VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER
verleend aan
Mebin B.V.
ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de
productie van betonmortel

(Locatie: Aduarderdiepsterweg 8 te Hoogkerk)

Groningen, 25 januari 2011
Nr. 2011-04052/4, MV
Zaaknummer 303606
Procedure nr. GR-VERG-2009-000106

Inhoudsopgave
1.

VERGUNNINGAANVRAAG
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

PROCEDURE
2.1
2.2

3.

Ondenwerp aanvraag
Actuele vergunningsituatie
Achtergrond aanvrager
Beschrijving van de aanvraag
Wijziging revisievergunning

5
5
5

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

7

CONCLUSIE
4,1

5.

4
4
4
4
5

Algemeen
Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit

3.1
Inleiding
3.2
Beste Beschikbare Technieken
3.2.1
Toetsingskader
3.2.2
Beoordeling
3.3
Geluid
3.3.1
Inleiding
3.3.2
Geluidsbelasting
3.3.3
Conclusie
3.4
Afvalwater
4.

4

Algemeen

BESLUIT
5.1
5.2
5.3
5.4

7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
10

Vergunning
Vergunningtermijn
Verhouding aanvraag-vergunning
Ondertekening en verzending

10
10
10
10

VOORSCHRIFTEN

11

BIJLAGE:

12

BEGRIPPEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 25 januari 2011
Nr. 2011-04052/4, MV
Zaaknummer 303606
Verzonden:

I FEB. n

Beschikken hierbij op de aanvraag van Mebin B,V, om een vergunning op grond van artikel 8,1 van de Wet
milieubeheer voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale.
Besluiten hierbij tevens tot wijziging van de aan Mebin B,V, voor deze inrichting in het kader van de Wet
milieubeheer verleende revisievergunning op grond van artikel 8,22 en 8,23 van de Wet milieubeheer,
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Mebin B,V. voor een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale.
De inrichting is gelegen aan de Aduarderdiepsterweg 8 te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk,
sectie D, nummer 1230,
De aanvraag heeft betrekking op categorie 11,3,c,2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
(Ivb). Op grond van deze categorie van het Ivb zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting hebben wij op 12 augustus 2008 een, de gehele inrichting omvattende, revisievergunning
(kenmerk 2008-46,305/33, MV) verieend.
Op 8 januari 2009 is in verband met de wijzing van de betonmenginstallatie een melding ex artikel 8,19 van de
Wm bij ons ingediend, welke door ons is geaccepteerd (besluit 20 januari 2009, kenmerk 2009-03751),
Bij besluit van 5 augustus 2008 (kenmerk (00338) 2221) heeft het waterschap Noorderzijlvest voor onderhavige
inrichting een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, thans Waterwet)
verieend,
1.3
Achtergrond aanvrager
Mebin B,V. houdt zich bezig met productie, verkoop en transport van betonmortel, Mebin B,V, (verder: Mebin)
maakt deel uit van de Heidelberg Cement Group, De hoofdactiviteiten van de Heidelberg Cement Group zijn
verkoop, productie en transport van cement, betonmortel en toeslagmaterialen,
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De reden van de aanvraag is de uitbreiding van de bedrijfstijden van 06,00 tot 20.00 uur gedurende werkdagen
naar volcontinu (24 uur en 7 dagen per week), waarbij in de avond- en nachtperiode (19,00 - 07,00 uur) ten
opzichte van de dagperiode een beperkte productie en afvoer van betonmortel zal plaats vinden en
ondersteunende activiteiten (op- en overslag grondstoffen en onderhoudswerkzaamheden) uitsluitend tussen
06,00 en 18,00 uur zullen plaatsvinden.
Er wordt vergunning gevraagd vooreen langere productie en meer afvoer van betonmortel in de avond- en
nachtperiode dan thans is vergund. Verzocht wordt om de betoncentrale in de avond- en nachtperiode gedurende
3 uur in werking te mogen hebben, daar waar voor deze perioden nu 1 uur is vergund.
Het aantal aangevraagde vrachtwagenbewegingen met truckmixers voor de avond- en nachtperiode wordt 40 (20
transporten) respectievelijk 36 (18 transporten), tenwijl ingevolge de bestaande situatie tussen 19,00 en 20,00 uur
14 en tussen 06,00 en 07,00 uur ook 14 vrachtwagenbewegingen zijn vergund. Het aantal aan afvoer van
betonmortel gerelateerde vrachtwagenbewegingen in de dagperiode wordt teruggebracht van 175 naar 84.
De wijzigingen hebben geen gevolgen voorde vergunde maximale productiecapaciteit van de betoncentrale en
de capaciteit van de op- en overslag van grondstoffen.

pagina 4 van 12

1.5
Wijziging revisievergunning
In het aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1,1,2 zijn de bedrijfstijden
voor Mebin vastgelegd, In verband met onderhavige aanvraag van een veranderingsvergunning - betrekking
hebbende op gewijzigde bedrijfstijden - en de aan deze vergunning te verbinden voorschriften, dient het
voornoemde aan de revisievergunning verbonden voorschrift te ven/allen.
Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat de aanvraag van Mebin B,V, om een vergunning op grond van
artikel 8,1 van de Wm voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale moet worden aangemerkt als
enerzijds een aanvraag vooreen veranderingsvergunning voorzover het betreft het verrichten van de reeds
vergunde en naar de omvang daarvan gelijkblijvende activiteiten binnen een grotere, in de aanvraag omschreven,
tijdsruimte en anderzijds mede als een verzoek als bedoeld in artikel 8,24, eerste lid, van de Wm tot het wijzigen
van het voornoemde aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1,1.2,
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van onderhavige veranderingsvergunning hebben wij afdeling 3,4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13,2 van de Wm, Bij het opstellen van dit besluit zijn de
artikelen 8.6 tot en met 8,17 van de Wm in acht genomen.
Als adviseurs zijn de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest bij de procedure betrokken, In haar
brief van 18 november 2010 (kenmerk 10-5686) geeft het waterschap Noorderzijlvest aan geen gebruik te maken
van de mogelijkheid tot het geven van advies in verband met de lozing van afvalwater,
Aan de bewoners/gebruikers van percelen binnen een straal van 300 m van de inrichting hebben wij een
kennisgeving en het daarbij behorend informatieblad met betrekking tot de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit gezonden.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter
inzage gelegd bij de gemeente Groningen alsook op het provinciehuis te Groningen, Dit is bekend gemaakt door
het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 13 november 2010 (artikel 3,11 en 3,12
Awb) alsook op de website van de provincie Groningen,
Een ieder is 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 (artikel 3:15 en 3:16
Awb),
Op 7 december 2010 hebben wij een schriftelijke zienswijze ontvangen van de heer A,J, de Groot (zie 2,2),
Tijdens de op 14 december 2010 gehouden gedachtewisseling zijn door omwonenden geen mondelinge
zienswijzen naar voren gebracht.
Bij brief van 15 december 2010, door ons ontvangen op 17 december 2010, hebben wij een schriftelijke
zienswijze ontvangen van een zestal omwonenden (zie 2,2),
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Voor
vergunningprocedures die zijn gestart voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat gold vóór
het moment van de inwerkingtreding van de Wabo, Dit betekent dat deze vergunningprocedure wordt
afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieubeheer en overige van toepassing zijnde
wetgeving, zoals die golden onmiddellijk voor 1 oktober 2010, Na het onherroepelijk worden van deze wijziging
van een Wet milieubeheer vergunning, wordt deze gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken
activiteit (artikel 1,2 Invoeringswet Wabo),
Van de terinzagelegging van de beschikking van 7 februari t/m 21 maart 2011 en de mogelijkheid tot het indienen
van beroep is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 5 februari 2011 en op de website van de
provincie Groningen,
2.2
Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
Bij brief van 3 december 2010, door ons ontvangen op 7 december 2010, zijn door de heer A, J, van der Goot te
Assen, eigenaar van het pand gelegen aan de Aduarderdiepsterweg 3 te Hoogkerk schriftelijke zienswijzen
ingebracht. Hieronder volgt een korte weergave van deze zienswijzen en onze reactie daarop,
1)
De heer Van der Goot geeft aan zich te verbazen over het feit dat omwonenden wel en eigenaren van
panden niet worden geïnformeerd omtrent de vergunningprocedure,
2)
De heer Van der Goot geeft aan dat meer aandacht dient te worden besteed aan de consequenties die de
uitbreiding van de firma Mebin heeft voor de aan de Aduarderdiepstenweg gelegen panden. Dit in verband met de
steeds zwaarder wordende transporten over deze weg, welke voorheen alleen tijdens werkuren en op werkdagen
plaats vonden maar nu zullen worden uitgebreid naar de nachtelijke uren alsook zondagen.
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3)
Door de heer Van der Goot wordt aangegeven dat de toename van het transport van Mebin schade aan zijn
bezit toebrengt. De heer Van der Goot geeft aan dat hien/oor twee oplossingen zijn. Of de uitbreiding van de
transporten wordt door de provincie niet toegestaan, of de waardevermindering van de woning (door de heer Van
der Goot geschat op 15%) wordt vergoed,
Ad, 1) De provincie heeft, als bevoegd gezag voor de veranderingsvergunning, de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit conform wettelijke vereisten gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden (editie 13 november
2010) en op de provinciale website. Op 12 november 2010 is een niet op naamgestelde kennisgeving
toegezonden aan de gebruikers van de omliggende panden. Dit is geen wettelijke verplichting meer, waarbij
opgemerkt dient te worden dat het niet gebruikelijk is om ook eigenaren van omliggende panden/percelen te
informeren,
Ad, 2) Eventuele geluidhinder veroorzaakt door verkeer op wegen op een geluidgezoneerd industrieterrein valt
buiten het afwegingskader van onderhavige vergunning in het kader van de Wm. Hierbij merken wij op dat niet al
het zware transportverkeer op de Aduarderdiepstenweg is toe te schrijven aan de inrichting van Mebin, aangezien
er meerdere bedrijven aan de Aduarderdiepstenweg zijn gelegen en deze weg ook veelvuldig wordt gebruikt voor
doorgaand vrachtverkeer,
Ad, 3) De gevolgen van de wijziging van de inrichting van Mebin voor de waarde van nabijgelegen onroerend
goed vallen buiten het afwegingskader van de onderhavige veranderingsvergunning in het kader van de Wm,
Wij achten de door de heer Van der Groot ingebrachte zienswijzen daarmee ongegrond.
Bij brief van 15 december 2010 hebben wij een schriftelijke zienswijze ontvangen van de heer en mevrouw Van
der Veen, Hoendiep 273, de heer Boersema, Hoendiep 274, mevrouw Smith, Hoendiep 275, mevrouw C E ,
Vermeulen, Aduarderdiepstenweg 3, mevrouw Y, Knol, AduarderdiepstenA/eg 5 en de heer en mevrouw Meinardi,
Aduarderdiepsterweg 7, Hieronder volgt een korte weergave van deze zienswijzen en onze reactie daarop,
4)
Aangegeven wordt dat de beoogde wijzigingen ten aanzien van de inrichting van Mebin niet acceptabel zijn
voor de bewoners en eigenaren van de panden gelegen aan de Aduarderdiepsterweg en het Hoendiep (nabij de
Aduarderdiepsterweg). Verzocht wordt de veranderingsvergunning niet te verienen. Vanwege de intensivering
van de productie en het vrachtverkeer gedurende het gehele jaar en 24 uur per etmaal wordt gevreesd voor een
extreme toename van geluid en trilling van vrachtwagenbewegingen, toename van geluidhinder bij het laden en
lossen van schepen, schade aan en waardevermindering van woningen en vermindering van algeheel woon- en
leefgenot.
Aangegeven wordt dat naar aanleiding van de op 14 december 2010 gehouden gedachtenwisseling vast is
komen te staan dat bewoners met hun bezwaren niet terecht kunnen bij de provincie Groningen,
Aangegeven wordt dat uit de stukken naar voren is gekomen dat de gemeente Groningen adviseur is geweest
ten aanzien van onderhavige veranderingsvergunning. Volgens de omwonenden heeft de gemeente een taak
om, naast de belangen van bedrijven, ook de belangen van omwonenden te verdedigen. De gemeente heeft
volgens de omwonenden geweten dat de woningen aan het begin van het Aduarderdiepstenweg en de
aangrenzende woningen aan het Hoendiep woningen van particulieren betreft en geen bedrijfspanden.
Geconcludeerd wordt dat de gemeente, in het overieg met de provincie omtrent de vergunning van Mebin, de
belangen van deze omwonenden buiten beschouwing heeft gelaten,
Ad, 4 De veranderingsvergunning van Mebin heeft geen betrekking op een verhoging van de totale
productiecapaciteit van de inrichting. De verandering betrefteen uitbreiding van de bedrijfstijden naar volcontinu,
waarbij de betoncentrale in de avond- en nachtperiode gedurende een langere tijd in werking kan zijn dan nu is
vergund en er in deze perioden meer afvoer van betonmortel met truckmixers kan plaatsvinden dan nu is
vergund. Tegenover een uitbreiding van transport in de avond- en nachtperiode staat een reductie van transport
in de dagperiode.
De vergunning heeft geen betrekking op een uitbreiding van de capaciteit van de aanvoer van grondstoffen per
schip of de tijden waarop schepen worden gelost. Er is daarmee geen sprake van een toename van de
geluidemissie als gevolg van het lossen van schepen. Verder dient opgemerkt te worden dat vanuit de inrichting
geen schepen worden beladen,
Aan de veranderingsvergunning is een voorschrift met gewijzigde geluidniveaus ter plaatse van woningen in de
directe omgeving van de inrichting verbonden. Dit betreffen de woningen gelegen aan de Aduarderdiepsterweg 9,
10 en 11, Ter plaatse van andere in de omgeving van de inrichting van Mebin gelegen woningen is het aandeel
van de geluidsbelasting door Mebin dusdanig gering zodat hien/oor geen geluidniveaus door ons in de
vergunning zijn vastgelegd. Uit de toetsing is gebleken dat de geluidsituatie voldoet aan de landelijke
grenswaarden van de Wet geluidhinder Wij hebben ten aanzien van het aspect geluid geen reden de vergunning
te weigeren.
Ter plaatse van de woningen aan de Aduardiepsten/veg is geen trillingshinder als gevolg van de inrichting van
Mebin te verwachten. Daarom hebben wij hiertoe geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Verder valt
trillingshinder als gevolg van transportverkeer op de Aduarderdiepstenveg, buiten de inrichting van Mebin, buiten
het afwegingskader van onderhavige vergunning.
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Omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om ten aanzien van deze milieuvergunningen zienswijzen in te
dienen bij de provincie Groningen, De wijzigingen van de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein met het
bestemmingsplan "Bedrijvenpark Westpoort", waarbij nabijgelegen woningen die eerst binnen de geluidzone van
een gezoneerd industrieterrein lagen nu op een gezoneerde industrieterrein zijn komen te liggen, betreft een
besluit van de gemeente Groningen. Deze in 2008 afgeronde bestemmingsplanprocedure staat los van deze
vergunningprocedure. Met het vastgestelde bestemmingplan als uitgangspunt hebben wij de geluidsbelasting die
de gewijzigde inrichting van Mebin kan veroorzaken beoordeeld. Rekening houdende met de belangen van
omwonenden, is uit deze beoordeling gebleken dat de geluidsituatie acceptabel is.
Van belang is verder dat wij ten aanzien van bedrijven die zijn gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein
alleen de geluidbelasting van de inrichting zelf beoordelen. Het geluid (alsook trillingen) van het verkeer van en
naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein blijft bij vergunningveriening buiten beschouwing.
Ook de aspecten schade en waardevermindering van onroerend goed vallen buiten het afwegingskader van
onderhavige, in het kader van de Wm te verienen, vergunning.
Op basis van het voorgaande achten wij de ingebrachte zienswijzen ongegrond,

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8,8 toten 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
Beste Beschikbare Technieken
3.2.1 Toetsingskader
De inrichting dient ten minste de voorde inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT)
toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in documenten die
worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten",
Voor industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG (IPPCrichtlijn) inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties),
moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten
opgenomen BREF's, Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet
rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de
inrichting, Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 van de Regeling behoren
blijkens jurisprudentie betrokken te worden bij de besluitvorming,
3.2.2
Beoordeling
De inrichting valt niet onder de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën en is daarmee geen
gpbv-installatie. Met betrekking tot onderhavige veranderingsvergunning is het Werkboek milieumaatregelen
betonmortel- en betonproductie-industrie, zijnde een in tabel 2 van voornoemde Regeling aangegeven BBTdocument, in ogenschouw genomen,
Aan de volgende relevante, in dit document genoemde, geluidsmaatregelen wordt voldaan:
gebruik van geluidarm materieel voor overslag en intern transport;
storten van grind in de storttrechter vanaf geringe hoogte;
omkasting van weeg- en menginrichtingen met geluidisolerende beplating;
gladde en effen afwerking wegdek binnen de inrichting.
Voor onderhavige inrichting wordt daarmee voldaan aan BBT,
3.3
Geluid
3.3.1
Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in des betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld
worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn
van de inrichting. Op basis van artikel 8,8 lid 3 van de Wm moet bij de milieuvergunning worden voldaan aan de
grenswaarden van de Wet geluidhinder (Wgh),
Onderhavige inrichting is gelegen op het industrieterrein "Westpoort", waan/oor door de gemeente Groningen in
december 2007 het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Westpoort" is vastgesteld, Met de uitspraak van de Raad
van State van 2 december 2009 is de goedkeuring van dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Rondom dit industrieterrein is in het kader van de Wgh een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke
geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA^LT), veroorzaakt door de op
het bedrijventerrein gevestigde industrie, mag buiten de zone niet meer dan 50 dB(A) bedragen,
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De woningen AduarderdiepstenA/eg 9, 10, 11 en 12 liggen thans, ingevolge het nieuwe bestemmingsplan, op het
gezoneerde industrieterrein. De eerder vastgestelde grenswaarden ingevolge de Wgh zijn daarmee niet meer van
toepassing voor deze woningen.
De binnen de geluidzone gelegen woningen AduarderdiepstenA/eg 13, 14 en 14a zijn door de gemeente
Groningen aangekocht en hebben geen woonbestemming meer
3.3.2
Geluidsbelasting
De aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschriften met betrekking tot de
geluidbelasting en de maximale geluidsniveaus zijn gebaseerd op het bij de aanvraag van deze revisievergunning
gevoegde akoestisch rapport ("Akoestisch onderzoek Betonmortelcentrale Mebin B.V, vestiging Groningen", M+P
raadgevende ingenieurs, rapportnr, M+P,MEBIN,07,01,1, revisie O d,d, 7 december 2007), In tabel I van dit
rapport is een overzicht van relevante geluidbronnen in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) opgenomen.
Aangegeven is welke geluidrelevante activiteiten er in de dag- (07,00 -19,00 uur), avond- (19,00 - 23,00 uur) en
nachtperiode (23,00 - 07,00 uur) binnen de inrichting van Mebin plaats vinden.
In de aanvraag van de revisievergunning zijn ook de bedrijfstijden aangegeven. Aangegeven is dat de
betonmortelcentrale op werkdagen van 06,00 uur tot 20,00 uur in bedrijf is. Dit is in voorschrift 1,1,2 van de
vigerende revisievergunning vastgelegd. Gezien de vergunde werktijden mag de betonmortelcentrale in de
bestaande situatie in de avondperiode alleen tussen 19,00 en 20,00 uur in bedrijf zijn en in de nachtperiode
uitsluitend tussen 06.00 en 07,00 uur.
Met onderhavige aanvraag voor een veranderingsvergunning wordt verzocht om een uitbreiding van de
bedrijfstijden van de betonmortelcentrale naar volcontinu (7 dagen per week en 24 uur per etmaal). Verzocht
wordt om de activiteiten met betrekking tot de productie en afvoer van betonmort:el die thans worden uitgevoerd
tussen 06,00 en 07,00 uur (1 uur in werking zijn van de betonmortelcentrale en vullen/rijden van 7 truckmixers) en
19.00 en 20,00 uur (1 uur in werking zijn van de betonmortelcentrale en vullen/rijden van 7 truckmixers) over de
gehele 8 uren nachtperiode (23,00 - 07,00 uur) en 4 uren avondperiode (19,00 - 23,00 uur) te mogen spreiden,
In de aanvraag is aangegeven dat de geluidsuitstraling van de betonmortelcentrale wordt beperkt door het
aanbrengen van sandwichpanelen. Hiermee is het geluidsvennogen teruggebracht van 96 naar 90 dB(A), Het
geluidsvermogen van de betoncentrale na de in de aanvraag aangegeven maatregel nemen wij als eis op in dit
besluit (voorschrift 1,3,1), Verder wordt in de aanvraag aangegeven dat er geen buiten opgestelde
cementafzuigventilator meer aanwezig is, deze geluidsbron is hierdoor komen te vervallen.
Tegenover deze reductie staat dat er tevens wordt verzocht om een uitbreiding van de duur van het in werking
zijn van de betonmortelcentrale in (zowel) de avond- en nachtperiode van voornoemde 1 uur naar 3 uur. Ook
wordt verzocht om een uitbreiding van het aantal truckmixers in de avond- en nachtperiode van voornoemde 7
naar 20 respectievelijk 18 stuks. Het aantal transportbewegingen van truckmixers en bulkwagens voor
betonmortel in de dagperiode wordt teruggebracht van 175 naar 84,
Bij onderhavige aanvraag is opnieuw een akoestisch onderzoek gevoegd ("Akoestisch onderzoek
Betonmortelcentrale Mebin B,V, vestiging Groningen", M+P raadgevende ingenieurs, rapportnr
M+P,MEBIN,10,01,1, revisie O d,d, 31 augustus 2010), waarin de geluidsbelasting van de inrichting met
inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen wordt berekend.
De geluidsbelasting is met voornoemd akoestisch onderzoek berekend ter plaatse van de nabijgelegen woningen
aan de AduarderdiepstenA/eg, Aangezien deze woningen thans niet meer in de zone liggen, gelden de wettelijke
grenswaarden hien/oor niet. Desondanks beoordelen wij de geluidsbelasting op de woningen,
Aduarderdiepsterweg 9, 10 en 11, aangezien deze nog bewoond zijn. De hoogste geluidsbelasting als gevolg van
de inrichting treedt op bij de woning AduarderdiepstenA/eg 9 en bedraagt hier 52 dB(A) in de dagperiode,
51 dB(A) in de avondperiode en 48 dB(A) in de nachtperiode. De bijdrage van geluid van overige inrichtingen op
het industrieterrein is gering. Op alle overige woningen is de geluidsbelasting veroorzaakt door Mebin lager dan
voornoemde waarden.
De geluidsbelasting op basis van de, in hoofdstuk 3 van het bij de aanvraag gevoegde akoestische onderzoek
omschreven, (nieuwe) RBS, achten wij toelaatbaar. De etmaalwaarde van de geluidsbelasting bedraagt 58 dB(A),
Hiermee wordt de waarde van 65 dB(A), genoemd in paragraaf 5,9 van de Handreiking industrielawaai en
vergunningveriening, niet overschreden.
Met deze veranderingsvergunning worden ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau normen
gesteld ter plaatse van de meest dichtbijgelegen woningen AduarderdiepstenA/eg 9, 10 en 11 (voorschrift 1,2,1)
In de revisievergunning van 12 augustus 2008 zijn in voorschrift 6,1,1 normen gesteld ter plaatse van 3 (gekozen)
referentiepunten in de omgeving van de inrichting. Deze komen ingevolge dit besluit te ven/allen voor de RBS,
Hiervoor komen in de plaats de normen van doelvoorschrift 1,2,1 van de onderhavige veranderingsvergunning.
Aanvullend hebben wij in voorschrift 1,3,1 van deze vergunning vastgelegd dat met het aanbrengen van
sandwichpanelen rondom de betoncentrale, het bronvermogen van de betoncentrale moet zijn teruggebracht tot
maximaal 90 dB(A),
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Gewijzigde bedrijfstijden
Aan deze veranderingsvergunning verbinden wij voorts een voorschrift waarin de gewijzigde bedrijfstijden en de
toegestane activiteiten voor de dag-, avond- en nachtperiode aan de hand van de, in voornoemd akoestisch
onderzoek omschreven RBS, zijn vastgelegd (voorschrift 1,1,1), In verband hiermee komt het aan de vigerende
revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1,1,2 teven/allen,
In de aanvraag van de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 is tevens aangegeven dat activiteiten
met betrekking tot de op- en overslag gedurende 7 dagen per week tussen 06,00 uur en 18,00 uur plaats vinden,
In het akoestisch onderzoek, dat deel uitmaakt van de revisievergunning van 12 augustus 2008, is voor de RBS
verder aangegeven dat ondersteunende activiteiten zoals het spoelen van de truckmixers en
onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats uitsluitend in de dagperiode (07,00 -19,00 uur) plaatsvinden.
Deze situatie blijft ongewijzigd. De tijden waarop voornoemde activiteiten mogen worden uitgevoerd hebben wij
ook in voorschrift 1,1,1 van dit besluit vastgelegd.
Maximale geluidniveaus
Omdat de wijziging van de bedrijfstijden en het gewijzigde activiteiten in de avond- en nachtperioden geen
gevolgen heeft voor het vergunde maximale geluidsniveau, blijft het hiertoe aan de vigerende revisievergunning
zijn verbonden voorschrift 6,1.3 ongewijzigd van kracht.
Incidentele bedrijfssituatie
In de aanvraag van de revisievergunning van 12 augustus 2008 is aangegeven dat per kalenderjaar maximaal
12 dagen volcontinu wordt doorgewerkt, waarbij alle activiteiten die in de RBS in de dagperiode plaats vinden ook
de avond- en nachtperiode plaatsvinden. Deze incidentele bedrijfssituatie (IBS), waarvoor in de considerans
abusievelijk de termen afwijkende en incidentele bedrijfssituatie door elkaar zijn gebruikt, blijft ongewijzigd.
Het voor de IBS aan de vigerende revisievergunning verbonden geluidvoorschrift 6,1,2 blijft onverkort van kracht
(inclusief de 3 referentiepunten in de omgeving van de inrichting),
In voorschrift 1,1,2 van deze beschikking zijnde activiteiten voor de IBS opnieuw vastgelegd. Dit voorschrift
ven/angt hiermee het aan de revisievergunning verbonden voorschrift 1,1,2.
3.3.3 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch
aanvaardbaar. De grenswaarden voorde geluidsbelasting van de Wgh wordt blijvend voldaan. Er wordt in deze
voldaan aan BBT,
3.4
Afvalwater
Bij besluit van 5 augustus 2008 (kenmerk (00338) 2221) heeft het waterschap Noorderzijlvest voor onderhavige
inrichting een vergunning in het kader van de Wvo verieend. Deze Wvo-vergunning heeft naast de directe lozing
van niet verontreinigd afvloeiend hemelwater/terreinwater op het oppervlaktewater en de lozing van licht
verontreinigd bedrijfsafval water, via een zuiveringstechnische voorziening, afkomstig van een wasplaats voor het
uitwendig wassen van truckmixers en het inwendig spoelen van deze truckmixers en mengers, betrekking op de
lozing van huishoudelijk afvalwater op de rioleringsstelsel van de gemeente Groningen,
Per 22 december 2009 is de Wvo opgegaan in de WatenA/et (Wtw), Met het vervallen van de Wvo dienen wij met
betrekking tot indirecte lozingen op het riool voorschiften aan de Wm-vergunning te verbinden,
Aan voornoemde Wvo-vergunning zijn geen voorschriften met betrekking tot de lozing van afvalwater op het
openbaar riool verbonden, aangezien hien/oor de bepalingen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit gelden.
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen worden
gesteld aan de lozing op het openbare riool en het dooreen openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk.
Dergelijke voorschriften zijn reeds aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden,
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de ovenA/egingen volgt dat de gevraagde veranderingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van
het milieu kan worden verieend,
4.2

Verhouding aanvraag/vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de aanvraag voor de veranderingsvergunning deel uit moeten
maken van de vergunning, In paragraaf 5,3 van deze beschikking is aangegeven welke onderdelen van de
aanvraag op grond van deze ovenA/eging deel uitmaken van de beschikking voorzover deze betrekking heeft op
de hierbij verieende veranderingsvergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en
onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de veranderingsvergunning vormen
ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij:
aan Mebin B.V, de gevraagde veranderingsvergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de
bescheiden waarnaar in de aanvraag wordt venA/ezen;
aan deze veranderingsvergunning de bij deze beschikking gevoegde en vastgestelde voorschriften te
verbinden, met dien verstande dat voorschrift 1.1.1 strekt ter regulering van de werking van de inrichting in
de representatieve bedrijfssituatie onder het regime van de bij deze beschikking vergunde verandering van
de bedrijfstijden en dat voorschrift 1,1,2 ingevolge artikel 8,24, eerste lid, van de wet strekt ter vervanging
van het aan de revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1,1,2, en dat voorschrift
1,1,3 strekt ter vervanging van het aan de revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift
6,1,1,
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd,
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag voor de veranderingsvergunning maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend,
5.4
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft,
Groningen, 25 januari 2011,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Mebin B,V,, Postbus 70196, 9704 AD Groningen
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS
Groningen
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen
A,J, van der Goot, Debussylaan 19, 9402 WD Assen
De heer en Mevrouw Van der Veen, Hoendiep 273, 9745 EJ Groningen
De heer Boersema, Hoendiep 274, 9745 EK Groningen
Mevrouw Smith, Hoendiep 275, 9745 EK Groningen
De heer en Mevrouw Meinardi, AduarderdiepstenA/eg 7, 9745 EL Groningen
Mevrouw Y, Krol, Aduarderdiepsterweg 5, 9745 EL Groningen
Mevrouw CE, Vermeulen, AduarderdiepstenA/eg 3, 9745 EL Groningen
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VOORSCHRIFTEN
ALGEMEEN
1.1
Bedrijfstijden
1.1.1
In de representatieve bedrijfssituatie mag/mogen:
gedurende 7 dagen per week en 24 uur per etmaal de betoncentrale in bedrijf zijn en transport van
betonmortel plaatsvinden, waarbij in de avondperiode (19,00 - 23,00 uur) een maximale bedrijfsduur van
3 uur en in de nachtperiode (23,00 - 07,00 uur) een maximale bedrijfsduur van 3 uur geldt;
activiteiten met betrekking tot de op- en overslag van grondstoffen gedurende 7 dagen per week en
uitsluitend in de dagperiode (07.00 -19,00 uur) plaats vinden;
het spoelen van de truckmixers en onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats gedurende 7 dagen per
week en uitsluitend in de dagperiode (07,00 -19,00 uur) plaats vinden,
1.1.2
Per kalenderjaar mag maximaal 12 dagen volcontinu worden doorgewerkt waarbij activiteiten overeenkomstig de
in de aanvraag van 20 december 2007 voor de dagperiode (07,00 -19,00 uur) omschreven representatieve
bedrijfssituatie gedurende 24 uur per etmaal mogen worden uitgevoerd.
Deze incidentele bed rijfsituatie moet ten minste 5 dagen voorafgaande aan de uit te voeren activiteiten aan het
bevoegd gezag te worden gemeld,
1.2
Doelvoorschriften RBS
1.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LA^LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag in de
representatieve bedrijfssituatie op de aangegeven beoordelingspunten, gemeten op 5 meter hoogte, de hierna
genoemde waarden niet overschrijden:
coördinaten
punt

omschrijving

01
02
03

voorgevel Aduarderdiepsterweg 9
voorgevel AduarderdiepstenA/eg 10
voorgevel AduarderdiepstenA/eg 11

x
228,389
228,349
228,322

dag
(07,0019,00
y
uur)
52
581,676
581,699
50
47
581,747

avond
(19,0023,00 uur)
51
49
47

nacht
(23,00-07,00
uur)
48
45
43

1.3
Middelvoorschriften
1.3.1
Het geluidsvermogen (Lw) van de betoncentrale mag, zonodig door toepassing van afschermende maatregelen,
niet meer bedragen dan 90 dB(A),

pagina 11 van 12

BIJLAGE:

BEGRIPPEN

BBT:
Best Beschikbare Technieken
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999", zijnde de logaritmische
verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die
beoordelingsperiode.
GELUIDNIVEAU IN dB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC terzake
opgestelde regels.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT.LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999,
ETMAALWAARDE VAN HET LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LA^LT):
De hoogste waarde van:
het LAr.LjOver de dagperiode (07,00 -19,00 uur);
het LAr.LTOver de avondperiode (19,00 - 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB(A);
het LAr.LiOverde nachtperiode (23,00 - 07,00 uur) vermeerderd met 10 dB(A),
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm,
OPENBAAR RIOOL
Voorziening voorde inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10,30 van de Wet
milieubeheer,
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering
bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode,
Wgh:
Wet geluidhinder
Wm:
Wet milieubeheer
Wtw:
WatenA/et
Wvo:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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