OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de
inrichting.

(Locatie: Kwelderweg 15, 9979 XN te Eemshaven)

Groningen, 1 februari 2012
Zaaknummer. 371769
Procedure nr. OLO 281015
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 1 februari 2012
Procedure nummer Nr. 281015
Verzonden: 1 februari 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Theo Pouw secundaire Bouwstoffen B.V. om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het
innemen, de op- en overslag en het be- en verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen met de
Eural-codes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09; 02.01.01; 02.04.01; 10.01.01; 10.01.02; 10.01.15; 17.05.04;
17.05.06; 17.05.08; 19.01.11; 19.01.12; 19.12.09 en 19.13.02.
De inrichting is gelegen aan de Kwelderweg 15 in de Eemshaven, kadastraal bekend gemeente
Uithuizerrneden, sectie A numrner 3297 gedeeltelijk.

1

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 23 december 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. Het betreft het innemen, de op- en overslag en het
be- en verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen met de Eural-codes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09;
02.01.01; 02.04.01;10.01.01; 10.01.02; 10.01.15; 17.05.04; 17.05.06; 17.05.08; 19.01.11; 19.01.12;
19.12.09. en 19.13.02.
De aanvraag gaat over de inrichting aan de Kwelderweg 15 in de Eemshaven. De aanvraag heeft betrekking
op een milieuneutrale verandering van de inrichting. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 281015.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
• Het innemen, de op- en overslag en het be- en verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen met
de Eurai-codes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09; 02.01.01; 02.04.01; 10.01.01; 10.01.02; 10.01.15;
17.05.04; 17.05.06; 17.05.08; 19.01.11; 19.01.12; 19.12.09 en 19.13.02.
Het voorschrift 2.3.1 uit de vigerende vergunning van 21 juni 2005 met kenmerk 2005-12.005/25, MV wordt
overeenkomstig gewijzigd.
Verhouding aanvraag- vergunning
1.3
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemrning is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
1.4
Termijn vergunning
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.5 Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.210 art. 3.10, derde
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeribie regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
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Ondertekening en verzending
1.6
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
H. Bloupot

Verzonden op: 1 februari 2012
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
ECD Milieumanagement
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond.
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 20 december hebben wij een aanvraag am een omgevingsvergunning als bedoeid in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. in de Eemshaven.
2.2
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
•

Het innemen, de op- en overslag en het be- en verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen met
de Eural-codes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09; 02.01.01; 02.04.01; 10.01.01; 10.01.02; 10.01.15;
17.05.04; 17.05.06; 17.05.08; 19.01.11; 19.01.12; 19.12.09 en 19.13.02.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
• Het innemen, de op- en overslag en het be- en verwerken, keuren en uitzetten van afivalstoffen met
de Eural-codes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09; 02.01.01; 02.04.01; 10.01.01; 10.01.02; 10.01.15;
17.05.04; 17.05.06; 17.05.08; 19.01.11; 19.01.12; 19.12.09 en 19.13.02
2.3
Huidige vergunningsituatie
Op 21 juni 2005 met kenmerk 2005-12.005/25,MV hebben wij aan Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
een vergunning ingevolge artikel 8.1 eerste [id van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in
werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van primaire en
secundaire bouwstoffen en afvalstoffen, gelegen aan de Kwelderweg 15 in de Eemshaven.
Vervolgens is op 23 oktober 2007 met kenmerk 2007-41.903/43, MV vergunning verleend voor het
veranderen van de inrichting op grond van de Wet milieubeheer, voor het oprichten van een Thermische
reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfaltgranulaat, verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen.
deze vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar maar deze termijn is ingevolge art. art. 2.1,
vijfde lid, lnvoeringswet Wabo op 1 oktober 2010 van rechtswege vervallen.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bestuit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrate
omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk dat in ons besluit elle aspecten aan de orde kornen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten warden
overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het
Bar, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Ministerible regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mar getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordee[ dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoorde[ing van de gevolgen
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.
2.6
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 1 februari 2012 bevestigd.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij semen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord van 4 februari 2012 en op de provinciale website
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Adviezen
2.7
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
Gemeente Eemsmond.
Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen
3

BESCHRIJVING VAN DE VERANDERING (VAN DE WERKING) VAN DE INRICHTING

Het innemen, de op- en overslag en het be- en verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen met de Euralcodes 01.04.07; 01.04.08; 01.04.09; 02.01.01; 02.04.01; 10.01.01; 10.01.02; 10.01.15; 17.05.04; 17.05.06;
17.05.08; 19.01.11; 19.01.12; 19.12.09 en 19.13.02.
4

ASPECTEN DIE BIJ DEZE BESLISSING WORDEN BETROKKEN

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge art. 3.10, derde lid, Wabo jo art.
4.21, onder e, Mor beoordelen of:
de voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die
de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.
De voorgenomen verandering niet de verplichting kent tot het rnaken van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
5

BEOORDELING

Gevolgen voor het milieu
5.1
Uit de aanvraag blijkt dat:
- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen veranderingen geen emissie naar de lucht tot gevolg hebben;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen veranderingen geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.
Verplichting tot het maken van een milieueffectrapport
5.2
De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor de m.e.r.-beaordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch rn.e.r.-plichtig noch
m.e.r.-beoordelingsplichtig.
6

CONCLUSIE

Wij hebben vastgesteld dat:
• De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.
• De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
• De verandering niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning is verleend.
Op grond van bovenstaande hebben wij besloten als ander 1.2.
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7

VOORWAARDEN
Niet van toepassing

8

VOORSCHRIFTEN

Binnen de inrichting mogen met inachtneming van de overige voorschriften in deze vergunning de
navolgende afvalstromen warden geaccepteerd:
Euralcode:
(0n)gesorteerd bouw- en sloopafval
17.09.03/04
Verontreinigde grand
17.05.03/04
Baggerspecie en baggerslib
17.05.05/06
Slib van fysisch-chemische behandeling
19.02.05
Slib dat niet valt onder 19.02.05
19.02.06
Straalgrit
12.01.16
Ballastgrind
17.05.07/08
Dakg rind
17.05.03/04
Zeefzand
19.12.09
Veegzand
20.03.03
Riool-, Kolken- en Gemalenzand
20.03.06
Mengvrachten van grond met puin
20.02.02
Puin
10.13.14/99; 17.01.01/02/03/06/07;
19.12.09/12
Asfalt, asfaltpuin
17.03.02
Teerhoudend asfalt
17.03.01
Hout
17.02.01; 19.12.06/07; 20.01.37/38
Gips
17.08.01/02
TAG
17.03.01/02/03
Dakleer
17.03.01/02/03
Afval van de fysische en chemische verwerking
van niet rnetaalhoudende mineralen dat
Gevaarlijke stoffen bevat
01.04.07
Niet ander 01.04.07 vailend grind- en rotsafval 01.04.08
Zand- en kleiafval
01.04.09
Slib van wassen en schoonmaken
02.01.01
Grond van het schoonmaken en wassen van
bieten
02.04.01
Bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het
onder 10.01.04 vallende keteistof)
10.01.01
Koolvliegas
10.01.02
Niet ander 10.01.14 vallende bij bijstoken
vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof
10.01.15
Niet onder 17.05.03 vallende grand en stenen 17.05.04
Niet onder 17.05.05 vallende baggerspecie 17.05.06
Niet onder 17.05.07 vallende spoorwegballast 17.05.07
Bodernas en slakken die gevaarlijke stoffen
bevatten
19.01.11
Niet onder 19.01.11 vallende bodemas en
slakken 19.01.12
Minerale stoffen (bijvoorbeeld zand en steen) 19.12.09
Niet onder 19 13 01 vallend vast afval van
bodernsanering
19.13.02
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