rijden op het
binnen de inrichting aanwezige zanddepot. Het gaat hierbij om vierwiel aangedreven, door de RDW
goedgekeurde, auto's met een geldige APK. Verzocht wordt om maximaal 4 keer per jaar met maximaal 100
auto's te rijden ten behoeve van behendigheidstraining van de bestuurders.
Deze activiteit valt onder categorie 19.1g.2 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb),
betreffende inrichtingen of terreinen, geen openbare weg zijnde, waar gelegenheid wordt geboden tot het
gebruiken van: bromfietsen, motorvoertuigen of ander gemotoriseerde voer- of vaartuigen in wedstrijdverband,
ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden.
Aangezien de activiteit plaats vindt binnen een bestaande inrichting voor het winnen van zand en grind met een
capaciteit van 100 ton per uur, welke valt onder categorie 11.3 lid i van het Ivb en waar wij bevoegd gezag zijn,
zijn wij ook bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Bestaande vergunningsituatie
Voor de betreffende inrichting hebben wij bij besluit van 7 januari 1997 (kenmerk 97/137/2, RMM) een
oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wm verleend.
De inrichting is gelegen ten noorden van het dorp Nieuwe Pekela. Aan de oostzijde van de inrichting ligt de
provinciale weg N366 en een bedrijventerrein. Aan de noord en westzijde wordt de inrichting omgeven door
landbouwgrond.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm. Als adviseur is de gemeente Pekela bij de procedure
betrokken.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter
inzage gelegd in de gemeente Pekela (van 15 maart t/m 26 april 2010); dit is bekend gemaakt door het
plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 13 maart 2010 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een kennisgeving
van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden. Wij hebben hierbij, gelet op de mogelijke effecten
van de inrichting op de omgeving, gekozen vooreen straal van circa 500 meter.
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Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging
van het ontwerp (tot en met 26 april 2010) schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren
te brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb). Binnen de gestelde termijn is hier geen gebruik van gemaakt.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 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. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning
niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de weigeringsgronden
aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de
orde.
3.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onder c van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door
het verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het locatie waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
Nieuwe Pekela de bestemming zandwinning, zoutwinning en waterbuffering. De aangevraagde incidentele
activiteit is, overeenkomstig de in het bestemmingplan vastgelegde gebruiksbepaling, niet in strijd met
voornoemde doeleindomschrijving van de locatie.
3.3
Geluid
Het geluid van de vierwiel aangedreven auto's levert geen relevante bijdrage aan de geluidsuitstraling van de
inrichting, de geluidsnormen van de vergunning zullen hierdoor niet worden overschreden. Het gaat hier met
name om langzaam rijdende auto's (stationair draaiende motoren) ten behoeve van een behendigheidstraining.
Gezien het feit dat zich op het terrein van de inrichting regelmatig voertuigen en machines worden ingezet ten
behoeve van de zandwinning, en er dus diverse omvangrijke geluidsbronnen aanwezig zijn, hebben wij het niet
nodig gevonden om dit via een geluidrapport bevestigd te zien. De bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de
zandwinning vinden niet gelijktijdig plaats met het rijden met de vierwiel aangedreven auto's.
3.4
Bodem
De aanvraag heeft geen betrekking op bodembedreigende activiteiten zoals de opslag en aflevering van
brandstof ten behoeve van de auto's.
3.5
Lucht
3.5.1 Emissie stof
Het stapvoets rijden met vierwiel aangedreven auto's zal geen invloed hebben op de emissie van stof. Wij
achten het daarom niet noodzakelijk hiertoe voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.5.2
Luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies zal de luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting beïnvloed worden. Voor de
luchtkwaliteit zijn in ons land een aantal toetscriteria van toepassing welke hieronder zijn weergegeven.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de Wm zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor de
luchtkwaliteit en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen.
Gelet op het bovenstaande en op artikel 5.16, lid 1 onder a toten metd Wm, kunnen wij tot vergunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen is voldaan:
aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het
tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van
vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van de
concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening samenhangende
maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert
(saldering);
aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk
geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Gezien de activiteiten die reeds binnen de bestaande inrichting plaats vinden, hebben de activiteiten waarvoor
vergunning wordt gevraagd geen wijziging van de luchtkwaliteit tot gevolg. De aanvraag behoeft daarom niet
verder te worden getoetst aan de grenswaarden.
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4.
CONCLUSIE
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan
worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Veranderingsvergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen, besluiten wij aan H.H. van der Velde
B.V., Pekelwerk 42 te Nieuwe Pekela, de gevraagde vergunning voor het wijzigen van een inrichting bedoeld
voor de winning van zand en grind, gelegen aan de Winningsweg ong. te Nieuwe Pekela, te verienen.
5.2
Vergunningtermijn
De veranderingsvergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag, met uitzondering van bijlage 2, maakt deel uit van de vergunning.
5.4
Ondertekening en verzending
Groningen, 27 april 2010.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
H.H. van der Velde B V , Pekelwerk 42, 9663 AW Nieuwe Pekela;
het College van Burgemeester en Wethouders van Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela.

pagina 6 van 6

