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mj
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 21 juni 2016
Nr. 2016-35.350/25/A.20, OM
Beschikken hierbij op de aanvraag van Pattje Waterhuizen BV/Greendeck BV vooreen
oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een scheepswerf voor
nieuwbouw en reparatie op het industrieterrein Hoogezand-Waterhuizen.

1.

INLEIDING

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 3 november 2009 een gezamenlijke aanvraag,
gedateerd 30 oktober 2009, ontvangen van Groningen Scheepsbouw Combinatie BV en Greendeck
BV. voor een vergunning ingevoige artikei 8.1 van de Wet miiieubeheer voor het oprichten en in
werking hebben van een scheepswerf voor de bouw van schepen met een iangs de wateriijn te meten
iengte van 25 m of meer, sectiebouw, scheepsreparatie, consuitancy en (aigemenejstaalbouw te
Waterhuizen (gemeente Hoogezand-Sappemeer). Bij brief van 1 oktober 2013 heeft de aanvrager de
tenaamsteiiing van de inrichting gewijzigd. De naam Groningen Scheepsbouw Combinatie BV is
komen te vervalien. Deze wordt vervangen door Pattje Waterhuizen BV. De aanvraag is iaatsteiijk
aangevuid op 23 december 2015. De inrichting is geiegen op het terrein en in een deei van de
bedrijfspanden van de voormaiige scheepswerf Pattje Shipyards op het adres Waterhuizen
huisnummers 7b, 7c en 7f te Waterhuizen, kadastraai bekend gemeente Hoogezand, sectie M,
nummer 26 (gedeeiteiijk).
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, geiet op artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer, om de
vergunning te weigeren.
1.3

Ondertekening en verzending

Groningen, 21 juni 2016.
Gedeputeerde Staten voornoemd;

, voorzitter.

, secretaris.
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan;
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer,
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand;
de burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; Postbus 75, 9600 AB
Hoogezand;
het bestuur van de Veiiigheidsregio, postbus 584, 9700 AN Groningen;
het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Pattje Waterhuizen BV, t.a.v. de heer B. Adema, Waterhuizen 7F, 9609 PA Waterhuizen;
WNP Raadgevende Ingenieurs, t.a.v. de heer ing. H. Wijnmalen, Postbus 8069, 9702 KB
Groningen;
Langhout & Wiarda Juristen Rentmeesters, t.a.v de heer E. Wiarda, Heidelaan 15-B, 8453 XG
Oranjewoud;
De familie W. Zomer, Rijksweg West 7, 9608 PA Westerbroek;
De heer J.K. van Hemmen, Rijksweg West 5, 9608 PA Westerbroek;
Mevrouw G. Koerts, Rijksweg West 5, 9608 PA Westerbroek;
De heer V.C. de Valk, Winschoterweg 29, 9609 PD Waterhuizen;
Mevrouw H. Kammenga, Winschoterweg 29, 9609 PD Waterhuizen;
De familie W. Buist, Winschoterweg 2, 9609 PA Waterhuizen;
De familie R. Boer, Winschoterweg 26, 9609 PD Waterhuizen;
De heer D. van der Dijk en mevrouw J. van der Dijk-Bosgraaf, Waterhuizen 3, 9609 PA
Waterhuizen;
Natuur en Milieu Federatie Groningen,Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen;
Trip Advocaten & Notarissen, t.a.v. Mr. drs. D. Rietberg, Postbus 1105, 9701 BC Groningen;
Hotel Café Restaurant Westerbroek Exploitatie BV, Rijksweg West 11, 9608 PA Westerbroek;
Rotshuizen Geense Advocaten, t.a.v. Mr. I. van der Meer, Postbus 222, 8901 BA
Leeuwarden;
Rechtbank Noord-Nederland, t.a.v. de griffier, Postbus 150, 9700 AD Groningen;
De heer Jansen, Rijksweg West 9, 9608 PA Westerbroek;
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, t.a.v. de heer A. van Dijk, Postbus 95.928, 2509 CX
Den Haag.
De Goede Advocatuur Consultancy, t.a.v. Mr. P.M.J, de Goede, Postbus 48, 9950 AA
Winsum;
OG Waterhuizen C.V., Grote Zilverreiger 22, 9648 DK Wildervank.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Pattje Waterhuizen BV/Greendeck te Waterhuizen betreft een nieuwe inrichting voor de bouw van
metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 meter of meer. Daarnaast kan
sectiebouw, scheepsreparatie, consultancy en (algemene) staalbouw plaatsvinden. Binnen de
inrichting zijn circa 60 personen werkzaam.
2.2
Vergunningsituatie
Op de voor 16 november 2009 uitgevoerde activiteiten van Greendeck BV was het rechtstreeks
werkende Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing.
Met het vooruitlopend op de besluitvorming op de vergunningaanvraag uitoefenen van de activiteiten,
waarvoor middels de aanvraag van 3 november 2009 vergunning is aangevraagd, hebben wij onder
voorwaarden ingestemd middels een partiële handhavingsbeschikking d.d. 16 november 2009. Dit
laatstgenoemde besluit hebben wij op 12 maart 2010 gewijzigd voor wat betreft de bedrijfstijden.
Voor de inrichting op het adres Waterhuizen 7f (Hal 4) waar Groningen Scheepsbouw Combinatie
(thans Pattje Waterhuizen BV) zich heeft gevestigd hebben wij op 5 november 2002 een
oprichtingsvergunning verleend aan Blikrecycling Nederland voor het bewerken van
metaalreststromen. Na het faillissement van Blikrecycling in 2007 is Envica sinds februari 2008 de
drijver van de inrichting geweest. Dit heeft geleid tot een ambtshalve wijziging van de vergunning op
25 maart 2008. Op 7 juli 2009 hebben wij van Envica het verzoek tot intrekking van de
oprichtingsvergunning ontvangen in verband met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Middels
ons besluit van 9 maart 2010 hebben deze vergunning ingetrokken. De eerste werkzaamheden van
Groningen Scheepsbouw Combinatie op deze locatie bestonden uit sectiebouw en zijn bij
burgemeester en wethouders van Hoogezand op 17 september 2009 gemeld in het kader van het
Activiteitenbesluit.
2.3
Projectbeschrijving
De inrichting is gelegen aan het Winschoterdiep op het industrieterrein Hoogezand-Waterhuizen, op
de locatie waar voorheen de vroegere scheepswerf Pattje Shipyards was gevestigd. De activiteiten
van Greendeck BV bestaan hoofdzakelijk uit de sectiebouw en algemene staalbouw (steel parts).
Deze activiteiten vinden plaats in Hal 1 (zie figuur 5 Plattegrond bedrijfscomplex Waterhuizen 7 van de
aanvraag om vergunning) en op een gedeelte van de kade. De activiteiten van Pattje Waterhuizen BV
vinden plaats in Hal 4 en op het daarbij behorende buitenterrein met kade en bestaan hoofdzakelijk uit
nieuwbouw van schepen (met een maximale lengte langs de waterlijn van ca.125 m) en daarnaast uit
scheepsreparatie, (algemene) staalbouw en consultancy. Hallen 2 en 3 zijn als bedrijfspand door
derden in gebruik.
Op het buitenterrein en op de helling worden de secties aan elkaar geplaatst en gelast. Op het casco
worden vervolgens de specifieke scheepsonderdelen (motoren, lieren, schroeven, dekluiken enz.) die
door derden worden geleverd, geplaatst en gemonteerd. Het lassen bestaat voor ca. 90% uit
MIG/MAG-lassen en op beperkte schaal wordt er roestvast staal (rvs) gelast. Verder vinden er
conserveringswerkzaamheden in zowel de beide hallen als op het buitenterrein/helling plaats. Voor de
spuitwerkzaamheden wordt een schildersbedrijf ingehuurd.
Voor de opslag van verf, lak, coating, reinigings- en ontvettingsmiddelen is er binnen de inrichting een
gesloten zeecontainer aanwezig. De voor het lassen benodigde gassen worden opgeslagen in
stationaire gasreservoirs (tank) en in gasflessen. Voor intern transport zijn in de productiehallen
bovenloopkranen aanwezig en is er een heftruck. Op het buitenterrein is een mobiele dieselkraan
aanwezig. Indien het werk hierom vraagt wordt een van derden afkomstige mobiele kraan gebruikt.
Overige voorzieningen op het terrein zijn een opslagloods voor o.a. staalplaten, een kantoorgebouw
en was- en kleedruimten.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
12.1: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, venwerken, opslaan of overslaan van metalen,
metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen
voorwerpen;
13.1 lid a.3: Inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de
oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motoren, motorvoertuigen of
-vaartuigen;
13.3 lid b: Inrichtingen voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de
oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer.
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Op grond van de categorie 13.3 lid b van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
2.4
Bevoegd gezag
Bij koninklijk besluit van 12 december 2013 is het vervallen van de vvgb-regeling in artikel 6.7 Besluit
omgevingsrecht bekend gemaakt. Met dit KB zijn ook nog drie andere artikelen vervallen per 1 januari
2014:
- artikel 1.2a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanaf nu zijn burgemeester en wethouders in
plaats van gedeputeerde staten bevoegd gezag voor een aantal activiteiten met afvalstoffen.
- artikel 3.3a van het Besluit omgevingsrecht. Vanaf nu zijn burgemeester en wethouders in plaats
van gedeputeerde staten bevoegd de omgevingsvergunning beperkte milieutoets af te geven voor een
aantal activiteiten met afvalstoffen waarvoor op grond van artikel 2.2a Besluit omgevingsrecht een
omgevingsvergunning is vereist.
- artikel 6.3, eerste lid, onder d, van het Besluit omgevingsrecht. Hiermee vervalt de adviesfunctie van
gedeputeerde staten voor voormalig provinciale inrichtingen waarvoor een milieuneutrale verandering
wordt vergund via artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Artikel 6.10 Besluit omgevingsrecht is ook op
deze nieuwe situatie aangepast.
Het gevolg van deze wijzigingen is dat de gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd gezag zijn
geworden voor alle voormalige provinciale bedrijven met uitzondering van de provinciale IPPC- en de
BRZO-bedrijven.
In het koninklijk besluit is geen overgangsrecht opgenomen. Er is dan ook sprake van onmiddellijke
werking. Wel is het algemene overgangsrecht zoals opgenomen in artikel 8.2 Wabo van toepassing:
bij de wisseling van het bevoegd gezag worden reeds verleende omgevingsvergunningen
gelijkgesteld met omgevingsvergunningen verleend door het nieuwe bevoegd gezag. Voor de thans
voorliggende aanvraag is het oude recht van voor de inwerkingtreding van de WABO nog van
toepassing en is het college van gedeputeerde staten van Groningen nog de bevoegde instantie.
Zodra de besluitvorming op de voorliggende aanvraag onherroepelijk is, is het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer het bevoegd gezag ten
aanzien van de besluitvorming op nieuwe aanvragen voor deze locatie.
2.5
Procedure
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 (Wm) en overige van toepassing zijnde wetgeving, zoals die golden vóór 1 oktober 2010.
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.
In deze procedure heeft reeds op twee eerdere momenten een ontwerpbesluit ter inzage gelegen.
Tegen beide ontwerpen zijn zienswijzen ingediend. Tevens is er door een omwonende een verzoek
tot handhaving ingediend.
2.6
Coördinatie
Met de aanvraag om een milieuvergunnina is geen aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend aangezien er uitsluitend hemel- en niet
verontreinigd terreinwater, en dus geen bedrijfsafvalwater, op het oppervlaktewater (het
Winschoterdiep) wordt geloosd.
Op het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
waartoe het terreinwater wordt gerekend, is artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van
toepassing.
Er is geen sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de
zin van de Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Wel heeft Pattje
Waterhuizen BV/Greendeck BV in de aanvraag aangegeven plannen te hebben om in de toekomst
nabij Hal 4 een toiletgroep/wasruimte te realiseren. Deze plannen zijn echter nog niet in
onderliggende aanvraag meegenomen. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling
tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van
de Woningwet is daarom dan ook niet nodig gebleken.
2.7
1® ontwerpbesluit
Wij hebben de ontvangst van de aanvraag, gedateerd d.d. 30 oktober 2009 en ontvangen op
3 november 2009, op 12 november 2009 schriftelijk bevestigd. Op 7 januari 2010 heeft de aanvrager
^ De Wet verontreiniging oppervlaktewateren is ondertussen opgegaan in de Waterwet
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een aanvulling verstrekt op de ingediende vergunningaanvraag. In deze aanvulling wordt onder meer
een wijziging van de bedrijfstijden vermeld.
Op 25 februari 2010 heeft de aanvrager nogmaals uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt
waarbij ook is aangegeven dat de aanvulling d.d. 7 januari 2010 wordt ingetrokken. Deze gegevens
hebben betrekking op een aanpassing van de bedrijfstijden, verbeterde tekening bedrijfsriolering,
beperken van lichthinder bij het lassen en reparatie gevelbeplating in Hal 4. Door de aanpassing van
de bedrijfstijden zijn de bijlagen akoestisch onderzoek en onderzoek luchtkwaliteit ook herzien.
De aanvraag is tezamen met de ontwerpbeschikking voor advies verzonden aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs en bestuursorganen.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde
stukken ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de
bibliotheek in Hoogezand. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het
Dagblad van het Noorden, op zaterdag 6 maart 2010.
Er is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe
omgeving van de inrichting. Wij hebben hierbij, gelet op de mogelijke effecten van de inrichting op de
omgeving, gekozen voor een afstand van + 300 m.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van
het ontwerp schriftelijk hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen. Op 1 april 2010 is in het
provinciehuis te Groningen in aanwezigheid van de aanvrager en vertegenwoordigers van het
bevoegd gezag een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze gedachtewisseling is de
mogelijkheid geboden tot het indienen van mondelinge zienswijzen.
2.8
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag en/of het ontwerpbesluit
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure
ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Waterschap Hunze en Aa's
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer
van de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de
vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat
de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door de inrichting waarop de vergunning
betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening dat dit laatste het geval is en
hebben daarom de gemeenten Groningen, Haren en Slochteren niet bij de totstandkoming betrokken.
Op 12 november 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden
aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn
geen adviezen uitgebracht.
2.9
Ingediende zienswijzen naar aanleiding van het 1° ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de vergunning en met bijbehorende stukken is met ingang van
8 maart 2010 ter inzage gelegd. Tot en met 19 april 2010 bestond de gelegenheid om schriftelijke
zienswijzen in te dienen naar aanleiding van het ontwerpbesluit. Op 1 april 2010 is in het Provinciehuis
te Groningen een informatiebijeenkomst gehouden.
Van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen is gebruik gemaakt door:
• WNP Raadgevende Ingenieurs, namens de aanvrager, per brief van 30 maart 2010;
• Langhout & Wiarda Juristen Rentmeesters, per brief van 14 april 2010, namens de volgende
omwonenden:
O De familie W. Zomer, Rijksweg West 7 te Westerbroek;
O De heer J.K. van Hemmen, Rijksweg West 5 te Westerbroek;
O Mevrouw G. Koerts, Rijksweg West 5 te Westerbroek;
O De heer V.O. de Valk, Winschoterweg 29 te Waterhuizen;
O Mevrouw H. Kammenga, Winschoterweg 29 te Waterhuizen;
O De familie W. Buist, Winschoterweg 2 te Waterhuizen;
O De familie R. Boer, Winschoterweg 26 te Waterhuizen;
O De heer D. van der Dijk en mevrouw J. van der Dijk-Bosgraaf, Waterhuizen 3 te
Waterhuizen;
• Natuur en Milieu Federatie Groningen, mede namens Vereniging Natuurmonumenten en Stichting
Het Groninger Landschap, per brief van 15 april 2010;
• Trip Advocaten & Notarissen, namens Hotel Café Restaurant Westerbroek Exploitatie BV (Hotel
Van der Valk Groningen Westerbroek), per brief van 15 april 2010.
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Tijdens de informatiebijeenkonnst zijn mondelinge zienswijzen ingebracht door:
•
De heer W.J. Zomer, Rijksweg West 7 te Westerbroek;
•
De heer V.C. de Valk, Winschoterweg 29 te Waterhuizen;
•
De heer J.K. van Hemmen, Rijksweg West 5 te Waterhuizen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de aanvraag van 3 november 2009 aangevuld op
met name de aspecten geluid en natuur.
2.10
Wijzigingen aanvraag en 2° ontwerpbesluit
Een akoestisch rapport van Stroop Raadgevende Ingenieurs BV maakte onderdeel uit van de door
Langhout & Wiarda Juristen Rentmeesters ingediende zienswijzen. Dit rapport gaf aan dat de in het
ontwerpbesluit van 2010 vastgelegde normen voor maximale geluidniveaus op de woningen Rijksweg
West 5 en 7 werden overschreden. In onze opdracht zijn daarop metingen uitgevoerd door
Ingenieursbureau Spreen. In de rapportage van deze metingen (rapport 20100345-01 d.d.
31 augustus 2010) wordt de conclusie uit het akoestische rapport van Stroop Raadgevende
Ingenieurs BV bevestigd. De aanvrager is hierover en over de hiermee samenhangende
consequenties geïnformeerd en heeft aangegeven het akoestisch onderzoek aan te passen.
Uitgangspunt hierbij was en is dat de raming van het door de inrichting veroorzaakte geluid, en dan
met name voor wat betreft de maximale geluidniveaus maximaal representatief moest worden
ingeschat, en dat, zo nodig door het treffen van aanvullende maatregelen, een vergunbare situatie zou
ontstaan. In overleg heeft de aanvrager nader onderzoek verricht naar geluidreducerende
maatregelen. Resultaat hiervan was onder meer dat geluid van werken aan schepen op de kade werd
afgeschermd door een verplaatsbare hal, de zogeheten arbohal.
Bij brief van 8 december 2010 aan burgemeester en wethouders van de gemeente HoogezandSappemeer van het Adviesbureau Vrancken, in opdracht van de Groningen Scheepsbouw Combinatie
BV, is aangegeven dat Groningen Scheepsbouw Combinatie BV ten behoeve van de realisatie van de
arbo-hal verder gebruik wilde maken van een reeds in 1997 hiervoor verleende bouwvergunning.
Het voornemen om de arbohal te realiseren betekende een omvangrijke wijziging van de aanvraag om
vergunning. Per brief van 20 december 2010 hebben wij de wettelijk adviseurs in deze procedure en
de indieners van zienswijzen over de stand van zaken van de vergunningprocedure geïnformeerd.
Naast de aanpassing van de aanvraag voor wat betreft de raming en het beperken van de maximale
geluidsniveaus is hierbij ook aangegeven dat door de aanvrager tevens een voortoets in het kader van
de Natuurbeschermingswet zou worden uitgevoerd.
Omdat in deze beide onderzoeksrapportages fundamenteel wordt afgeweken van de oorspronkelijk
ingediende aanvraag van 3 november 2009, is aangegeven dat een nieuw ontwerpbesluit moest
worden opgesteld en in procedure worden gebracht.
De aanvraag om vergunning is aan de hand van het indienen van de volgende documenten door de
aanvrager gewijzigd:
• Aanvulling vergunningaanvraag d.d.31 januari 2011, nr. 6091190.B09 (deels vervallen);
• Rapport 6091190.R05 Akoestisch onderzoek t.b.v. aanvraag oprichtingsvergunning, d.d. 31 januari
2011 (vervallen);
• Notitie 6091190.N03 Voortoets Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 10 februari 2011;
• Gewijzigde Vergunningaanvraag Wet milieubeheer, d.d. 27 april 2011;
• Rapport 6091190.R05 Akoestisch onderzoek t.b.v. aanvraag oprichtingsvergunning, d.d. 27 april
2011 (vervallen);
• Rapport 6091190.R06 Akoestisch onderzoek t.b.v. aanvraag oprichtingsvergunning, d.d. 9
september 2011 (vervallen);
• Rapport 6091190.R07 Akoestisch rapport t.b.v. aanvraag oprichtingsvergunning, d.d. 17 juli 2012
(vervallen);
• Rapport 6091190.R03 Akoestisch rapport t.b.v. aanvraag oprichtingsvergunning, d.d. 22 oktober
2012.
2.11
Procedure en de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
Het 2® ontwerpbesluit tot verlening van de vergunning is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden
van 20 april 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit bij brief van 19 april 2013
toegezonden aan de aanvrager, aan de adviseurs en overige mogelijk belanghebbenden. Het
2® ontwerpbesluit met bijbehorende stukken is met ingang van 22 april 2013 ter inzage gelegd in het
gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en op het provinciehuis te Groningen. Tot en
met 3 juni 2013 bestond de gelegenheid voor eenieder om schriftelijke zienswijzen in te dienen naar
aanleiding van het 2® ontwerpbesluit. Op 15 mei 2013 is in het Provinciehuis te Groningen opnieuw
een informatiebijeenkomst gehouden waarbij tevens de gelegenheid is geboden om mondelinge
zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit in te dienen.
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2.12
Advies en zienswijzen naar aanleiding van het 2° ontwerpbesluit
Naar aanleiding van het 2e ontwerpbesluit zijn de volgende reacties door ons ontvangen van:
•

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is bij
brief van 30 mei 2013 advies gegeven;
En zienswijzen van:
•
•

WNP Raadgevende Ingenieurs, namens de aanvrager, per brief van 31 mei 2013;
Langhout & Wiarda Juristen Rentmeesters, per brief van 31 mei 2013, namens de volgende
omwonenden:
O De heer W. Zomer, Rijksweg West 7 te Westerbroek;
O De heer H. Jansen, Rijksweg West 9 te Westerbroek;
O De heer J.K. van Hemmen, Rijksweg West 5 te Westerbroek;
O De heer V.C. de Valk, Winschoterweg 29 te Waterhuizen;
O De heer D. van der Dijk, Waterhuizen 3 te Waterhuizen;
• Natuur en Milieu Federatie Groningen, mede namens Vereniging Natuurmonumenten, per
brief van 30 mei 2013;
Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 mei 2013 zijn geen mondelinge zienswijzen ingebracht.
2.13
Afwijzing verzoek tot handhaving en daaropvolgende procedure
Bij besluit van 24 oktober 2013 hebben wij het verzoek van de heer J. van Hemmen om handhaving
van het verleende gedoogbesluit gedeeltelijk afgewezen. Tegen dit besluit heeft de heer Van Hemmen
bezwaar gemaakt en hij heeft op 29 augustus 2014 de voorzieningenrechtbank verzocht een
voorlopige voorziening te treffen. Ten behoeve van de voorlopige voorziening heeft op 24 oktober
2014 het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. De voorzieningenrechter heeft daarop besloten tot
schorsing van het onderzoek voor onbepaalde tijd, teneinde de Stichting advisering
bestuursrechtspraak (StAB) tot deskundige te benoemen en de gelegenheid te geven om advies uit te
brengen. Het onderzoek door de voorzieningenrechter is ter zitting op 18 februari 2015 hervat nadat
de StAB een deskundigenbericht had uitgebracht.
De voorzieningenrechter heeft op dezelfde datum opnieuw besloten tot schorsing van het onderzoek
teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om in onderling overleg tot een uitkoopregeling voor de
heer Van Hemmen te komen. Begin april 2015 hebben partijen echter aangegeven dat de
onderhandelingen over het uitkooptraject zijn mislukt. Namens Pattje Waterhuizen BV/Greendeck BV
is daarop op 8 mei 2015 een aanvullend geluidrapport (notitie 6091190.N05) aangeboden aan de
voorzieningenrechter. In dit rapport is een aantal aanvullende geluidmaatregelen meegenomen,
waaronder het gebruik van een tweede en derde arbohal, het plaatsen van een containerwand en de
mogelijke verplaatsing van afbouwwerkzaamheden naar het Winschoterdiep. Op verzoek van de
voorzieningenrechter hebben wij bij brief van 11 mei 2015 een voorstel met betrekking tot
gedoogvoorwaarden ingebracht. Het onderzoek ter zitting is daarop hervat op 22 mei 2015.
De voorzieningenrechter heeft op 5 juni 2015 uitspraak gedaan en het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening toegewezen. Als voorlopige maatregel is ons opgedragen binnen drie weken
van de uitspraak een beschikking op bezwaar te nemen. Hierbij is ons opgedragen om in het besluit
op bezwaar een groot aantal gedoogvoorwaarden op te nemen. Daarbij is telkens ook aangeven op
welke wijze wij deze voorschriften dienen te handhaven. Op 23 juni 2015 hebben wij overeenkomstig
deze uitspraak een besluit op bezwaar genomen en is het gedoogbesluit aangepast. Tegen dit besluit
is door de heer J. van Hemmen en de scheepswerf Pattje beroep ingesteld. Op 4 december 2015
heeft de Rechtbank de StAB benoemd als deskundige en verzocht om schriftelijk advies uit te
brengen. Op 23 februari 2016 heeft de StAB daarop haar advies uitgebracht. Op 16 juni 2016 zijn de
beroepen op een zitting van de rechtbank behandeld. Er is tot op heden nog geen uitspraak gedaan.
2.14
Hernieuwde aanpassing vergunningaanvraag
In de periode na 23 juni 2015 is, conform de uitspraak voorzieningenrechter van 5 juni 2015, toezicht
gehouden en zijn geluidmetingen uitgevoerd bij Pattje Waterhuizen BV/Greendeck BV. Dit heeft
geresulteerd in informatie ten aanzien de effecten van de kort daarvoor genomen aanvullende
geluidmaatregelen.
Niet alle in het rapport van 8 mei 2015 aangekondigde mogelijke geluidmaatregelen werden
uitgevoerd en de status van tijdelijke maatregelen, zoals de containerwand, ten opzichte van de
ingediende vergunningaanvraag was onduidelijk. Om hierin duidelijkheid te verschaffen werd in
opdracht van de aanvrager de vergunningaanvraag bij brief van 23 december 2015 aangevuld met de
notitie 'Aanvullend akoestisch onderzoek scheepswerf Pattje Waterhuizen BV te Waterhuizen' (notitie
6091190. N09). De hierin beschreven actualisatie en nadere uitwerking van de akoestische situatie
vervangt de eerdere notitie 6091190.N05 van 8 mei 2015.
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2.15
Advies StAB
Op basis van de op 24 oktober 2013 en 23 juni 2015 afgegeven gedoog- en
handhavingsbeschikkingen zijn door gedeputeerde staten overtredingen van gedoogvoorwaarden
vastgesteld en naar aanleiding daarvan handhavingstrajecten ingezet. Middels diverse
invorderingsbesluiten zijn daarop dwangsommen verbeurd verklaard. Door de scheepswerf is tegen
alle invorderingsbesluiten beroep ingesteld bij de Rechtbank. De Rechtbank heeft daarop advies
gevraagd aan StAB. Op 25 mei 2016 heeft de StAB haar advies aan de Rechtbank toegezonden
(StAB kenmerk; StAB-39923). In het advies wordt onder meer ingegaan op:
• Geluid - technische beroepsgronden;
• Geluid - invorderingsbesluiten;
• Overige invorderingsbesluiten;
• Vergunbaarheid van de aanvraag.
2.16
Volledigheid aanvraag
Zoals hiervoor aangegeven is de aanvraag bij brief van 23 december 2015 gewijzigd en aangevuld
met de hiervoor genoemde notitie. Wij hebben de aanvraag aan de hand van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen
activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aangepaste aanvraag beschouwen wij als volledig en is
door ons in behandeling genomen.
2.17
Ter inzage ontwerp beschikking
Tussen 15 februari 2016 en 28 maart 2016 heeft het ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen in het
gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis. Het besluit is
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 13 februari 2016 en op de provinciale website.
Daarnaast is het besluit bij brief van 10 februari 2016 toegezonden aan de aanvrager en aan degenen
die naar aanleiding van de eerdere ontwerpbesluiten zienswijzen hebben ingediend en aan de
adviseurs.
2.18
Zienswijzen naar aanleiding van het 3e ontwerpbesiuit
Van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen tegen het 3® ontwerpbesluit is
gebruik gemaakt door:
• Rotshuizen Geense advocaten, namens de aanvrager, per brief van 27 maart 2016;
• De Goede Advocatuur Consultancy, namens OG Waterhuizen C.V., per brief van 28 maart 2016;
• Natuur en Milieu Federatie Groningen, per brief van 24 maart 2016.
Voor de inhoudelijke behandeling van de zienswijzen verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van dit besluit.
2.19
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage 0 van het Besluit milieueffectrapportage en is
derhalve niet m.e.r.-plichtig. De activiteit wordt wel in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
genoemd (activiteit 32.6) maar op grond van kolom 2 is een m.e.r.-beoordelingsplicht niet van
toepassing. De activiteiten vinden namelijk niet plaats op een productieoppervlak van 50.000 m^ of
meer. Bij vergunningverlening zou er dan echter sprake kunnen zijn van een vormvrije m.e.r.
beoordeling op grond van artikel 2, lid 5, van het Besluit m.e.r. Aangezien er thans geen sprake is van
vergunningverlening zien wij geen aanleiding tot het uitvoeren van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling.

3.
OVERWEGINGEN DIE TOT WEIGERING HEBBEN GELEID
3.1
Toetsingskader
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikel 8.8 tot en met 8.10 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 regelgeving. 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 hierna aan de orde.
3.2
Achtergrond geluidsmetingen
Op 5 juni 2015 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de zaak tussen de heer Van
Hemmen en het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. De voorzieningenrechter heeft het
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toegewezen en besloten dat gedeputeerde
staten als voorlopige maatregel binnen drie weken na verzending van de uitspraak een beschikking op
bezwaar dienen te nemen en bekend te maken. De uitspraak dient hierbij in acht te worden genomen.
Op 23 juni 2015 hebben wij een besluit op bezwaar genomen betreffende het gedogen onder
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voorwaarden van het zonder vergunning oprichten en inwerking hebben van een scheepswerf onder
het gelijktijdig opleggen van lasten onder dwangsom.
Op grond van dit besluit mag het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting
uitgevoerde werkzaamheden niet meer bedragen dan de hieronder weergegeven waarden
(voorwaarde 7 van onze beslissing op bezwaar d.d. 23 juni 2015):
coördinaten

beoordelingspunt
omschrijving
Rijksweg West 1
Rijksweg West 5
Rijksweg West 7
Rijksweg West 9
Waterhuizen 3

nr.
05
07
08
09
02

X
239.528
239.651
239.610
239.698
239.372

07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

70
70
70
70
70

65
65
65
65
62

60
60
60
60
60

Y
578.504
578.465
578.437
578.352
578.315

In afwijking van de hierboven genoemde waarden gelden voor specifieke werkzaamheden of
activiteiten, nl. het richten van secties, nog de volgende waarden voor het maximale geluidsniveau
(voorwaarde 8 van onze beslissing op bezwaar d.d. 23 juni 2015):
Tabel 2: Maximale geluidsniveau besluit op bezwaar, voorwaarde 8 (richten van secties)

beoordelingspunt
nr.
05
07
08
09
02

coördinaten

omschrijving
Rijksweg West 1
Rijksweg West 5
Rijksweg West 7
Rijksweg West 9
Waterhuizen 3

X
239.528
239.651
239.610
239.698
239.372

Y
578.504
578.465
578.437
578.352
578.315

07.00-19.00
uur
72
75
75
75
70

De voorzieningenrechter heeft ons in zijn uitspraak opgedragen middels een goed functionerende
meetinstallatie te controleren of Pattje Waterhuizen BV/Greendeck BV voldoet aan deze voorwaarden.
Gelet hierop zijn vanaf 9 juli 2015 de maximale geluidsniveaus bij Pattje Waterhuizen BV/Greendeck
BV gemeten op een vast meetpunt, meetpunt 1, in de onmiddellijke nabijheid van de scheepswerf. De
microfoon van het meetstation was op een hoogte van 4,6 meter aan een lantaarnpaal bevestigd.
Deze lantaarnpaal stond in de berm van Rijksweg West te Waterhuizen ter hoogte van de woning
Rijksweg West 7. Tot en met 15 oktober 2015 zijn de maximale geluidsniveaus veroorzaakt door de
werkzaamheden op de scheepswerf continu gemeten en geanalyseerd. De resultaten van de
metingen zijn vastgelegd in het Eindrapport 2015 geluidmonitoring Pattje Waterhuizen BV (ODG
Lizanummer 39567, d.d. 31 januari 2016).
Op 23 oktober 2015 is een tweede meetstation ingericht nabij de gevel van de woning Rijksweg West
7 te Waterhuizen. De resultaten van de metingen van dit meetpunt zijn tot en met 31 december 2015
meegenomen in het eerder genoemde eindrapport.
3.3

Resultaten geluidsmetingen

De in het eindrapport van deze geluidmonitoring weergegeven resultaten zijn in de onderstaande
tabellen samengevat. Hierbij kan worden opgemerkt dat gemeten overschrijdingen buiten het
meteoraam niet zijn meegenomen en dat de maximaal toe te passen meteocorrectieterm is toegepast.
Meetpunt
periode
Aantal vastgestelde maximale geluidsniveaus van
77 dB(A) en hoger
Hoogste vastgestelde maximale geluidsniveau

Meetpunt 1
9 juli 2015 t/m 15 oktober 2015
141
93 dB(A)

Middels het rekenmodel, dat ten grondslag ligt aan het aanvullend akoestisch onderzoek van 8 mei
2015 (notitie 6091190.N05), zijn de maximale geluidsniveaus op het meetpunt 1 door ons berekend.
Bij reguliere werkzaamheden bedraagt het bepalende maximale geluidsniveau 76 dB(A), bij een
gemeten waarde van 77 dB(A) is dan sprake van een overschrijding. Voor het richten van secties,
waarvoor een hogere grenswaarde geldt, bedraagt het bepalende maximale geluidsniveau van
81 dB(A).
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Meetpunt
periode
Aantal vastgestelde maximale geluidsniveaus van
71 dB(A)^ en hoger
Hoogste vastgestelde maximale geluidsniveau

Meetpunt 2
23 oktober 2015 t/m 31 december 2015
251
83 dB(A)

Op basis van de resultaten van de continu metingen moet worden geconstateerd dat in een groot
aantal gevallen niet wordt voldaan aan de voorwaarden 7 en 8 van onze beslissing op bezwaar van
23 juni 2015 en dat het maximale geluidsniveau van 75 dB(A) ter hoogte van de gevel van de woning
Rijksweg West 7 (beoordelingspunt 08) wordt overschreden.
3.4
Beoordeling geluidsrapportage (Notitie 6091190.N09)
Op 23 december 2015 heeft Pattje Waterhuizen BV/Geendeck de vergunningaanvraag gewijzigd door
het overleggen van een nieuw akoestisch rapport (Notitie 601190.N09, zie ook paragraaf 2.14). Op
pagina 10 van dit akoestisch rapport zijn de volgende waarden berekend voor de maximale
geluidsniveaus.
beoordelingspunt
nr.
05
07
08
09
02

omschrijving
Rijksweg West 1
Rijksweg West 5
Rijksweg West 7
Rijksweg West 9
Waterhuizen 3

07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

74
75
73
75
64

62
63
60
56
62

58
52
49
56
56

De resultaten van de metingen, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, wijken hier van af. De
gemeten maximale geluidsniveaus zijn hoger dan deze aangevraagde niveaus. Dit geeft aanleiding tot
een nadere beschouwing van het akoestisch rapport. De resultaten van deze beschouwing zijn
vastgelegd in de notitie Deskundigenbericht maximale geluidsniveau Scheepswerf Pattje te
Waterhuizen van DGMR dd. 22 januari 2016 en Beoordeling akoestisch onderzoek Scheepswerf
Pattje Waterhuizen BV te Waterhuizen, rapport 6091190.N09 van de Omgevingsdienst Groningen dd.
2 februari 2016.
Door DGMR wordt geconstateerd:
• In de berekeningen is een aantal relevante aspecten niet meegenomen. Dit zijn:
1. Nauwkeurigheid van de bronvermogens voor de maximale geluidsniveaus;
2. Cumulatie met andere geluidsbronnen;
3. Meervoudige reflecties achter de containerwand;
4. Positie en hoogte vallend metaal achter containerscherm.
Deze aspecten zorgen afzonderlijk en in combinatie voor hogere optredende maximale
geluidsniveaus op de beoordelingspunten dan is berekend. Uit deze analyse blijkt dat niet
uitgesloten is dat de optredende maximale geluidsniveaus op de omgeving 78 dB(A) of meer
bedragen.
De oorzaken van de verschillen tussen het akoestisch rapport en de resultaten van de metingen zijn
naar oordeel van de Omgevingsdienst Groningen onder meer de volgende:
• In het rekenmodel behorende bij de akoestische rapportage zijn de twee arbohallen
gemodelleerd als twee schermen. Door de hallen te modelleren als een gebouw waarvan de
wanden zijn gemodelleerd als uitstralende gevel en dak, waarbij de geluidsuitstraling fijnmazig
over het oppervlak wordt verdeeld, wordt de werkelijkheid beter benaderd. Bij meervoudige
reflecties in de hallen kunnen de bijdragen van de deelbronnen worden opgeteld omdat er
sprake is van één geluidspiek. Hierbij is gerekend met binnenniveau van Lwmax van 85 +
20 dB (overeenkomstig de notitie van WNP) waarbij bronnen zijn ingevoerd aan de kopse
kanten (noordwest en zuidoost), de zijwanden en het dak;
• Het door de werkzaamheden in de arbohallen veroorzaakte geluid wordt door de wanden en
het plafond van de arbohallen gereflecteerd. Door deze reflecties vindt een ophoging van het
binnenniveau plaats. Dit kan leiden tot een verdubbeling van het binnenniveau;
In het ontwerpbesluit stond In deze tabel abusievelijk 77 dB(A) in plaats van 71 dB(A) vermeld. De waarde van 71 dB(A) komt
overeen met hetgeen is vermeld in het Eindrapport geluidmonitoring Pattje Waterhuizen BV.
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•

Voor werkzaamheden op de kade buiten de arbohallen wordt voor het gemiddelde
geluidsniveau gerekend met een bronhoogte van 6 meter. Voor de maximale geluidsniveaus
zijn dezelfde werkzaamheden wordt echter een bronhoogte gehanteerd van 2 meter. Hierdoor
vindt er bij de maximale geluidsniveau bij werkzaamheden buiten op de kade nabij de
containerwand meer afscherming plaats dan voor het gemiddelde geluidsniveau bij dezelfde
geluidsbronnen.

Uit een herberekening middels het door de aanvrager aangeleverde rekenmodel, waarbij het
rekenmodel is aangepast op de hiervoor genoemde tekortkomingen, volgen de volgende resultaten:
beoordelingspunt
nr.
05
07
08
09

omschrijving
Rijksweg West 1
Rijksweg West 5
Rijksweg West 7
Rijksweg West 9

LAmax in dB(A)
5 meter hoogte
1,5 meter hoogte
aanvraag
herberekening
aanvraag
herberekening
73,6
74,5
71,7
77,2
77,0
79,9
78,5
74,7
81,6
73,1
80,2
75,7
75,2
78,6
75,9
80,1

Gelet op de resultaten van de herberekening staat voor ons vast dat niet aan de voorwaarden 7 en 8,
zoals vastgelegd in de beslissing op bezwaar van 23 juni 2015, kan worden voldaan.
Voor het beoordelen van maximale geluidniveaus bij vergunningverlening volgen wij de adviezen uit
de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (hierna: Handreiking). De Handreiking
adviseert voor maximale geluidsniveaus bij woningen en soortgelijke geluidsgevoelige objecten een
grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode. Er bestaat een mogelijkheid om onder een bestuurlijke afweging een ontheffing te
verlenen tot maximaal 5 dB. Deze ontheffing geldt enkel voor de dag- en nachtperiode. In de
bestuurlijke afweging dient minimaal het volgende te worden meegenomen:
• In het geval dat er sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin
technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te
beperken;
• Deze uitzonderlijke bedrijfssituaties dienen in de vergunning te worden aangegeven;
• Deze uitzondering is ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie;
• Het gebruik van de ontheffingsmogelijkheid dient te worden gemotiveerd.
Op basis van de aangevraagde waarden (tabel 5), de gemeten waarden (tabellen 3 en 4), de waarden
die volgen uit de herberekening (tabel 6) en de beoordeling van DGMR stellen wij vast dat niet kan
worden voldaan aan de maximale geluidsniveaus, zoals genoemd in de Handreiking, bij de woningen
aan de Rijksweg West nabij de scheepswerf.
Verder stellen wij vast dat op basis van de gemeten waarden (tabellen 3 en 4), de waarden die volgen
uit de herberekening (tabel 6) en de beoordeling van DGMR ook niet kan worden voldaan aan
grenswaarden waarvoor een ontheffing kan verleend middels een bestuurlijke afweging.
4.

ZIENSWIJZEN

4.1
Inhoudelijke behandeling van de Ingediende zienswijzen
In dit hoofdstuk zullen wij de ingediende zienswijzen tegen het 3® ontwerpbesluit inhoudelijk
beoordelen. Hierbij zijn de ingebrachte zienswijzen steeds cursief weergegeven
4.2

Zienswijzen van Rotshulzen Geense Advocaten, namens Pattje Waterhulzen BV en
Greendeck BV, naar aanleiding van het 3e ontwerpbesluit
Bij brief van 27 maart 2016 zijn namens de aanvrager de volgende zienswijzen tegen het ontwerp van
de weigeringsbesluit ingediend:
1.
Ten onrechte wordt aangegeven dat uitsluitend voor 16 november 2009 op de activiteiten van
Greendeck BV het Activiteitenbesluit van toepassing was. Dat Activiteitenbesluit is nog steeds
van toepassing op de activiteiten die daaronder vallen van zowel Pattje Waterhuizen BV als
Greendeck BV. Te denken valt onder meer aan sectiebouw.
Reactie:
Het Activiteitenbesluit is inderdaad nog steeds van toepassing op de inrichting Pattje Waterhuizen
BV/Greendeck BV. De werkingssfeer van het besluit is echter beperkt door het indienen van de
aanvraag om vergunning en het partiële handhavingsbesluit. Daarvoor was er door de op
17 september 2009 ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit sprake van een
zogeheten Type B inrichting. De werkzaamheden ten behoeve van sectiebouw vielen daarbij onder de
voorwaarden van Afdeling 4.5 'Activiteiten met betrekking tot metaal' van dit besluit. Door het indienen
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van de Wm-aanvraag en het verlenen van de partiële handhavingsbeschikking is er echter niet langer
sprake van een Type B inrichting maar van een zogeheten Type C inrichting. Voor deze inrichtingen
geldt vergunningplicht en de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit veranderde daardoor omdat
hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit, waaronder dus ook Afdeling 4.5, niet van toepassing is bij een
Type C inrichting.
2.

Ten onrechte wordt in het ontwerpbesluit geen enkele aandacht geschonken aan de
bedrijfsvoering van de andere bedrijven in de nabije omgeving (bv. B. W. Generator Techniek
BV, Waterhuizen 7e, en Maagd Industrial Engineering BV, Waterhuizen 7f). Zodoende kan niet
worden uitgesloten dat effecten worden toegerekend aan cliënten.
Reactie:
De bedrijfsvoering van andere bedrijven is meegenomen in de in 2012 door de zonebeheerder, i.e. de
gemeente Hoogezand-Sappemeer, uitgevoerde zonetoets. Het effect van geluidshinder veroorzaakt
door de andere inrichtingen is voor zover het het gemiddelde geluidsniveau betreft getoetst
overeenkomstig de Wet geluidhinder. In deze toets wordt geconcludeerd dat de totale geluidsbelasting
niet zorgt voor overschrijdingen van de wettelijke geluidsgrenswaarden op de geluidszone en bij de
woningen.
Bij de beoordeling van de maximale geluidsniveaus dient geen rekening te worden gehouden met het
effect van cumulatie. Er is enkel getoetst aan de geluidsgrenswaarden zoals zijn vastgelegd in de
Handreiking. Bij ons is geen twijdel dat de beoordeelde geluidspieken, zoals deze zijn vastgesteld
gedurende onze monitoring vanaf 9 juli 2015 (zie tevens paragrafen 3.2 en 3.3), moeten worden
beoordeeld als zijnde veroorzaakt door de activiteiten van de aanvrager.
3.

Pattje Waterhuizen BV en Greendeck BV zijn van mening dat gedeputeerde staten niet kunnen
stellen dat zij bevoegd gezag zijn ten aanzien van de voorliggende vergunningaanvraag. Hierbij
verwijzen zij naar hun nadere gronden van beroep, zoals ingediend op 14 september 2015 bij
de Rechtbank Noord-Nederland.
Reactie:
De aanvraag is gedaan voor een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een scheepswerf voor de bouw van schepen met een langs de
waterlijn te meten lengte van 25 m of meer. Op grond van categorie 13.3, onder b, van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn gedeputeerde staten het bevoegde gezag voor
wat betreft de besluitvorming op deze aanvraag.
4.

Pattje Waterhuizen BV en Greendeck BV raden dringend aan het oordeel van rechtbank inzake
de houdbaarheid van de invorderingsbeschikkingen en de daaraan ten grondslag liggende
geiuidsmetingen en het oordeel van de Raad van State in hoger beroep af te wachten, alvorens
tot besluitvorming wordt overgegaan.
Reactie:
Wij hebben kennis genomen van dit advies.Wij zien vooralsnog geen aanleiding om de besluitvorming
gedurende een lange periode aan te houden.
5.

Uit de door Pattje Waterhuizen BV en Greendeck BV aangeleverde aanvraag blijkt, naar hun
mening zorgvuldig onderbouwd, dat ze hun bedrijfsvoering kunnen uitoefenen binnen de
grenswaarde van 75 dB, te weten de reguliere waarde van 70 dB vermeerderd met een
ontheffing tot maximaal 5 dB. Een dergelijke ontheffing is volgens hen gebruikelijk voor
scheepswerven in deze regio. Tevens blijkt uit de door gedeputeerde staten afgegeven partiële
handhavingsbeschikking en het ontwerpbesluit dat gedeputeerde staten het verlenen van een
dergelijke ontheffing eveneens niet meerden redelijk vindt. Pattje Waterhuizen BV en
Greendeck BV achten voldoende bewezen dat de in opdracht van gedeputeerde staten
uitgevoerde metingen en berekeningen niet deugen en de toetsing door DGMR geen basis kan
vormen voor het door gedeputeerde staten voorgenomen besluit.
Reactie:
De provincie Groningen kende op het moment van indienen van de vergunningaanvraag geen
specifiek beleid voor het verlenen van een ontheffing van de in de Handreiking genoemde reguliere
grenswaarden voor maximale geluidsniveaus. Deze situatie is tot op heden onveranderd. Dit heeft tot
gevolg dat per vergunningaanvraag moet worden beoordeeld of tot het verlenen van een ontheffing
ten behoeve van hogere maximale geluidsniveaus kan worden overgegaan. De Handreiking geeft
hierbij aan dat uitsluitend na een bestuurlijke afweging kan worden overgegaan van de maximale
waarden. Hierbij moet het gaan om specifiek te benoemen activiteiten die inherent zijn aan het
productieproces en waarbij het toepassen van de best beschikbare technieken een grote rol speelt.
Wij komen echter niet toe aan deze beoordeling. De vergunningaanvraag geeft aan dat rekenkundig
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kan worden voldaan aan de maximale waarde tot waartoe ontheffing kan worden verleend. Wij
hebben geconstateerd dat de modellering in het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag
onjuistheden bevat waardoor de hierin gepresenteerde maximale geluidsniveaus zijn onderschat.
Deze constatering worden onder meer bevestigd door de in onze opdracht vanaf 9 juli 2015
uitgevoerde geluidsmetingen (zie paragrafen 3.2 en 3.3).
6.

De belangenafweging ontbreekt volledig. Op pagina 10 en 11 van de laatste wijziging van de
vergunningaanvraag (dd. 23 december 2015) wordt daarop nadrukkelijk een beroep gedaan, in
relatie tot de te verlenen ontheffing. Op de aldaar genoemde argumenten wordt in het
ontwerpbesluit in het geheel niet ingegaan.
Reactie:
In de paragraaf'Ontheffing maximale geluidsniveaus' van de Notitie 6091190.N09 wordt op pagina 10
en 11 een serie argumenten genoemd op grond waarvan wij zouden kunnen overgaan tot het
verlenen van een ontheffing van de maximale geluidsniveaus tot ten hoogste 75 dB(A). Hierbij wordt
verwezen naar de ontheffingsmogelijkheid in paragraaf 3.2 van de Handreiking. In de notitie zijn de
maximale geluidwaarden op de woningen Rijksweg West 1, 5, 7 en 9 weergegeven. In paragrafen 3.3
en 3.4. van de beschikking hebben wij vastgesteld dat niet aan de maximale waarden, waarvoor
ontheffing kan worden verleend, wordt voldaan. Wij zijn van mening dat het ook niet aannemelijk is dat
aan deze waarden kan worden voldaan zonder de grondslag van de aanvraag te verlaten. De
gevraagde belangenafweging is dan niet meer aan de orde.
Ook in het StAB-advies van 25 mei 2016 wordt geconstateerd dat er meer dan incidenteel sprake is
van overschrijdingen van de maximaal te vergunnen grenswaarde van 75 dB(A) en dat er daarom
geen sprake kan zijn van een vergunbare situatie. De StAB stelt verder dat de huidige
overschrijdingen met verdergaande bouwkundige en organisatorische aanpassingen van het bedrijf en
de bedrijfsvoering worden weggenomen, maar dat dergelijke aanpassingen thans geen deel uitmaken
van de huidige vergunningaanvraag en eerst gedimensioneerd en op effectiviteit moeten worden
doorgerekend.
7.

Gedeputeerde staten achten het niet mogelijk dat, zonder de grondslag van de aanvraag te
verlaten, door het stellen van voorschriften en beperkingen wel tot aanvaardbare
geluidsniveaus kan worden gekomen. Gedeputeerde staten gaan daarmee voorbij aan het
voorstel dat daartoe is gedaan in de laatste wijziging (dd.23 december 2015) op de aanvraag.
Reactie:
Dit voorstel behelst dat, na het nemen van een aantal akoestische maatregelen, een maximale
geluidsniveau bij de nabijgelegen woningen wordt vergund tot hetgeen maximaal is toegestaan op
grond van de Handreiking, nl. 75 dB(A). Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de
ontheffingsmogelijkheid die de Handreiking daarvoor biedt. Volgens de aanvrager zou voor de niet
door de hoofdactiviteit van het bedrijf veroorzaakte maximale geluidsniveaus in de dagperiode, zoals
het tewaterlaten van schepen en het naar buiten rijden van secties, van deze voorwaarde moeten
worden uitgezonderd middels een nadere ontheffingsmogelijkheid in de te verlenen vergunning. Zoals
ook bij onze reactie op zienswijze 6 is aangegeven hebben wij vastgesteld dat niet wordt voldaan aan
maximale geluidsniveaus waarvoor een ontheffing zou kunnen worden verleend, ook nu de
akoestische maatregelen reeds zijn getroffen.
In de bijlage behorende bij de brief van Rotshuizen Geense Advocaten hebben wij de volgende
aanvullende zienswijzen op het ontwerpbesluit aangetroffen:
8.

Op grond van artikel 8.10, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de vergunning slechts in het
belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Bij de voorbereiding van dit
besluit dient het bestuursorgaan echter de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante
feiten en de af te wegen belangen (artikel 3:2 Awb). Met name de in het ontwerpbesluit
vermelde 'relevante feiten' behoeven enige nuancering. Ook de 'af te wegen belangen' zijn in
het ontwerpbesluit niet vermeld dan wel onderbelicht.
Reactie:
Wij zijn van mening dat wij sinds de indiening van de vergunningaanvraag in 2009 voldoende kennis
hebben vergaard omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.
9.

Namens de aanvrager wordt gesteld dat het niet ter discussie staat dat scheepswerf Pattje een
gezonde onderneming is met een prima staat van dienst en een goed gevulde orderportefeuille.
Op de peildatum van 1 januari 2016 zijn bij deze inrichting 65 personen in dienst. De provincie
Groningen is de provincie met het hoogste werkloosheidspercentage van heel Nederland (bron:
CBS). Het is dan ook onbegrijpelijk dat het economisch belang en het belang van de
pagina 15 van 22

werkgelegenheid geen deel uit maakt van de besluitvorming.
Reactie:
De aspecten, die moeten worden betrokken, waarmee rekening moet worden gehouden of die in acht
moeten worden gehouden bij de beslissing op een aanvraag, zijn weergegeven in artikel 8.8. van de
Wet milieubeheer. Economisch belang en het belang van de werkgelegenheid maken daar geen deel
van uit. Aan de toetsing op grond van artikel 8.8 komen wij feitelijk niet toe omdat wij hebben
vastgesteld dat niet kan worden voldaan aan de te stellen voorschriften voor het maximaal
geluidsniveau en dat daarom de vergunning moet worden geweigerd.
10.

Namens de aanvrager wordt geconcludeerd dat terecht staat vermeld dat op de vóór
16 november 2009 uitgevoerde activiteiten binnen de inrichting het Activiteitenbesluit
milieubeheer rechtstreeks werkend was. De werkzaamheden zijn op 17 september 2009
gemeld bij het college van burgemeester en wethouders. Met de vaststelling van dit gegeven
kan geconcludeerd worden dat de 'feiten en omstandigheden' (rechtsoverweging 1.1. en 1.2),
als vermeld in de uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 juni 2015 (LEE 14/3608),
aantoonbaar onjuist zijn. Op 12 september 2009 was de toezichthouder van de provincie
Groningen niet bevoegd.
Reactie:
De feiten en omstandigheden, als vermeld in de uitspraak van de voorzieningenrechter, staan in dit
besluit niet ter discussie. Ten aanzien van de bevoegdheden van de toezichthouder op 12 september
2009 merken wij op dat deze op deze datum uitsluitend heeft vastgesteld dat de klachten van diverse
omwonenden ten aanzien van de verspreiding van slijpstof en geluidsoverlast terecht waren. Van de
uitoefening van verdere bevoegdheden was geen sprake.
11.

Onduidelijk is in hoeverre de in paragraaf 2.4 van het ontwerpbesluit genoemde
artikelwijzigingen op het gebied van afvalstoffen relevant kunnen zijn voor deze scheepswerf.
Reactie:
In deze paragraaf wordt informatie gegeven over een aantal wijzigingen in de regelgeving waardoor er
een verschuiving plaats vindt voor wat betreft het bevoegd gezag op grond van de Wabo.
12.

In paragraaf 2.7 is aangegeven als zou de aanvrager op 25 februari 2010 'nogmaals uit eigen
initiatief nadere gegevens hebben verstrekt. Het gestelde is suggestief en onjuist. De aanvulling
heeft plaatsgevonden op uitdrukkelijk verzoek van medewerkers van de provincie Groningen.
Reactie:
In de aanvulling op de aanvraag van 7 januari 2010 (WNP Raadgevende Ingenieurs notitie
6091190.N01) is aangegeven dat werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de uren tussen 07.00 uur
en 19.00 uur. Verder is in deze aanvulling aangegeven dat in de uren tussen 19.00 uur en 24.00 uur
binnen de inrichting schoonmaak- en/of schilderwerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt
vermeld dat deze schoonmaak- en schilderwerkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd binnen de
betreffende bedrijfshal (Hal 1 of Hal 4). Deze aanvulling op de aanvraag is onderwerp van gesprek
geweest tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de aanvrager en de provincie. In dit
overleg is namens het bevoegd gezag aangegeven dat voor wat betreft de inpandige
werkzaamheden de beperking tot schoonmaak- en/of schilderwerkzaamheden akoestisch gezien
onnodig beperkend zou zijn. Hierbij is de aanvrager in overweging gegeven de aanvraag nogmaals
aan te passen. Op 25 februari 2010 heeft de aanvrager de vergunningaanvraag op verschillende
punten aangepast, onder meer door middel van het indienen van een nieuw akoestisch rapport (WNP
Raadgevende Ingenieurs rapport 6091190.R03). Hierin is aangegeven dat de werkzaamheden
kunnen plaatsvinden in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 24.00 uur. De buiten de
bedrijfsgebouwen uit te voeren werkzaamheden kunnen uitsluitend plaatsvinden gedurende de
dagperiode (07.00-19.00 uur). Van een uitdrukkelijk verzoek om de aanvraag aan te passen was
echter geen sprake.
13.

In paragraaf 2.13 wordt geconcludeerd dat er tot op heden nog geen uitspraak is gedaan in de
bodemprocedure ten aanzien van de afwijzing van het verzoek tot handhaving. Het
ontwerpbesluit is daarom prematuur en onrechtmatig.
Reactie:
De uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 juni 2015 heeft geleid tot een aangepast
gedoogbesluit. Onze bevindingen naar aanleiding van het toezicht en de handhaving van de
gedoogvoorwaarden van dit gedoogbesluit en de nadere beoordeling van de op 23 december 2015
aangepaste vergunningaanvraag hebben geleid tot onze conclusie dat de besluitvorming op
voorliggende vergunningaanvraag niet kan leiden tot een vergunning voor de aangevraagde
activiteiten waarbij aan de te stellen voorwaarden voor maximale geluidsniveau bij woningen kan
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worden voldaan.
14.

De in paragraaf 3.2 vermelde gedoogvoorwaarden zijn aantoonbaar onjuist en voor de
scheepswerf niet werkbaar. Hiertegen is beroep aangetekend bij de rechtbank. Opnieuw en bij
herhaling zijn de coördinaten onjuist.
Reactie:
De totstandkoming van deze gedoogvoorwaarden is toegelicht in paragraaf 2.13 van dit besluit. In de
uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 juni 2015 is ons opgedragen binnen drie weken weken
een beschikking op bezwaar te nemen. De hierin op te nemen gedoogvoorwaarden zijn in de
uitspraak opgenomen.
15.

De in de tabellen Sen 4 (paragraaf 3.3) gepresenteerde resultaten van de geluidmetingen zijn
overgenomen uit de tabellen uit het 'Eindrapport geluidmonitoring Pattje Waterhuizen BV,
opgesteld door de Omgevingsdienst Groningen dd.31-01-2016. Geconcludeerd is dat alle in het
eindrapport van de Omgevingsdienst Groningen gepresenteerde piekgeluiden vooringenomen
zijn en onjuist. Ten onrechte wordt middels de daarin vermelde figuren 8 en 9 een beeld
geschept als zou de scheepswerf niet vergunbaar zijn.
Reactie:
Gedurende een lange periode zijn in onze opdracht continu metingen uitgevoerd. De resultaten
hiervan zijn naar onze mening een objectieve en juiste weergave van de piekgeluiden gedurende
deze periode. Van vooringenomenheid is geen sprake.
Ook bij eerdere metingen zijn forse verschillen geconstateerd tussen de waarden in de akoestische
rapportage behorende bij de aanvraag en de gemeten waarden. Zo zijn in opdracht van Langhout en
Wiarda door Stroop Raadgevende Ingenieurs BV (Rapport 103598-00, d.d. 13 april 2010)
immissiemetingen uitgevoerd. Tijdens deze metingen werd geconstateerd dat de maximale
geluidbelasting op de gevel van de woning aan de Rijksweg West 5 87 dB(A) bedraagt terwijl op dat
moment in de aanvraag nog maximaal 70 dB(A) op de woningen werd aangevraagd. In onze opdracht
zijn daarna verificatiemetingen door Ingenieursbureau Spreen (Rapport 20100345-01, d.d.
31 augustus 2010) uitgevoerd bij de woningen Rijksweg West 7 en 9. Voor de woning Rijksweg West
7 is toen een maximale waarde gemeten van 89 dB(A). Dit is voor de aanvrager aanleiding geweest
om akoestische maatregelen te treffen en de vergunningaanvraag tot twee keer toe aan te passen. In
2014 zijn er in opdracht van gemeente Hoogezand-Sappermeer geluidmetingen uitgevoerd door
DGMR bij onder meer de woning Rijksweg West 7. In de rapportage hiervan (Rapport
M.2014.0611.01.ROOI) is aangegeven dat bij deze woning gedurende de periode 23 juli 2014 t/m
3 september 2014 vele overschrijdingen zijn gemeten van de waarde van 75 dB(A). De hoogst
gemeten waarde gedurende deze periode bedroeg 93 dB(A). In 2015 is een aantal geluidmaatregelen
getroffen. Gelet op de resultaten van de recente metingen kan worden geconstateerd dat deze
maatregelen niet een afdoende effect hebben gehad ten aanzien van de maximale niveaus bij de
woningen.
16.

Op geen enkele wijze is aangetoond en/of onderbouwd dat de (grens)waarde van 77 dB(A), als
vermeld in zowel tabel 3 als tabel 4, juist zou zijn.
Reactie:
In tabel 4 is in het ontwerpbesluit abusievelijk de waarde van 77 dB(A) vermeld. De juiste waarde,
zoals in het Eindrapport geluidmonitoring Pattje Waterhuizen BV voor dit punt is vermeld, is echter
71 dB(A). In dit rapport wordt de keuze voor de grenswaarden op beide meetpunten toegelicht. Voor
meetpunt 1 is dat 76 dB(A) voor de werkzaamheden als bedoeld in gedoogvoorwaarde 7. Deze
grenswaarde komt overeen met een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte op de
gevel van de woning Rijksweg West 7. De gehanteerde grenswaarde voor meetpunt 2 is dan ook
70 dB(A). Bij gemeten waarden van 77 dB(A) of meer op meetpunt 1 en 71 dB(A) of meer op
meetpunt 2 is er derhalve sprake van een overschrijdingen van de grenswaarden.
17.

Onder tabel 3 staat aangegeven dat middels het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het
aanvullend akoestisch onderzoek van 8 mei 2015 de maximale geluidsniveaus opnieuw zijn
berekend. Namens de aanvrager wordt vastgesteld dat het rekenmodel behorende bij dit
onderzoek uitsluitend aan het bevoegd gezag ter beschikking is gesteld om te toetsen in
hoeverre de inrichting, tezamen met de overige inrichtingen als gevestigd op het gezoneerde
industrieterrein, kan blijven voldoen aan de wettelijke grenswaarden volgens de Wet
geluidhinder. Op geen enkele andere wijze is het haar toegestaan om het rekenmodel voor
andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor dit is verkregen (artikel 3:3 Awb).
Reactie:
Artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat een bestuursorgaan de bevoegdheid tot het
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nemen van een besluit niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.
Hiervan is naar onze mening op geen enkele wijze sprake, de verwijzing naar dit artikel is dan ook niet
terecht.
Het akoestisch onderzoek van 8 mei 2015 heeft nimmer onderdeel uitgemaakt van de aanvraag om
vergunning. Bij de aanbieding van onderzoek is namens de aanvrager aangeven dat op basis van
deze nieuwe notitie het bevoegd gezag, ter voorbereiding van de zitting van de voorzieningenrechter
op vrijdag 22 mei 2015, een nieuwe partiële handhavingsbeschikking kon afgeven. De
voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van 5 juni 2015 gedeputeerde staten opgedragen een
nieuwe gedoogvoorwaarden als beschikking op bezwaar op te stellen. Het onderzoek van 8 mei 2015
is betrokken bij de vaststelling van de waarden zoals zijn vastgelegd in voorwaarden 7 en 8 van dit
besluit. Wij zien dan ook niet in waarom dit akoestisch onderzoek c.q. het bijbehorende rekenmodel
niet zou mogen worden gebruikt ten behoeve van de toetsing of wordt voldoen aan deze
voorwaarden.
18.

Waar staat dat voor het richten van secties een hogere grenswaarde geldt is dit strijdig met
voornoemd eindrapport waarop bladzijde 8 staat: 'In de gehele meetperiode is geen melding
gemaakt dat er secties zijn of zouden worden gericht. Erls in de audiofiles geen onderscheid te
maken tussen reguliere werkzaamheden en het richten van secties. Gelet op de hoogte van de
gemeten geluidsniveaus is een dergelijk onderscheid ook niet te maken'.
Reactie:
De gemeten waarden worden in dit rapport getoetst aan gedoogvoorwaarde 7 voortvloeiend uit de
voorlopige voorziening dd. 5 juni 2015 (zaaknummer LEE 14/3607). In deze voorwaarde is het
piekgeluid voor alle werkzaamheden, excl. richten van secties, vastgelegd. Specifiek ten behoeve van
het richten van secties zijn in gedoogvoorwaarde 8 maximale geluidniveaus bij de nabijgelegen
woningen opgenomen. In de aanvulling van de vergunningaanvraag dd. 23 december 2015 (Notitie
6091190.N09) is aangegeven dat ten behoeve van het samenbouwen van secties ondertussen wordt
gewerkt met geluidarme methoden waarbij de scheepshuid zo min mogelijk met hamers behoeft te
worden bewerkt. Daarbij wordt aangegeven dat het hameren van secties niet altijd noodzakelijk is
maar in de praktijk niet in alle gevallen en onder iedere omstandigheid te vermijden.
Wij zijn dan ook van mening dat in dit rapport terecht wordt getoetst aan voorwaarde 7. Echter, indien
alle gemeten maximale geluidniveaus zouden worden getoetst aan de ruimere waarden van
voorwaarde 8, moet worden geconstateerd dat ook niet aan deze waarden in alle omstandigheden
kan worden voldaan.
19.

Geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen besluit tot weigering van de aangevraagde
oprichtingsvergunning is gebaseerd op een groot aantal onjuistheden. Uit de akoestische
beoordeling van de meetrapporten over de weken 28 t/m 50 van 2015 is reeds gebleken dat
deze 'beknopte feitenrapporten' een groot aantal onjuistheden bevatten en dat geen enkel
geluidsniveau op betrouwbare wijze is vastgesteld.

Reactie:
Wij delen deze conclusie niet. Voor ons is duidelijk vastgesteld dat de scheepwerf niet kan voldoen
aan het maximale geluidsniveau bij woningen waarvoor door ons volgens de Handreiking ontheffing
voor kan worden verleend (zie tevens paragraaf 3.3).
20.

Binnen de inrichting zijn vergaande geluidreducerende maatregelen in het kader van de 'beste
beschikbare technieken' genomen en is er sprake van een ontvankelijke aanvraag.
Reactie:
De geluidmetingen gedurende de periode juli t/m december 2015 geven aan dat, ondanks de
getroffen geluidreducerende maatregelen, er voor wat betreft piekgeluiden niet kan worden voldaan
aan hetgeen aanvaardbaar wordt geacht. De aanvraag bevat voldoende gegevens en is dan ook door
ons in behandeling genomen. Door ons wordt echter geconstateerd dat de in de aanvraag
weergegeven situatie afwijkt van door ons vastgestelde situatie.
21.

Waar staat dat Gedeputeerde Staten voor het beoordelen van maximale geluidsniveaus de
adviezen uit de handreiking volgen, dient bedacht te worden dat dit slechts een hulpmiddel is en
geen wetgeving. In de handreiking staat expliciet vermeld dat getracht moet worden om middels
het ruimtelijke ordeningsinstrument hinder als gevolg van industrielawaai te voorkomen. Ook
wordt in de handreiking opgemerkt dat er altijd situaties denkbaar zijn waarvoor zij geen
expliciete oplossing biedt. Juist in dat kader blijven er voor het bevoegd gezag voldoende
mogelijkheden over om te komen tot nader en goed geformuleerd maatwerk. Daarmee wordt
van Gedeputeerde Staten een extra inspanning venvacht om, ondanks de mede door haar zelf
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veroorzaakte planologische gebreken, te komen tot een voor alle partijen acceptabele
oplossing.
Reactie:
Op grond van vaste jurisprudentie heeft de Handreiking wel degelijk een specifieke status verkregen.
Afgezien daarvan zijn wij van mening dat er niet sprake kan zijn van het zodanig afwijken van de
Handreiking in het voordeel van een specifieke partij maar ten nadeel van omwonenden. Hogere
waarden bij woningen, dan waarvoor op grond van de Handreiking nog ontheffing kan worden
verleend, zijn dan ook voor wat ons betreft niet aan de orde.
Wij zijn van mening dat er op diverse manieren een extra inspanning geleverd is om te komen tot een
voor alle partijen acceptabele oplossingen. Niet alleen door ons maar ook door andere partijen. Hierbij
is zelfs de uitkoop van de omwonenden onderzocht. Dit heeft tot onze teleurstelling niet geleid tot een
voor alle partijen aanvaardbare oplossing.
22.

Het weigeren van de gevraagde vergunning is voor Gedeputeerde Staten de gemakkelijkste
weg, maar doet geen recht aan het economisch belang van de maritieme sector en die van de
werkgelegenheid van 65 personen in het bijzonder.
Reactie:
Het besluit om te komen tot een weigering van de vergunning is niet lichtvaardig tot stand gekomen en
wordt door dan ook niet beschouwd als de gemakkelijkste weg. Voor het overig verwijzen wij naar
onze reactie op zienswijze nr. 9.
4.3

Zienswijzen van De Goede Advocatuur Consuitancy, namens OG Waterhuizen C.V.,
naar aanleiding van het 3e ontwerpbesluit
Bij brief van 28 maart 2016 zijn, namens de eigenaar van de percelen waarop Pattje zijn activiteiten
ontplooit, de volgende zienswijzen tegen het ontwerp van de weigeringsbesluit ingediend:
23. Gedeputeerde staten passen de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening onjuist
toe, door de daarin aangegeven grenswaarden en ontheffingsmogelijkheden als harde
weigeringsgrond te beschouwen. De Handreiking is echter slechts een handreiking: deze kän
worden gebruikt bij de afweging of vergunningen wel of niet kunnen worden verleend, maar tot
het gebruik daarvan bestaat geen wettelijke verplichting. Het college heeft echter de
handreiking als ware wettelijke norm toegepast door zich genoodzaakt te zien de vergunning te
weigeren, op basis van de vaststelling dat de Handreiking de mogelijkheid geeft maximale
geluidsniveaus tot 75 dB(A) te vergunnen en de aanname dat optredende maximale
geluidsniveaus hoger zijn.
Reactie:
De Handreiking is bedoeld als leidraad voor het beoordelen van industrielawaai in die gevallen dat
een bevoegd gezag geen geluidsbeleid heeft vastgesteld. Voor wat betreft de ruimtelijke inpassing,
i.e. het equivalent geluidsniveau, is de Handreiking echter niet van toepassing omdat het hier gaat om
een op grond van de Wet geluidhinder geluidgezoneerd industrieterrein. De Wet geluidhinder regelt
echter niet het begrenzen van maximale geluidsniveaus en daarom worden deze juist wel getoetst
aan de Handreiking.
De Handreiking is opgesteld om de landelijke uniformiteit in het beoordelen van het hinderniveau door
industrielawaai, waaronder de maximale geluidsniveaus, te bevorderen. Op grond van jurisprudentie
heeft de Handreiking ondertussen wel de status van 'pseudo wetgeving' verkregen. Afwijken van de
Handreiking, als het bevoegd gezag dat als wenselijk zouden beschouwen, kan niet zonder gedegen
motivatie waaraan vastgesteld beleid ten grondslag dient te liggen.
Dat de optredende maximale geluidsniveaus hoger zijn dan het op grond van de Handreiking
maximaal te vergunnen niveau van 75 dB(A) is voor wat ons betreft geen aanname. Door middel van
geluidsmetingen hebben wij dit vastgesteld.
24.

Het college heeft ten onrechte geen aandacht geschonken aan de zeer specifieke
omstandigheden van de aanvrager, de geschiedenis en bruikbaarheid van de percelen waarop
de aanvraag ziet. In een van de rapporten die vanwege aanvrager zijn opgesteld (Notitie
6091190.N09, Aanvullend akoestisch onderzoek scheepswerf Pattje Waterhuizen BV te
Waterhuizen, opgesteld door WNP Raadgevende Ingenieurs dd.23 december 2015) zijn diverse
argumenten genoemd waarvan de bestuurlijke afweging anders zou kunnen uitvallen.
Relevante elementen daarvoor zijn bijvoorbeeld het feit dat de percelen al eeuwenlang voor
scheepsbouw worden aangewend, het grote economische belang van de scheepswerf, het feit
dat de grenswaarden slechts worden overschreden op vier woningen, het feit dat wegverkeer
ter plaatse dezelfde geluidpieken veroorzaakt.
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Reactie:
Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij zoals ook eerder al aangegeven te toetsen aan de in
artikelen 8.8 tot en met 8.11. van de Wet milieubeheer genoemde aspecten. Wet en regelgeving houdt
hierbij geen rekening met zeer specifieke omstandigheden, de historie en de bruikbaarheid van de
percelen.
Ondanks dat in het verleden reeds een scheepswerf actief is geweest en het bestemmingsplan
scheepsbouw activiteiten op deze locatie toelaat, is de situatie nu zo dat het gaat om een nieuwe
situatie waarvoor een oprichtingsvergunning dient te worden aangevraagd. Om die reden kan geen
gebruik worden gemaakt van bestaande rechten voor activiteiten die eerder zijn gelegaliseerd middels
een milieuvergunning.
Hinder, veroorzaakt door omgevingseigen geluidsbronnen zoals het wegverkeerslawaai, mag echter
in de beoordeling van een milieuhygiënisch aanvaardbare situatie als gevolg van maximale
geluidsniveaus geen rol spelen.
25.

Gedeputeerde staten passen de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening onjuist
toe, door de daarin aangegeven grenswaarden en ontheffingsmogelijkheden als harde
weigeringsgrond te beschouwen. De Handreiking is echter siechts een handreiking; deze kén
worden gebruikt bij de afweging of vergunningen wel of niet kunnen worden verleend, maar tot
het gebruik daarvan bestaat geen wettelijke verplichting. Het college heeft echter de
handreiking als ware wettelijke norm toegepast door zich genoodzaakt te zien de vergunning te
weigeren, op basis van de vaststelling dat de Handreiking de mogelijkheid geeft maximale
geluidsniveaus tot 75 dB(A) te vergunnen en de aanname dat optredende maximale
geluidsniveaus hoger zijn.
Reactie:
Zoals ook al eerder aangegeven in onze reactie op zienswijze 23 is er middels metingen
geconstateerd dat het maximaal op grond van de Handreiking te vergunnen maximale geluidsniveau
bij de nabijgelegen woningen significant wordt overschreden. Er is dus geen sprake van een aanname
op dit punt.
26.

Voorts is van belang dat het op zijn minst genomen ongelukkig is dat nog in 2010 een
bestemmingsplan is vastgesteld, waarin de huidige situatie (bestaande uit een geluidgezoneerd
bedrijventerrein, waarop ter plaatse de zwaarst mogelijke milieucategorie met inherente
geluidsbelasting is toegestaan - met op zeer nabije afstand enkele woonbestemmingen) uit
planologisch oogpunt aanvaardbaar is geacht.
Reactie:
De Wet geluidhinder voorziet enkel in bescherming tegen het geluidshinderniveau van de gemiddelde
geluidsbelasting afkomstig van het industrieterrein. Met een geluidszonering wordt enkel beoogd om
deze gecumuleerde geluidsbelasting te begrenzen tot een geluidsbelasting van 50 dB(A)
etmaalwaarde. De geluidsbijdrage van een inrichting op dit industrieterrein mag niet zorgen voor een
overschrijding van deze geluidsgrenswaarde op de geluidszone. Geluidsgevoelige bestemmingen
binnen deze zone dienen te worden beschermd tegen een te hoge geluidsbelasting. Omdat hier niet
kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde zijn voor deze
geluidsgevoelige objecten in het verleden ontheffingen verleend voor een hogere geluidbelasting.
Hierbij is rekening gehouden met de gevelwering en het voldoen aan de binnengrenswaarde in
verblijfsgebieden. Men spreekt van een 'goede ruimtelijke ordening' wanneer aan de voorwaarden
zoals gesteld in de Wet geluidhinder wordt voldaan.
Voor wat betreft het hinderniveau als gevolg van maximale geluidsniveaus wordt geadviseerd om
deze te toetsen aan de milieuzonering genoemd in de Handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering'. Het
gaat hier om een bestaande (historisch) industrieterrein met aangrenzend vooroorlogse woningbouw
waarbij destijds geen rekening is gehouden met de bedrijfszonering zoals verwoord in deze
Handreiking.
Op vergunningenniveau dient te worden zorggedragen voor een aanvaardbaar hinderniveau. Indien
dit hinderniveau, met of zonder maatregelen, niet aanvaardbaar is, dan is de situatie milieuhygiënisch
niet gewenst en is sprake van een niet vergunbare situatie.
27.

De uitgevoerde belangenafweging tussen de belangen van de eigenaren van de vier woningen
waarop de genoemde maximale geluidsniveaus zich voordoen enerzijds, en anderzijds de
belangen van de aanvrager en exploitant van de scheepswerf, alsmede de eigenaar van de
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, alsmede het algemeen belang, is niet
evenwichtig; het college had in redelijkheid niet tot deze belangenafweging mogen komen. Het
voorgenomen bestuit is aldus in strijd met het beginsel van een evenredige belangenafweging,
artikel 3:4 Awb en artikel 4:81 Awb.
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Reactie:
Op grond van artikel 3:4 van de Awb weegt het bestuursorgaan de rechtstreeks bij het besluit
betrokken belangen af. Hierbij wordt tevens aangegeven dat de voor één of meer belanghebbenden
nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te
dienen doelen. Wij hebben vastgesteld dat de maximale geluidsbelasting bij de woningen hoger is
dan hetgeen waarvoor wij op grond van de handreiking ontheffing kunnen verlenen. Bij het toestaan
van een dergelijke geluidbelasting bij de woningen zou er in onze ogen sprake zijn van in verhouding
onevenredige nadelige gevolgen voor de omwonenden.
Artikel 4:81 van de Awb geeft een bestuursorgaan de mogelijkheid om beleidsregels vast te stellen.
Ten aan zien van maximale geluidsniveaus bij woningen hebben wij geen specifieke beleidsregels
vastgesteld.
28.

OG Waterhuizen is daarnaast van opvatting dat (elementen uit) de geluidsonderzoeken die aan
het voorgenomen besluit ten grondslag worden gelegd, niet juist en volledig zijn, en dat het
voorgenomen besluit dat daarop is gebaseerd in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel. OG
Waterhuizen behoudt zich alle rechten voor en zal tegen het definitieve besluit - zo de weigering
zal worden gehandhaafd - haar argumenten op dat punt mogelijk uitbreiden.
Reactie:
Wij delen de opvatting van OG Waterhuizen niet, te meer daar OG Waterhuizen op geen enkele wijze
een nadere onderbouwing heeft gegeven welke ten grondslag heeft gelegen voor deze opvatting. Wij
zijn van mening dat de onderzoeken, de metingen en de beoordeling van de door de aanvrager
aangeleverde akoestische rapportage, op een juiste wijze hebben plaatsgevonden. De resultaten van
de metingen zijn daarnaast consistent met waarden die eerder zijn vastgesteld middels metingen.
29.

OG Waterhuizen verzoekt het college het vorenstaande mee te wegen bij het nemen van het
definitieve besluit, daarin een andere afweging te maken ten aanzien van maximale
geluidsniveaus dan in het voorgenomen besluit - in concreto de aangevraagde maximale
geluidsniveaus en zodoende de aangevraagde activiteiten te vergunnen en de historisch
gegroeide activiteiten op deze locatie voortgang te laten vinden.
Reactie:
Voor een reactie op deze zienswijze verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in onze reacties op de
zienswijzen 5, 6 en 7.
4.4

Zienswijze van Natuur en Milieu Federatie Groningen naar aanleiding van het
3e ontwerpbesluit
Bij brief van 24 maart 2016 heeft de Natuur en Milieu Federatie Groningen de volgende zienswijze
tegen het ontwerp van de weigeringsbesluit ingediend:
30. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van oordeel dat de Wm-vergunning voor dit bedrijf,
zoals indertijd ter visie is gelegd, geweigerd moet worden, echter mede op andere gronden.
Hierbij wordt verwezen naar de eerder ingediende zienswijzen tegen het eerste en tweede
ontwerpbesluit. Samengevat richten deze eerder ingediende zienswijzen zich onder meer op de
onderwerpen lichthinder, geluidhinder, preventie van emissie naar lucht, water en bodem,
brandpreventie, hellingvloerdiscipline emissies naar water, behandeling luchtemissies,
aanbrengen van verf en andere coatings en de Voortoets op gr ond van de
Natuurbeschermingswet.
Reactie:
Het ontwerpbesluit, waartegen deze zienswijze is ingebracht, gaat uit van een weigering van de
vergunning op grond van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer. Met de aspecten zoals
genoemd in deze zienswijze (incl. de zienswijzen tegen de eerdere ontwerpbesluiten) wordt bij de
behandeling van de aanvraag rekening gehouden Deze leiden ons inziens echter niet direct tot nadere
weigeringsgronden op grond van de Wet milieubeheer. Door het stellen van voorschriften zou
tegemoet kunnen worden gekomen aan deze ingebrachte inhoudelijke punten dan wel vallen deze
aspecten onder de Waterwet of de Natuurbeschermingswet en daardoor buiten de reikwijdte van een
beoordeling op grond van de Wet milieubeheer.
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5.

AFWEGING EN CONCLUSIE

Artikel 8.10, eerste lici, van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van
de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Het tweede lid, aanhef en onder a, van dit
artikel bepaalt dat de vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien door verlening daarvan niet
kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken worden toegepast. In het tweede lid, onder b, is aangegeven dat een
vergunning in ieder geval moet geweigerd indien verlening daarvan niet in overeenstemming is met
hetgeen overeenkomstig artikel 8.8, derde lid, door het bevoegde gezag in acht moet worden
genomen.
Ingevolge artikel 8.11, tweede lid. Wet milieubeheer kan een vergunning in het belang van de
bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel
worden in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de
vergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur
bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten
minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.
Uit artikel 8.11, tweede en derde lid, volgt dat de vergunning moet worden geweigerd indien de
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften
en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan wel niet voldoende kunnen worden beperkt.
Zoals eerder aangegeven volgen wij voor het beoordelen van maximale geluidniveaus de adviezen uit
de Handreiking. Voor de maximale geluidsniveaus bij woningen geeft de Handreiking de
grenswaarden van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode. Er bestaat een mogelijkheid om onder een bestuurlijke afweging een ontheffing te
verlenen tot maximaal 5 dB.
Op basis van de aangevraagde waarden, de gemeten waarden en de waarden die volgen uit de
herberekening concluderen wij dat niet kan worden voldaan aan de maximale geluidsniveaus, zoals
genoemd in de Handreiking, bij de woningen aan de Rijksweg West nabij de scheepswerf.
Verder stellen wij vast dat op basis van de gemeten waarden en de waarden die volgen uit de
herberekening ook niet kan worden voldaan aan grenswaarden waarvoor een ontheffing kan worden
verleend middels een bestuurlijke afweging.
Zonder de grondslag van de aanvraag te verlaten, achten wij het niet mogelijk dat door het stellen van
voorschriften en beperkingen wel tot aanvaardbare maximale geluidniveaus kan worden gekomen.
Gelet op het voorgaande, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij de aangevraagde vergunning om
bovengenoemde redenen dienen te weigeren. De ingebrachte zienswijzen naar aanleiding van het
3® ontwerpbesluit hebben niet geleid tot aanpassing van deze conclusie.
In het verlengde hiervan bestaat er geen noodzaak meer om op de overige inhoudelijke aspecten van
de aanvraag om vergunning, de ingebrachte adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het 1®en
2® ontwerpbesluit een reactie te geven.
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