OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan
Waterschap Noorderzijlvest
ten behoeve van het veranderen van een rioolwaterzuiveringinstallatie

(Locatie: Grasdijkweg 2, Garmerwolde)

Groningen, 5 juli 2012
Zaaknummer: 407711
Procedurenummer: GR-VERG-2012-000154
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5. dat de omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat ten aanzien van de
aangevraagde bouwactiviteiten de in bijlage III van de aanvraag opgeromen bouwtekeningen als
gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning;
6. dat de voorgenomen verandering:
a. niet leidt 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;
b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport as bedoeld in hoofdstuk 7
van de Wet milieubeheer;
c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is
verleend.
1.3

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Doze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door_bet-havan,de; afdeling
/
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

.„

H. Bloupot

Verzonden op: 5 juli 2012
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten
Boer;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Witteveem-Bos Raadgevende ingenieurs B.V., Postbus 3465, 4800 DL Breda.
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINC1E GRONINGEN

Groningen, 5 juli 2012
Procedure nummer: GR-VERG-2012-000154
Verzonden: 5 juii 2012
Beschikken hierbij op de door GMB Civiel B.V. / lmtech Infra B.V., namens het waterschap Noorderzijlvest,
ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor het wijzigen van haar rioolwaterzuiveringsinstallatie te Garmerwolde. De inrichting is
gelegen aan de Grasdijkweg 2 te Garmerwolde.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Onderwerp
1.1
Gedeputeerde Staten hebben op 11 mei 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap NoorderzijIvest te Garmerwolde ontvangen
geregistreerd onder nurnmer 395151. De aanvraag heeft betrekking op de Grasdijkweg 2 te Garmerwolde.
Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:
een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1
eerste lid, onder e, sub 2 jo. artikel artikel 3.10, derde lid, Wabo
het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1 eerste lid, sub a, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn als volgt te omschrijven:
het veranderen van (het in werking hebben van) een inrichting, betreffende een installatietechnische
wijziging van de reeds vergunde uitbreiding van de hoolwaterzulveringsinstallatie (rwzi);
het bouwen van bouwwerk, betreffende de bouw van een aanvoergemaal, een aanvoerbuffer, twee
reactoren, een korrelslibbuffer, een blower- en schakelgebouw, een slibindikker en drie in een
omkasting geplaatste blowers.
Een omschrijving van de activiteiten zijn opgenomen in de aanvraag om vergunning.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan het waterschap Noorderzijlvest, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de
daarbij behorende bescheiden.
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
bouwen van een bouwwerk
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning met uitzondering van de bijlagen IV, V, VI, VII
en VIII, maakt deel uit van de vergunning, tenzij daarvan mag of moet worden afgeweken op basis
van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Inieiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel 3.10,
derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3
van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit orngevingsrecht (hierna Bor) en de
Ministeriele regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Gegevens aanvrager

De door het waterschap Noorderzijlvest beheerde rioolwaterzuivering te Garmerwolde is in 1979 in gebruik
genomen. Op de zuivering zijn de rioleringsgebieden van de stad Groningen en een aantal omliggende
kernen aangesloten. De rwzi bestaat uit een waterbedrijf en een slibbedrijf. Binnen de inrichting vindt naast
zuivering van per buisieiding aangevoerd huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en hemelwater van
verhard oppervlak tevens verwerking van per as aangevoerd afvalwater, slib uit eigen inrichting en siib van
andere rwzi's en bedrijven pleats alsook de verwerking van afval van drijflaagvangers.
2.3

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft een installatietechnische wijziging van de geplande
en reeds vergunde uitbreiding van de bestaande rwzi. De uitbreiding is noodzakelijk om aan de lozingseisen
voor het effluent van de zuivering te kunnen voldoen.
Bij besluit van 19 oktober 2010 (kenmerk 2010-57.371/42, MV) hebben wij aan het waterschap
Noorderzijlvest hiertoe vergunning verleend voor de uitbreiding van de capaciteit van de rwzi Garmerwolde
van 300.000 naar 318.000 i.e. door uitbreiding van beluchtings- en nabezinkingscapaciteit. De
aangevraagde uitbreiding betrof de realisatie van een aanvoerwerk, een vuilroosterput, een zandvanger met
zandwasser, een beluchtingstank (abratietank) en 3 nabezinktanks met bijbehorende installaties als
gemalen, verdeelwerk en besturingsystemen.
Door het waterschap is geconstateerd dat met voornoemde aanpassing van de rwzi niet de beoogde
reductie van het stikstofgehalte van het effluent van de zuiveringinstallatie kan worden behaald.
Door het waterschap wordt thans daarom verzocht om een omgevingsvergunning voor een alternatieve
installatietechnische aanpassing van de rwzi waarmee uiteindelijk wel kan worden voldaan aan de
effluenteisen.
De voorgenomen verandering van de inrichting betreft de realisatie van een zogenaarnde Neredazuiveringsinstallatie, bestaande uit een aanvoergemaal, een aanvoerbuffer, twee reactoren voor behandeling
(batchgewijze beluchting/bezinking) van het afvalwater, een buffer voor het vrijkomende korrelslib en een
blower-/schakelruimte voor de, voor de beluchting toe te passen, blowers. Tevens warden in de bestaande
waterlijn drie in een omkasting geplaatste blowers geplaatst en wordt in de bestaande sliblijn een slibindikker
gebouwd.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven
activiteiten:
het veranderen van (het in werking hebben van) een inrichting, betreffende een installatietechnische
wijziging van de reeds vergunde uitbreiding van de rwzi;
het bouwen van bouwwerk, betreffende de bouw van een aanvoergemaal, aanvoerbuffer, twee
reactoren, een korrelslibbuffer, een blower- en schakelgebouw, een slibindikker en drie blowers.
2.4

Huidige vergunningsituatie

Op 12 april 2005 hebben wij voor deze inrichting een - de gehele inrichting omvattende - revisievergunning
(nr. 2005-6385/15, MV) conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend in verband met de een
wijziging van het waterbedrijf.
Bij besluit van 19 oktober 2010 (nr. 2010-57.371/42, MV) hebben wij voor deze inrichting een
veranderingsvergunning conform artikel 8.1 van de Wm verleend in de uitbreiding van de (beluchtings- en
nabezinktijd) van de rwzi. Hierbij hebben wij tevens besloten tot een ambtshalve wijziging (artikel 8.23 Wm)
van de vigerende revisievergunning.
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Ten aanzien van laatstgenoemde beschikking zijn twee beroepschriften ingediend. In haar uitspraak van 25
januari 2012 (zaaknummer 201011712 1 H4) heeft de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State
geoordeeld dat één beroep niet ontvankelijk is vanwege de afstand tussen de inrichting van de rwzi
Garmerwolde tot de waning van appellant. De appellant kan niet als belanghebbende warden aangernerkt.
Ten aanzien van het tweede beroepschrift, betrekking hebbende op het ontbreken van een berekening van
het gecumuleerde geureffect van de inrichting van de rwzi Garmerwolde en de naastgelegen inrichting van
Swiss Cornbi en de modelmatige rekenkundige beoordeling van de geursituatie zonder aanvullende
geurmetingen, heeft de Afdeling geoordeeld dat deze ongegrond is. Geconcludeerd is dat de beoordeling
van de geuremissie op juiste wijze heeft plaatsgevonden en een, voor zover mogelijke, beoordeling van het
cumulatieve geureffect niet tot een weigering van de vergunning heeft kunnen leiden.
Voornoemde vergunningen warden op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
in de periode 2005 tot het tijdstip van het van kracht worden van de Wabo (1 oktober 2010) zijn er in
verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting 3 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend.
Verder zijn door ons in de periode 1 oktober 2010 tot heden 2 omgevingsvergunningen verleend voor bouwen sloopwerkzaamheden.
2.5

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de
daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren.
Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alie aspecten aan de
orde komen 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.
2.6

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een onigevingsvergunning moeten worden
overlegd orn tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Mor, juncto hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede becordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.7

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 15 mei 2012 bevestigd.
De ontvangst van de aanvraag is samen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie
Noord, van 7 juli 2012 en op de provinciale website.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en betrokken adviseurs.
2.8

Adviezen

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 advisering verzonden aan de gemeente Ten Boer
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Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Ten Boer op 2 jull 2012 het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw kan worden verleend ander de in dit besluit opgenomen
voorwaarden.
Het advies is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geeft geen aanleiding tot twijfel over de
juistheid van de conclusies, zodat het advies kan worden gevolgd.

3.

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

3.1

Aspecten die bij deze beslissing worden betrokken

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge artikel 3.10, derde lid van de
Wabo juncto artikel 4.21, ander e van de Mor het volgende beoordelen:
Artikel 4.21, onder e, sub 1 Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden 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.
3.2

Geluid

3.2.1 Vergunde geluidniveaus
Bij de op 30 juni 2010 ingediende aanvraag voor een veranderingsvergunning is een akoestisch onderzoek
gevoegd waarin de voor de inrichting aan te vragen geluidniveaus na uitbreiding en met uitvoering van
geluidsreducerende maatregelen zijn vastgelegd. In tabel 5.7 van het desbetreffende akoestisch onderzoek
zijn de volgende aan te vragen geluidniveaus vastgelegd:
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAi;LT) in dB(A)
Referentiepunt

Ugging

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

1

Woning Grasdijkweg 35

35

34

34

4

Waning Eemskanaal zz 7

39

34

33

7

Waning Grasdijkweg 31

32

34

31

11

Woning Grasdijkweg 37

34

35

35

In onze beschikking van 19 oktober 2010 hebben wij aangegeven dat de aangevraagde geluidsituatie
milieuhygibnisch aanvaardbaar is en wij voornoemde aangevraagde geluidniveaus in voorschriften hebben
vastgelegd. Geconstateerd is echter dat wij in voorschrift 4.1.1 van desbetreffende beschikking niet de juiste
waarden hebben overgenomen uit de aanvraag. In voorschrift 4.1.1 hebben wij de volgende waarden
opgenomen.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A)
Referentlepunt

Ugging

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

1

Waning Grasdijkweg 35

35

34

34

4

Waning Eemskanaal zz 7

32

34

31

7

Woning Grasdijkweg 31

34

35

35

23.00-07.00 uur

Door ons zijn per abuis voor de referentiepunten 4 respectievelijk 7 de aangevraagde waarden van
referentiepunten 7 respectievelijk 11 opgenomen. Wij menen deze kennelijke fout thans te moeten herstellen
door bij deze beschikking een voorschrift (voorschrift 1.2.1) te voegen met daarin opgenomen de juiste
(aangevraagde en vergunde) geluidniveaus.
3.2.2 Beoordeling thans aangevraagde uitbreiding
Bij onderhavige aanvraag is opnieuw een akoestisch onderzoek gevoegd (rapportnr. GMW5-21 d.d. 24 april
2012) waarin de gevolgen van de nieuw voorgenomen uitbreiding op de geluidsbelasting van de inrichting is
uitgewerkt en is getoetst of ten aanzien van de nieuw voorgenomen uitbreiding wordt voldaan aan de, in de
vigerende vergunning in voorschriften vastgelegde, geluidemissie-eisen.
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Voor de voorgenomen uitbreiding kan gedeeltelijk warden teruggevallen op reeds vergunde geluidbronnen.
In de aanvraag zijn een aantal vergunde geluidbronnen beschreven die met de gewijzigde uitbreiding van de
inrichting komen te vervallen. Verder zijn in de aanvraag de volgende procesverbeteringen omschreven
welke een geluidsreducerend effect hebben:
omkasting van de, bij de 3 bestaande beluchtingsbassins geplaatste, blowers;
het laten vervallen van het recirculatiegemaal;
afdekking van de bestaande vijzel bij de zandvanger.
Wij concluderen dat met betrekking tot de nieuw aangevraagde uitbreiding van de inrichting wordt voldaan
aan de reeds vergunde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar. LT). Voor de thans
aangevraagde nieuwe geluidbronnen wordt voldaan de BBT.
De aangevraagde wijziging van de inrichting is niet van invloed op de maximale geluidniveaus (L A„,.,) en de
geluidbelasting als gevolg van vrachtverkeer (indirecte hinder).
3.3

Geuremissie

Bij de aanvraag zijn voor de beoogde uitbreiding van de rwzi de resultaten van een geuremissieberekening
gevoegd. Bij de berekening van de geuremissie van de inrichting met de nieuw voorgenomen uitbreiding zijn
de Nereda-reactoren, de aanvoerbuffer, de slibbuffer en de bij de bestaande sliblijn te plaatsen slibindikker
als relevante geurbronnen beoordeeld. Bij de geurverspreidingsberekening is de dezelfde methodiek
gehanteerd als bij de aanvraag voor de veranderingsvergunning van 8 juli 2010 waarbij ten aanzien van de,
voor de rwzi te hanteren, bijzondere regeling van de NeR (BR G3) een correctie op het verschil tussen het
voorgeschreven LFTD-model en het thans gewenste NNM heeft plaats gevonden.
Op ons verzoek hebben wij van de aanvrager op 29 mei 2012 aanvullende gegevens (notitie Gmw5-21 d.d.
25 mei 2012) ontvangen met betrekking tot het voor de aanvoerbuffer toegepaste geurfilter (type en
geurverwijderingsrendement) en de geuremissie van de aanvoerbuffer, de slibindikker, het filter nabij de
aanvoerbufler en het koolfilter van de sliblijn.
Op basis van voornoemde bij de aanvraag aangeleverde gegevens is geconcludeerd dat de geurcontour van
de inrichting inclusief de nieuw aangevraagde uitbreiding kleiner is dan de geurcontour van de inrichting met
de oorspronkelijk aangevraagde uitbreiding. Hierbij is, conform de BR 33, uitgegaan van een reductie van
de geuremissie door afdekking van de slibindikker en aanvoerbuffer en afvoer van de bij deze installatieonderdelen vrijkomende ventilatielucht via een geurfilter met een rendernent van 90%. Deze, als BBT te
beoordelen, maatregel hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Ten aanzien van de uitbreiding van de
inrichting wordt voldaan aan de in voorschrift 3.1.1 en 3.1.2 van de vigerende vergunning vastgelegde
geurimmissiewaarden. Ten opzichte van de thans vergunde situatie is er sprake van een afnarne van de
geuremissie van de inrichting als totaal.
3.4

Bodem

3.4.1 Bodembescherming
Bij de aanvraag is een grondwaterrnonitoringsplan voor de nieuw te realiseren aanvoerbuffer en reactoren
en nieuw aan te leggen bedrijfsriool gevoegd. Met de uitvoering van dit grondwatermonitoringsplan wordt
voor deze, als bodembedreigende activiteit te beoordelen, installatie-onderdelen voldaan aan een
aanvaardbaar bodemrisico (voorheen bodemrisicocategorie A*) van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB, versie 2012). Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in voorschrift 5.2.1 van
de vergunning van 19 oktober 2010 en wordt invulling gegeven aan hetgeen met betrekking tot
grondwatermonitoring in voorschrift 5.2.3 tot en met 5.2.16 van betreffende vergunning is vastgelegd.
3.4.2 Bodemonderzoek
Voor het thans onderbouwde terreindeel waar de uitbreiding van de rwzi zal worden gerealiseerd is in 2009
een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit bodemonderzoek zijn vastgelegd in een
bodemonderzoeksrapport (rapportnummer VN-48578, d.d. 30 juni 2009), dat bij de laatste
veranderingsvergunningaanvraag is gevoegd en welke door ons als nulfasebodemonderzoek is
geaccepteerd. Dit is vastgelegd in voorschrift 5.1.1 van de vigerende vergunning van 19 oktober 2010.
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3.5

Conclusie

De voorgenomen veranderingen leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevolge de vigerende revisie- en veranderingsvergunning en de daaraan verbonden beperkingen
en voorschriften mag veroorzaken
Artikel 4.21, ander e, sub 2 Mor: De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van
een milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de billage van het Besluit
milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER opgesteld dient te worden en ook geen merbeoordeling hoeft te warden uitgevoerd.
Aanvullend hebben de onderstaande in bijlage Ill van de EEG-richtlijn milieu-effectrapportage aangegeven
factoren met betrekking tot de m.e.r.-beoordelingsplicht in overweging genomen:
1. het kenmerk van het project
2. de plaats van het project
3. de kenmerken van het potenti6le effect.
Op basis van de beoordeling van bovenstaande factoren is er met betrekking tot de aanvraag geen sprake
van dusdanig mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu dat een m.e.r.-beoordelingsprocedure
noodzakelijk is.
Artikel 4.21, onder e, sub 3 van de Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
De vigerende vergunningen zijn verleend voor het in werking hebben van en het veranderen van het (in
werking hebben van) een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Onderhavige verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunningen zijn verleend.

4.

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

4.1

Activiteit bouwen

De activiteit bouwen betreft de bouw van een aanvoergemaal, een aanvoerbuffer, twee reactoren, een
korrelslibbuffer en een blower- en schakelgebouw, een slibindikker en drie blowers op het terrein van de rwzi
Garmerwolde, plaatselijk bekend Grasdijkweg 2 te Garmerwolde.
4.2

Toetsing aan het bestemmingsplan

Op basis van artikel 2.10 lid c van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied
Ten Boer Herziening 2004. Het bouwplan is niet in strijd met het bestemmingsplan.
4.3

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Op basis van artikel 2.10 lid d van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota
en in het bijzonder aan het beleid en de criteria zoals deze gelden voor gebied 12 (Bedrijventerrein) waarin
het bouwplan is gelegen.
In haar advies van 14 juni 2012 heeft de Welstandcommissie aangegeven dat het bouwplan niet strijdig is
met redelijke eisen van welstand, maar met betrekking tot kleurstelling en landschappelijke inpassing (nog)
niet aan de welstandscriteria wordt voldaan. De met betrekking tot daze aspecten door de
Welstandscommissie beschreven uitgangspunten hebben wij in voorwaarden vastgelegd.
4.4

Toetsing aan het Bouwbesluit

Op basis van artikel 2.10 lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Uit de
beoordeling blijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit.
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4.5

Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

Op basis van artikel 2.10 lid b van de Wabo is de aanvraag getoetst aan de gemeentelijke bouwverordening.
Uit de beoordeling biijkt dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in de bouwverordening.
Conclusie
4.6
De gevraagde omgevingsvergunning voor de actMteit bouwen kan worden verleend. Voor de activiteit
bouwen zijn aan deze beschikking bijgevoegde voorwaarden 2.1 tot en met 2.5 verbonden.

pagina 10 van 13

VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN
INHOUDSOPGAVE
1 HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING
1.1
1.2
1.3

Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning
Geluid
Geuremissie

2 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK
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12
12
12
12
12

1

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1

Van toepassing zilnde voorschriften revisievergunning

De voorschriften en bepalingen zoals die zijn vermeld in:
voorschriften 1.1.1 tot en met 1.5.2;
1 Algemeen
voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.8;
3 Geur
voorschrift 4.1.2 en 4.1.3:
4 Geluid en trillingen
voorschrift 5.1.1 tot en met 5.2.16;
5 Bodemonderzoek
voorschrift 8.1.1 tot en met 8.1.3.
8 Installaties
van de revisievergunning van 12 april 2005 (nr. 2005-6385/15, MV), welke bij besluit van 19 oktober 2010
(nr. 2010-57.371/42, MV) ambtshalve is gewijzigd, zijn van toepassing op de verandering binnen de
inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te
worden nageleefd.

-

1.2

Geluid

1.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (1-ArA in dB(A) veroorzaakt door de inrichtingen, inclusief
uitbreiding, mag op de aangegeven punten de hierna genoernde waarden niet overschrijden.

1

Waning Grasdijkweg 35

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
34
34
35

4

Woning Eemskanaal zz 7

39

34

33

7

Woning Grasdijkweg 31

32

34

31

Referentiepunt Ligging

1.3

Geuremissie

1.3.1
De bij de bestaande sliblijn te plaatsen slibindikker en aanvoerbuffer dienen te worden afgedekt en de bij
deze installatie-onderdelen vrijkomende lucht dient te worden afgevoerd via een geurfilter met een
geurverwijderingsrendement van ten minste 90%.
2

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1
Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten rninste twee werkdagen voor die tijd schrifitelijk
melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAOMTZgprovinciegroningen.nl .
2.2
De constructie van de bouwwerken is door het bevoegd gezag alleen getoetst op hoofdlijnen. In verband
hiermee dient voorafgaand aan het bouwen van constructieve onderdelen hiervoor goedkeuring te zijn
verkregen van het bevoegd gezag. Hiertoe dienen de benodigde tekeningen en berekeningen met de
uitwerking van deze constructieve onderdelen ten minste drie weken (21 kalenderdagen) voor de aanvang
van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.
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2.3

De door het bevoegd gezag aangewezen bouwinspecteur dient, ten minste twee dagen voor de aanvang,
van de volgende werkzaamheden in kennis te worden gesteld van:
de aanvang van de grondwerkzaamheden;
de aanvang van de heiwerkzaamheden;
het storten van betonconstructie en/of de montage van geprefabriceerde betonelementen;
het wegwerken van (steal) constructie-onderdelen en riolering.
2.4

De kleurstelling van de nieuw te bouwen installaties dient overeen te komen met de kleurstelling van de
bestaande installaties en behoeft goedkeuring van het bevoegd gezag. Een uitgewerkt plan met betrekking
tot de kleurstelling dient hiertoe twee weken voor aanvang van de bouwactiviteiten bij het bevoegd gezag te
zijn ingediend.
2.5

Met betrekking tot de landschappelijke inpassing van de nieuwe installaties dient aansluiting te worden
gezocht bij de hiertoe bij de bestaande installaties aangebrachte groenvoorzieningen. Voor de
landschappelijke inpassing van de installaties dient, voorafgaande aan het in gebruik nemen van de
installaties, een plan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd
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