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Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van Noorderiand Onroerend Goed BV om een Veranderingbeschikking
op grond van de Wet milieubeheer voor Top Gaarkeuken.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 28 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Noorderiand Onroerend Goed BV voor de
inrichting Top Gaarkeuken voor een vergunning ingevolge artikel 8.24 van de Wet milieubeheer voor de open overslag van afval van burgers en kleinschalige ondernemers. Op 10 januari 2011 hebben we en
aanvulling op aanvraag gekregen. De aanvulling heeft betrekking op hetAV-beleid.
Daarnaast hebben wij op 13 september 2010 een verzoek van Noorderiand Onroerend Goed BV, voor een
Ambtshalve wijziging, voor de inrichting Top Gaarkeuken gekregen voor het aanpassen van de voorschriften
ten aanzien van bodembeschermende voorzieningen.
De inrichting is gelegen aan Hoendiep 7a te Oldekerk, kadastraal bekend gemeente Oldekerk, sectie D,
nummer(s) 1838, 1839 en 1947
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.4van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
Op grond van de categorie 28.4a.6 en 28.4.cl van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn
wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
17 juni 2008 revisievergunning 2008-34.726/25, MV.
1.3
Reden tot wijziging- Ambtshalve wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verieend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteitvan het milieu.
Op grond van artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verieend
en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken. De voorschriften van de
vigerende vergunning zijn op een aantal punten niet actueel en onvoldoende toegesneden op de situatie. Als
gevolg hiervan worden voorschriften aangepast c.q. toegevoegd.
1.4
Achtergrond aanvrager
De locatie Gaarkeuken is eigendom van Grontmij BRP. Grontmij BRP heeft dit eigendom ondergebracht bij
haar dochter Noorderiand Onroerend Goed BV. Het beheer van de locatie wordt verzorgd door Top
Gaarkeuken.De activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting zijn composteren, zeven, uitlezen,
verkleinen biomassa, mengen, cyclonage biologische grondreiniging, baggerslib klasse A en B (O t/m 4),
grond met asbest,en opslag.
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1.5
Beschrijving van de aanvraag
Top Gaarkeuken wil afval van particulieren en kleine ondernemers inzamelen. Er staan een aantal
containers opgesteld waarin de verschillende afvalstromen kunnen worden opgeslagen. Aan het einde van
de dag worden de containers afgedekt Wanneer de containers vol zijn worden deze afgevoerd naar
Hoeksema's Regionale Milieudiensten waar ook de weging en registratie plaats vindt.
Er wordt geen asbest en Klein gevaariijk afval (KGA) geaccepteerd.
2.

PROCEDURE

2.1
Overgangsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Voor
aanvragen om vergunning die zijn ingediend 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 voor 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze
vergunning Wet milieubeheer wordt de vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de
betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet WABO).
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van 10 jaar waarvoor de vergunning is verieend vervalt, en daarmee
voor onbepaalde tijd gaat gelden.
2.2
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.3
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 28 januari 2011 schriftelijk bevestigd.
Een exemplaar van de aanvraag is verzonden op 28 januari 2011 aan de bij deze procedure betrokken
adviseurs.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Grootegast en op het provinciehuis. Dit is
bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van zaterdag
30 april 2011, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Een ieder wordt 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. Hierbij wordt
tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de aanvrager en het
bevoegd gezag.
Er is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving
van de inrichting.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend. De
vergunning wordt derhalve verieend conform het ontwerpbesluit.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Grootegast;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn;
Van de gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn
gelegen, is alleen de gemeente Zuidhorn bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn
namelijk van oordeel dat de invloed van de belasting van het milieu alleen in deze gemeente voelbaar zal
zijn.
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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 8.11 van de Wet
milieubeheer. 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 en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm is de vigerende vergunning beoordeeld aan de hand van de
artikelen 8.8 tot en met 8.17 van de Wm. De vigerende vergunning is naar huidige inzichten op een aantal
punten ontoereikend en/of onvolledig.
In verband hiermee worden de vergunningvoorschriften met dit besluit (op grond van art. 8.23 Wm)
gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende vergunningaspecten:
De op- en overslag van het aangevoerde te composteren materiaal en de op- en overslag van de gerede
compost op een vloeistofkerende voorziening in plaats van een vloeistofdichte voorziening
De onderwerpen van de wijziging worden in hoofdstuk 7 Bodem van de voorschriften behandeld.
3.2
Doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
LAP is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Het tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 2015, met een
doorkijk tot 2021.
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wmvergunning voorzover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
deel 1 van het LAP, het Beleidskader.
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel
10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen;
Door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en
wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI)
moet worden verbrand beperkt;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof).
In hoofdstuk 16 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningveriening" aangegeven
op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen,
bewaren en be- en venwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene
bepalingen aangaande het LAP.
Daarnaast bevat deel 2 van de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 83 specifieke afvalstromen is
uitgewerkt. Per sectorplan wordt in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangegeven voor welke
afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere
sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien
van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen
gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze wij rekening moeten houden met de daarin
opgenomen capaciteitsplannen.
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen
beleid uit deel 1 Beleidskader.
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard
geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog
vergunning verieend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en
verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderiijke bewerkingsstappen een
vergunning worden verieend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de
betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorioopt die tot de
minimumstandaard behoren.
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3.2.1 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Volgens het LAP zijn de minimumstandaarden uit de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
I. Huishoudelijk restafval (inclusief grof)
4. Gescheiden ingezameld papier en karton
5. Gescheiden ingezameld textiel
I I . Kunststof
12. Metalen
28. Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
29. Steenachtig materiaal
31. Gips
33. Dakafval
36. Hout
38. Gescheiden ingezameld vlakglas
52. Autobanden
71 Wit- en bruingoed
Uitsluitend opslaan
In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van
afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met
uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit
inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag
van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt
overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de a^alstoffen is deze termijn drie
jaar.
Voor het uitsluitend opslaan van de in de aanvraag vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verieend
omdat deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn
van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan
nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.
inzamelen, op- en overslaan van bouw- en sloopafval.
In de aanvraag is voor bouw- en sloopafval aangegeven dat deze stroom wordt ingezameld. In het
sectorplan 28 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van
bouw- en sloopafval en daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval is
sorteren of anderszins bewerken en het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostromen
conform de daarvoor geldende minimumstandaarden. Voor zover deze monostromen niet onder een
minimumstandaard in het LAP vallen, moet be- of verwerking worden getoetst aan de voorkeursvolgorde,
bedoeld in Hoofdstuk 5.2 van het Beleidskader. De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige
toepassing al dan niet na verdere sortering of anderszins bewerken. Sorteerresidu waarvoor
materiaalhergebruik en verbranden met als hoofdgebruik brandstof niet mogelijk is, moet worden verbrand
als vorm van verwijdering. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De in de
aanvraag voor bouw- en sloopafval beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van grof (huishoudelijk) afval.
In het sectorplan 1 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en venyverken
van (grof) huishoudelijk restafval is verbranden als vorm van verwijdering. Sorteren, nascheiden en andere
bewerkingen gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het (grof) huishoudelijk afval zijn alleen
toegestaan wanneer er geen deelstromen of residuen worden gestort. Voor de verwerking van de gevormde
deelfracties wordt ven/vezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden. Deze afvalstroom wordt
afgevoerd naar een erkende venwerker. De inzamelen en bewerking van grof (huishoudelijk) afval ten
behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing is conform de minimumstandaard.
Kunststof
De minimumstandaard voorde be- en verwerking van kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat
het te sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of om andere redenen vanuit technisch
oogpunt feitelijk niet voor materiaalhergebruik geschikt gemaakt kan worden, is de minimumstandaard
verbranden als vorm van venwijdering. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende venwerker
Metalen
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van metaalafval is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De in de aanvraag
beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
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Steenachtig materiaal
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens van
75 mg/kg droge stof van parameters PAK 10 niet door het mengen van partijen worden bereikt. Deze
afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De in de aanvraag beschreven be/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
Gips
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van gips is nuttige toepassing door materiaalhergebruik,
binnen de kaders van het beleidskader. Voor gips dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, bijvoorbeeld
omdat het is verkleefd met andere materialen zoals asbest- of tegelwerk, is de minimumstandaard storten op
een daarvoor geschikte stortplaats. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.De in de
aanvraag beschreven be-/venA/erkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard
Cellenbeton
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van cellenbeton is storten op een daarvoor geschikte
stortplaats. De in de aanvraag beschreven methode voldoet aan de minimumstandaard.
Dakafval
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van teerhoudend dakafval is verbranden als vorm van
verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer daarbij geen verspreiding
van de aanwezige PAK mogelijk is. De minimumstandaard voor het be- en venwerken van bitumineus
dakafval is verbranden als vorm van venwijderen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval
is verbranden als vorm van venwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer
daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK mogelijk is.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van dakgrind, verkleefd met teer of bitumen is reinigen en
nuttig toepassen van het grind, binnen de kaders van het beleidskader. De restanten teer en bitumen mogen
worden verbrand. Uitgangspunt is dat bij geen van de toepassingen van componenten van deze afvalstof
verspreiding van PAK mogelijk is. In geen van de gevallen mag de grens van 75 mg/kg droge stof PAK 10
door het mengen van partijen worden bereikt. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende
verwerker.De in de aanvraag beschreven be-/venA/erkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
Hout
A- en B-hout
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing.
Gewolmaniseerd C-hout
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een daarvoor
geschikte stortplaats.
• Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van verwijderen is alleen
toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen verspreiding van
de metalen kan plaatsvinden.
• Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met
uitzondering van materiaalhergebruik van CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het Besluit met
arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.
• De minimumstandaard voor het be- en venwerken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik als
brandstof.
Materiaal- of producthergebruik van niet-gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering van
materiaalhergebruik van gecreosoteerd hout, voorzover dit mogelijk is op grond van het Besluit PAKhoudende coatings milieubeheer. De grenswaarden van dit besluit mogen niet door mengen van partijen
worden bereikt.
Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De in de aanvraag beschreven be/venwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van glas,
In de aanvraag is voor glas aangegeven dat dit in kleine hoeveelheden worden aangevoerd of vrijkomen bij
het scheiden van gemengde afvalstromen zoals bouw en sloopafval.
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In het sectorplan 38 en 41 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
ven/verken van gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van verpakkingsafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Deze afvalstroom wordt afgevoerd naar een erkende verwerker
De in de aanvraag voor glas beschreven be-/venwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten, in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.2.2 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
venwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van hetAV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke
bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het
LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC
instemmen.
3.2.3 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in hetAV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
3.2.4
Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). De weging en registratie
van de aangeboden afval (bouw- en sloopafval) vindt Hoeksema's Regionale.ln deze vergunning zijn dan
ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.
3.2.5
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.3
Bodem
3.3.1 Bodembeschermende voorzieningen
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere
bed rijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een
Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
Voorschrift 7.2.1 van de onderiiggende beschikking (17 juni 2008 revisievergunning 2008-34.726/25, MV)
zorgen voor onduidelijkheid . In deze voorschriften wordt gesteld dat de activiteiten met betrekking tot de open overslag van het aangevoerde te composteren materiaal en de op- en overslag van de gerede compost
op een blijvende vloeistofdichte voorziening dient te geschieden met een eindemissiescore 1 zoals is gesteld
in NRB. En dat de opslag van onverhoopt aangetroffen ongewenste stoffen/niet composteerbaar materiaal
dient te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening, die voldoet aan de eisen voor een blijvend
vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB
Het composteringsproces dient op een vloeistofdichte voorziening te worden uitgevoerd. De overige
activiteiten de op- en overslag van het te composteren materiaal en het gerede compost kunnen op een
vloeistof kerende voorziening worden op- en over geslagen met een eindemissiescore 1 zoals is gesteld in
NRB.
Voorschrift 7.2.1 wordt hierop aangepast.
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3.4
Geluid
3.4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus
Bij de aanvraag om vergunning is een aanvullend akoestisch onderzoek op het bestaande onderzoek,
rapport 6041256.R02 toegevoegd. Dit onderzoek heeft betrekking op het voornemen van Top Gaarkeuken
om, naast de reeds vergunde bedrijfsactiviteiten, bouw- en sloopafval in te zamelen. De bedrijfsactiviteiten,
die verband houden met het inzamelen van bouw- en sloopafval, zullen in hoofdzaak aan de voorzijde van
de inrichting plaatsvinden. Deze werkzaamheden bestaan uit dat particulieren en/of kleinere bedrijven hun
bouw- en sloopafval kunnen afgeven.
De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
Uitgegaan wordt dat gemiddeld 10 particulieren en/of kleinere bedrijven per dag gebruik maken van het
inzamelpunt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichte en middel zware voertuigen zoals personenauto's met
aanhanger en bestelwagens. De ingezamelde afvalstoffen worden verder niet gesorteerd, ver- of bewerkt.
Voor het aan- en afvoeren van containers zal een vrachtwagen worden ingezet (één vrachtwagen in de
dagperiode).
In het akoestisch rekenmodel zijn de geluidsbronnen toegevoegd om toename in de geluidsbelasting in de
omgeving te bepalen. Hierbij is uitgegaan van zes personen auto's en vier bestelwagens die van en naar de
inrichting rijden, één vrachtwagen die containers aan- en afvoert en activiteiten van een bestaande
wiellaadschop. Ook is rekening gehouden met maximale geluidsniveaus dat tijdens het lossen van bouw- en
sloopafval en containerhandelingen zijn te verwachten.
Uit tabel 1 van het akoestisch onderzoek is af te lezen dat de geluidsbijdrage, van het inzamelen van bouwen sloopafval, in de dagperiode niet zorgt voor een toename in de geluidsbijdrage.
Tevens blijkt dat deze werkzaamheden geen maximale geluidsniveaus met zich meebrengen die de
vergunde grenswaarden overschrijden.
3.4.2 Indirecte hinder
Uitgaande van de vergunde hoeveelheid transporten van en naar de inrichting geeft deze geringe toename,
namelijk 1 vrachtwagen, 6 personenauto's en 4 bestelwagens, geen significante toename het equivalent
geluidsniveau als gevolg van het bestemmingsverkeer.
3.4.3
Conclusie
Geconcludeerd is dat het geluidshindemiveau in de omgeving niet toeneemt en milieuhygiënisch
aanvaardbaar blijft We zien om die reden geen redenen om de vergunde geluidsruimte te wijzigen in
voorschriften.
3.5
Overige aspecten
3.5.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat 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, tweede lid,
genoemde wetten.
3.5.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen
om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is
aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
3.6
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.7
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
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1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
3.8
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verieend.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Noorderiand
Onroerend Goed BV voor de inrichting Top Gaarkeuken de gevraagde vertanderingsvergunning en de
ambtshalve wijziging te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Voorschriften 7.2.1 van de beschikking 17 juni 2008 revisievergunning 2008-34.726/25, MV, wordt
ingetrokken en vervangen door 7.2.1 van onderhavige beschikking.
5.2
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.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, derde lid, van de Wet milieubeheer blijven de eerder voor de inrichting verieende
vergunningen onverminderd van kracht
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

secretaris.

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Grootegast;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn.
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1

ALGEMEEN

1.1
Algemeen
1.1.1
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
1.1.2
Verspreiding van zwerfvuil afkomstig van de inrichting dient te worden voorkomen. Het buiten de inrichting
geraakt zwerfvuil moet voor het einde van de werkdag zijn opgeruimd.
1.2
Bedrijfstijden
1.2.1
De openingstijden voor het brengstation zijn van maandag tot en met vrijdag 7.30 uur tot 16.30 uur en
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.
1.3
Toegang onbevoegden
1.3.1
De inrichting mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hieraan is voldaan als het
terrein als geheel afdoende is afgeschermd door muren (gebouwen), hekken, sloten van voldoende breedte
en dergelijke.

2

ACCEPTATIE / REGISTRATIE

2.1
Acceptatie
2.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, (codering volgens EURAL):
Afvalstroom

Euralcode

Max opslagcapaciteit (m )

Restafval (grofvuil, bouw- en sloopafval)
A- en B-hout

17.09.04, 20.03.07

80 m-" (2 X 40 m')
80 m' (2 X 40 m')

17.02.01,20.01.38,17.02.01,
20.01.38

C-hout
Dakafval

17.02.04*, 20.01.37*
17.03.01, 17.03.01*

40 m^
40 m'

Tapijt

20.01.11,20.01.39
17.02.02,20.01.02

40 m'
40 m'

20.01.40
20.01.01,20.01.11,
20.01.39, 15.01.02

40 m''
40 m''
40 m'

Gips

17.01.01,17.01.02, 17.01.03,
17.01.07
17.08.02

Textiel/kleding/matrassen
Banden

20.01.10,20.01.11,20.01.39
16.01.03

40 m''

Wit- en bruingoed

20.01.23*, 20.01.36

40 m''

Glas
Metalen
Papier/karton, folie en kunststoffen
Puin

3

40 m''
40 m''

AFVALSTOFFEN VAN BUITEN DE INRICHTING

3.1
Acceptatie en registratie
3.1.1
In de inrichting dient voor bezoekers op duidelijke wijze te zijn aangegeven op welke plaatsen en tijden de
afvalstoffen kunnen worden afgegeven.
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3.1.2
De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn, tenzij hiervoor met
bevoegd gezag een andere locatie is overeengekomen.
3.1.3
Indien bij visuele controle blijkt dat de ontdoener andere dan te accepteren afvalstoffen aanbied, dan dient
de vergunninghouder deze partij te weigeren.
3.2

Brengstation voor particulieren

3.2.1
In de inrichting moet op duidelijke wijze voor bezoekers zijn aangegeven op welke plaatsen en tijden de
afvalstoffen kunnen worden afgegeven.
3.2.2
Er mogen geen KCA/KGA en asbest worden geaccepteerd.
3.2.3
Indien blijkt dat een partij onverhoopt afvalstoffen bevat, waarvan de acceptatie niet is vergund moeten
maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. De betreffende afvalstoffen moeten op een
milieuhygiënisch verantwoorde manier worden afgevoerd.
3.3
Opslag van bruin- en witgoed
3.3.1
De opslag van elektrische en elektronische apparatuur dient plaats te vinden op een vloeistofkerende
voorziening onder een overkapping die de opgeslagen apparatuur tegen neerslag beschermt
3.3.2
Koel- en vrieskasten moeten zodanig worden bewaard, dat de daarin aanwezige stoffen niet kunnen
ontsnappen, dan wel op/in de bodem kunnen geraken. De maximaal opgeslagen hoeveelheid mag niet meer
bedragen dan 40 m^.

3.4

Hout

3.4.1
Hout moet gescheiden worden en opgeslagen in de categorieën A, B en C hout.
3.4.2
C-hout dient op een vloeistofdichte voorziening te worden opgeslagen of tegen inregenen worden bescherm.
3.4.3
De opgeslagen houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel,
zand, puin, grond, dakbedekking, papier.
3.5
Opslag van overige vaste afvalstoffen
3.5.1
Grof huisvuil te weten metalen, residu bouw- en sloopafval, overig grof huishoudelijk afval, puin, papier en
karton, textiel/kleding, banden, gips en (vlak-)glas moeten worden opgeslagen in de daarvoor bestemde
opslagvoorzieningen.
3.5.2
Zodra één van de genoemde containers/opslagvakken vol is, moeten de afvalstoffen worden afgevoerd naar
een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.
3.6

Afvalsturing

3.6.1
Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een inrichting
waar de (eind)be-/ven/verking zal plaatsvinden conform de minimumstandaard zoals beschreven in het LAP.

7

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

7.2
Bodembescherming
7.2.1
De activiteiten met betrekking tot:
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a
b

de op- en overslag van het aangevoerde te composteren materiaal;
de op- en overslag van de gerede compost;

dienen te geschieden op een vloeistofkerende voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de
NRB.
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BIJLAGEI :BEGRIPPEN
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkenwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
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