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Besluiten hierbij tot gedeeltelijke intrekking van de aan Heinzel Paperboard De Eendracht B,V, in het kader
van de Wet milieubeheer op 23 maart 2004 verleende revisievergunning en de op 8 augustus 2006
verleende veranderingsvergunning voor wat betreft de kartonproductie en bijbehorende activiteiten,
1

GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNINGEN

1.1
Aanleiding
Bij bhef van 30 oktober 2009, door ons ontvangen op 11 november 2009, hebben wij van het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Appingedam een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van
de, in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), aan Heinzel Paperboard De Eendracht B.V. (verder HPDE),
verleende vergunningen ontvangen. Door de gemeente Appingedam wordt, als huidige drijver van de
inrichting, verzocht om de gedeeltelijke intrekking van de vergunningen van de op 30 juni 2006 failliet
verklaarde HPDE, conform artikel 8,26 van de Wm,
1.1
Actuele vergunningsituatie
Bij besluit van 23 maart 2004 hebben wij aan HPDE een revisievergunning in het kader van de Wm verleend
(nr. 2004-9493/13, MV) voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de fabricage van karton
op het perceel Woldweg 18 te Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie G, nrs. 3358,
3363 en 3158.
Bij besluit van 8 augustus 2006 (nr. 2006-14.332/32, MV) hebben wij deze vergunning ambtshalve gewijzigd
conform artikel 8.23 van de Wm, waarbij gewijzigde danwei aanvullende voorschriften aan de vergunning
zijn verbonden en hebben wij HPDE een veranderingsvergunning verleend in verband met diverse
bouwkundige en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting.
In de periode 2004 tot heden zijn voor wijzigingen binnen de inrichting 4 meldingen ex artikel 8.19 van de
Wm ingediend.
1.2
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.
Het verzoek van de gemeente Appingedam om gedeeltelijke intrekking van de vigerende vergunningen heeft
betrekking op alle, aan de productie van karton, gerelateerde activiteiten. Verzocht wordt de vergunningen in
stand te houden voor wat betreft de exploitatie van de warmte kracht centrale (WKC) met bijbehorende
voorzieningen. De WKC zal onder de naam WKC De Eendracht BV. in bedrijf blijven. De nieuwe
inrichtinggrens is gelegen rondom de terreindelen waarop de WKC en de thans niet meer in gebruik zijnde
afvalwaterzuivering (awzi) zijn gelegen, zoals vastgelegd op de bij het verzoek tot gedeeltelijke intrekking
van de vergunning behorende tekening en welke wij als bijlage bij deze beschikking hebben gevoegd,
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.
Als adviseur zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's bij deze procedure betrokken.
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig afdeling 13,2 van de Wm,
pagina 3 van 5

De ontwerpbeschikking is, samen met overige van belang zijnde stukken, ter inzage gelegd in de gemeente
Appingedam. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het
Noorden van 20 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 besluit gezonden.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het
besluit schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16
Awb). Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik gemaakt
2.2
Coördinatie
In verband met het van kracht worden van de Watenwet per 22 december 2009, zijn wij thans bevoegd
gezag voor alle vigerende lozingsvergunnningen van HPDE. Dit betreffen, naast de door ons College op
14 februari 1984 verleende grondwaterontrekkingsvergunning (kenmerk 25,539/7/15, 2® afd,) op basis van
de voormalige Grondwaterwet de door het waterschap Hunze en Aa's op 17 maart 2004 verleende
voormalige Wvo-vergunning (kenmerk 04-05) en de op 17 maart 2004 door het waterschap Noorderzijlvest
(kenmerk (00126) 1079) verleende voormalige Wvo-vergunning.
Voor de (gedeeltelijke) intrekking van voornoemde vergunningen zal in een later stadium een verzoek tot
intrekking bij ons worden ingediend. Er is in deze daarom geen sprake van coördinatie met onderhavige
gedeeltelijke intrekking van de Wm-vergunningen.
3
TOETSING EN BEOORDELING
De intrekking van onderhavige vergunningen is conform artikel 8.26 van de Wm getoetst. Het verzoek tot
intrekking van de vergunningen 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. Binnen het deel van de inrichting
waarop dit besluit tot intrekking betrekking heeft vinden geen activiteiten meer plaats. Er zijn daarom geen
effecten op het milieu te verwachten. Voor het resterende deel van de vergunning, betrekking hebbende op
de WKC met bijbehorende voorzieningen, is voorzien in een ambtshalve wijziging ex artikel 8.23 van de Wm.
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het intrekken van deze vergunningen 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 vergunningen. Wij kunnen daarom instemmen met het verzoek.
4

BESLISSING

4.1
Gedeeltelijke intrekking vergunningen
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de aan Heinzel
Paperboard De Eendracht BV, op 23 maart 2004 in het kader van de Wet milieubeheer verleende
revisievergunning en de 8 augustus 2006 verleende veranderingsvergunning in te trekking met uitzondering
van het in werking hebben van een warmte kracht centrale met bijhorende voorzieningen.
4.2
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

( J/\

, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam;
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.
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