AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Verleend aan
Top Trans Holding BV
(Locatie: Industrie 16 te Noordhorn)

Groningen, 24 Juli 2012
Nr. 2012-32.187/30, MV
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 17 Juli 2012
Nr. 2012-32187
Verzonden:

2 6 JULI 2012

Beschikken hierbij op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) ambtshalve tot
wijziging van de veranderingsvergunning op grond van de Wet Milieubeheer nr 2011-52.756/48 van 29
november 2011 voor de op- en overslag van oude banden, gips- en gasbetonblokken en asbest, het
aanleggen van een weegbrug en op- en overslag en bewerken van oude computers en elektronica.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Inleiding
De Wabo verplicht het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder de vergunning
is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot
bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitvan het milieu. Voorts kan
het bevoegd gezag de vergunning wijzigen op grond van overige aspecten in het belang van de
bescherming van het milieu.
1.2
Huidige vergunningsituatie
Op 21 juni 2005, kenmerk 2005-12004/25, MV en hebben wij aan Top Trans Holding BV een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), verleend voor een inrichting voor be- en verwerken
van bouw- en sloopafval, opslag bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval, gelegen Industrieweg 16 te
Noordhorn.
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet
Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën
van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde
tijd.
Eerder zijn de volgende vergunningen verleend:
Omgevingsvergunning voor slopen van 12 mei 2011 nr 2011-22139olo 72898 Omgevingsvergunning voor
bouwen van 25 augustus 201 l.nr. 168672
Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:
Op 29 november 2011 nr 2011-52.756/48 voor de op- en overslag van oude banden, gips- en
gasbetonblokken en asbest, het aanleggen van een weegbrug en op- en overslag en bewerken van oude
computers en elektronica
Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:
melding 6 september 2007, 2007-46263A/36, MV;
melding 31 maart 2010, 2010-21763/a.
1.3
Reden ambtshalve wijziging
De vergunning wordt ambtshalve gewijzigd in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31,
tweede lid, onder b Wabo). Op 29 november 2011 is de veranderingsvergunning vastgesteld door
Gedeputeerde Staten. Nadien is gebleken dat er In de veranderingsvergunning nog enkele
onvolkomenheden stonden.
Deze worden middels een ambtshalve wijziging hersteld. Dé onvolkomenheden hebben betrekking op: een
aantal foutieve verwijzigen in de reactie op de zienswijzen, een betere onderbouwing van de
geluidsaspecten, het ontbreken van een actuele Inrichtingstekening, en het laten vervallen van de
voorschriften m.b.t. proefnemingen.
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1.4
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om, gelet op artikel 2.31, eerste lid, onder b en/of artikel 2.31, tweede
lid, onder b Wabo en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de vergunning d.d. 29 november 2011, nr 201152.756/48, aan Top Trans Holding BV ambtshalve te wijzigen. De genoemde vergunning wordt gewijzigd op
de volgende onderdelen:
o

geluid;

•

inrichtingstekening;

•

proefnemingen;

•
herstel van foutieve verwijzingen naar de voorschriften In de beantwoording van de zienswijzen.
De volgende voorschriften behorende bij genoemde vergunning komen te vervallen:
voorschriften 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5
De ambtshalve wijziging geldt voor de duur van de onderliggende veranderingsvergunning.
1.5
Procedure
De besluitvorming is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15, derde lid jo paragraaf 3.3 van
de Wabo; de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
1.6
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing Is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 24 juli 2012.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit Is gezonden aan:
College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn;
Regionale Brandweer.
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2.

PROCEDUREEL

2.1
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking Is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 3.15, derde lid
jo paragraaf 3.3 van de Wabo.
Het ontwerpbesluit Is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter inzage gelegd
In de gemeente Zuidhorn en op het provinciehuis van 21 april 2012 tot en met 4 juni 2012. Dit Is bekend
gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving In het Dagblad van het Noorden van 19 april 2012,
alsmede op de website van de provincie Groningen.
Van de terinzagelegging van het besluit van 30 juli t/m 17 september 2012 en de mogelijkheid tot het
Indienen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 21 juli
2012 en op de website van de provincie Groningen.
2.2
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle 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.
2.3
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
6.5 van het Bor, zenden wij de ontwerpbeschikking ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen:
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zuidhorn;
Regionale Brandweer
2.4
Adviezen n.a.v. het ontwerpbesluit
Op het ontwerpbesluit is op 31 mei 2012 een reactie binnengekomen van de Regionale Brandweer. In deze
reactie adviseert de Regionale Brandweer om in deze ambtshalve wijziging aan te geven welke verwijzingen
niet correct waren en wat het had moeten zijn. Hiermee wordt gedoeld op de foutieve verwijzing In de
beantwoording van de zienswijzen in de veranderingsvergunning van 20 november 2011. Wij zijn van
mening dat dit niet nodig is zoals aangegeven onder paragraaf 3.1.4.
3.

GRONDEN V A N DE BESLISSING

3.1
Wijziging op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo
Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag de vergunning wijzigen.
In het onderhavige geval is dat voor de volgende onderdelen aan de orde.
3.1.1 Geluid
Het op- overslaan van de aangevraagde afvalstoffen en materiaal voor hergebruik, in de beschikking van 29
november 2011 nr. 2011-52.756/48, heeft geen invloed op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De
nieuw aangevraagde activiteiten passen binnen de reeds vergunde geluidsruimte evenals het aantal
vergunde transportbewegingen (revisievergunning 21 juni 2005). Met dit gegeven kan worden
geconcludeerd dat de aangevraagde activiteiten passen binnen de vergunde grenswaarden van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
Ten aanzien van de vergunde maximale geluidsniveaus melden wij dat de geluidspieken die ontstaan door
op en overslag van de aangevraagde 'afvalstoffen' en materiaal bestemd voor hergebruik niet bepalend zijn.
Het op en overslaan van containerbakken en optrekken van vrachtwagens zijn bepalend voor maximale
geluidsniveaus en deze activiteiten en de daarbij horende maximale geluidsniveaus zijn reeds in de
voorschriften van de beschikking van 21 juni 2005 vastgelegd en vergund.
Met dit gegeven concluderen wij dat er geen sprake is van toename van geluidshinder in de directe
omgeving en om die reden zijn er geen argumenten om de geldende geluidsvoorschriften aan te passen.
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3.1.2
Proefnemingen
In de beschikking van 29 november 2011 nr. 2011-52.756/48 is in hoofdstuk 1.4 en de daarbij behorende
:
voorschriften ten aanzien van proefnemingen voor het op- en overslaan en het be- en verwerken van
;
afvalstoffen opgenomen. Het bestemmingsplan en het daar gekoppelde vrijstellingsbeslult van de gemeente ;
Zuidhorn voorziet niet In de ruimte voor proefnemingen. Indien Top Trans Holding andere activiteiten dan de
reeds vergunde activiteiten wil gaan uitvoeren dan dient gelijktijdig met een aanvraag voor een nieuwe
omgevingsvergunning een aanvraag voor een vrijstelllngstelling van het bestemmingsplan te worden
ingediend.
De voorschriften behorende bij de bovengenoemde vergunning ten aanzien van proefnemingen, te weten
voorschrift 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5 komen te vervallen.
3.1.3
Inrichtingstekening
Ten tijde van de aanvraag voor de veranderingsvergunning, is een inmiddels verouderde, Inrichtingstekening
bijgevoegd. Nu met de laatste ontwikkelingen is een recente inrichtingstekening van 3 maart 2012 met
nummer 1019 V002 in bijlage 1 gevoegd.
3.1.4 Verwijzingen naar voorschriften
Tijdens de beantwoording van de zienswijzen in de Wm veranderingsvergunning van 29 november 2011 zijn
atausievelijk verwijzingen naar verkeerde voorschriften opgenomen. Overigens leiden deze foutieve
verwijzingen niet tot andere voorschriften, nu de inhoud van de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.6 ten
aanzien van de opslag van banden en voorschriften 3.2.1 en 3.2.2 ten aanzien van de opslag van gisp- en
gasbetonblokken, niet verandert.
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