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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GROMNGEN

Groningen, 2 maart 2011
Nr. 2011-09879/..., MV
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van PPG Industries Fiber Glass B.V. om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het uitvoeren
van sloopwerkzaameden binnen haar bestaande inrichting te Westerbroek.
De inrichting is gelegen aan de Rijksweg West 22 te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente
Hoogezand, sectie L, nrs. 4310, 4390 en 4391.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van PPG Industries Fiber Glass B.V. (hierna PPG). De aanvraag heeft betrekking op de
uitvoering van sloopwerkzaamheden.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de
daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor het gedeeltelijk slopen van een asbesthoudende wandconstructie
ten behoeve van de aanvoer van installatie onderdelen voor de nieuw te realiseren glasvezel
drooglijnen.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
1.4
Termijn vergunning
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.5
Proced u re
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 juncto
artikel 3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag
getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (paragraaf 4.3).

1.6

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Bloupot

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van
Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Het glasvezelbedrijf te Hoogezand werd in 1963 opgericht als joint-venture van AKZO en PPG. Sinds
1990 is PPG Hoogezand een volledige dochteronderneming van het Amerikaanse concern PPG
Industries Inc. PPG Industries produceert niet alieen glasvezels, maar ook vensterglas, verven en
chemicalidn. Het concern heeft vestigingen in meer dan 20 landen met ongeveer 100
productielocaties. Het totale personeeisbestand bedraagt circa 32 000, waarvan circa 700 in
Hoogezand.
Projectbeschrijving
2.2
Er wordt vergunning gevraagd voor een in de Wabo amschreven activiteit, betreffende het gedeeltelijk
slopen van een asbesthoudende wandconstructie ten behoeve van de aanvoer van installatie
onderdelen voor de nieuw te realiseren glasvezel drooglijnen.
2.3
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag am de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen rnet betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
2.4
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten warden overlegd am tot een ontvankelijke aanvraag te kornen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de
Ministerible regeling omgevingsrecht (Mor), juncto hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.5
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo.
Gelet hierop hebben wij op 26 februari 2011, conform artikel 3.8 van de Wabo, van de aanvraag
kennis gegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gemaakt. Tevens wordt
het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 5 maart 2011 en op de provinciale
website.
3.

HET SLOPEN VAN EEN BOUWWERK

3.1
Inleiding
De omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien de
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, ander a Wabo niet voldoet aan de in de
Bouwverordening van de gemeente Hoogezand-Sappemeer gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing
aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
De sloopwerkzaamheden hebben betrekking op een gedeeltelijke verwijdering van een
asbesthoudende wand in de voormalige twijnerijproductiehal ten behoeve van het credren van
doorgangen.
Toetsing
3.2
De beoogde sloopwerkzaamheden voldoen aan de genoemde Bouwverordening. De werkzaamheden
leveren geen gevaar op voor de veiligheid en biedt voldoende bescherming van nabij gelegen
bouwwerken. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze gronden warden verleend.
3.3
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk zijn er ten aanzien
van de aangevraagde sloopwerkzaamheden geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
Aan deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften verbonden.
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1

HET SLOPEN VAN EEN BOUWWERK

1.1

Algemeen

1.1.1
Door of namens de houder van een sloopvergunning moet aan het bevoegd kennis warden gegeven
van:
aanvang van de sloopwerkzaamheden (tenminste twee werkdagen voor de aanvang) de daarbij
behorende voorbereidende werkzaamheden inbegrepen;
voltooiing van het gehele sloopwerk inclusief de daarbij voorgeschreven voorzieningen en de
afwerking, onmiddellijk na de voltooiing.
1.1.2
De houder van de sloopvergunning is verplicht site maatregelen te treffen, ter voorkoming van
bevuiling van de openbare weg als gevolg van het transport vanuit de sloop afkomstige materialen, de
grond daaronder begrepen.

1.1.3
Het slopen moet op veilige wijze, overeenkomstig de bepalingen van de Bouuwerordening,
geschieden ten genoegen van het bevoegd gezag.
1.t4

Afval dat ontstaat door sloopwerkzaarnheden dient, teneinde een hergebruik mogelijk te maken, te
warden afgevoerd naar een daarvoor bestemde bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting dan wel
naar een sorteerinrichting.

1.2

Asbest

1.2.1
Op het sloopproject is het Asbestverwijderingsbesluit en het Arbobesluit van toepassing. De
sloopwerkzaamheden moeten door een gecertificeerd deskundig bedrijf plaatsvinden; de opgave van
dit bedrijf dient te worden meegezonden.

1.2.2
Voor het afvoeren van asbest houdende materialen dienen tijdig afspraken te worden gemaakt
omtrent de wijze van aanbieding en het storten op de regionale stortplaats of het afvalverwerkende
bedrijf.

1.2.3
Asbest houdende materialen moeten,
aan de regionale stortplaats aangeboden worden;
omtrent de wijze van afvoeren en storten, tijdig met het afvalverwerkende bedrijf overleg
gepleegd worden;
vervoerd worden in een gesloten container of in een hakencontainer, afgedekt met plastic en
voorzien zijn van waarschuwende stickers.
1.2.4
Voor het slopen/verwijderen van asbesthoudende materialen zijn de volgende persoonlijke
beschermingsmaatregelen rninimaal vereist:
men dient een volgelaatsgasmasker te dragen met P-3-filter;
bij het uitvoeren van voornoernde werkzaamheden dient van wegwerp-werkoveralls en
handschoenen gebruik te worden gemaakt.

1.2.5
Asbest dient vciOr het dernonteren grondig nat gemaakt te worden. Plaatmateriaal dient zo min
mogelijk te worden gebroken, gezaagd of geboord.
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1.3

Stortbonnen

1.3.1
De stortbonnen waaruit blijkt wear het sloopmateriaal is afgeleverd of gestort, dienen binnen 1 week
na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden bij het bevoegd gezag te worden ingeleverd.
1.4

Eindcontrole

1.4.1
Voor de oplevering van de sloopwerkzaamheden moet een opleveringsverklaring, SC-531 E, conform
artikel 4.50, lid 3, van het Arbobesluit door de Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
opgesteld warden. Deze dient ingeleverd te worden bij het bevoegd gezag.
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