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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 11 september 2012
Nr. 465729, 5 september 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Van Gansewinkel am een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets ingevolge artikel 2.1, eerste lid, ander i, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:
Wabo jo artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), voor het in werking hebben van een
inhchting bedoeld voor Duinkerkenstraat 50 te Groningen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 15 juni 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge
de Wabo ontvangen van Van Gansewinkel, voor de locatie Duinkerkenstraat 50 te Groningen. De
aanvraag heeft betrekking op:
het opslaan van banden van voertuigen, van buiten de inrichting afkomstig;
het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde metaal;
het opslaan en opbulken van kunststofafval.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten aan Duinkerkenstraat 50 te Groningen een omgevingsvergunning op
grand van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo art. 2.2a van het Bor te verlenen \moor :
het opslaan van banden van voertuigen, van buiten de inrichting afkomstig;
het opslaan van buiten de inheriting afkomstige afvalstoffen, zijnde metaal;
het opslaan en opbulken van kunststofeval.
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.3

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen doorliet-ho
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 11 september 2012
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Van Gansewinkel, ta.v. de heer W. van Tuijl, Postbus 260, 9200 AG Drachten;
Gemeente Groningen dienst RO/EZ, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

pagina 3 van 7

2.

PROCEDURELE ASPECTEN

2.2

Gegevens aanvrager

Op 15 juni 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder i, van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Van Gansewinkel te
Groningen.
2.3

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.2 van
de Wabo van toepassing. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Bor en de Ministeriele regeling
omgevingsrecht (hierna: Mar). De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 19 jull 2012 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij op 21 juli 2012, conform artikel 3.8 van de Wabo, van de aanvraag kennis
gegeven in het Dagblad van het Noorden editie Noord.
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6
weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven in
het Dagblad van het Noorden van 21 juli 2012
2.4

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het opslaan van ten hoogste 50.000 ton schroot van buiten de inrichting afkomstig;;
het opslaan en opbulken van ten hoogste 10.000 kunststofafval van buiten de inrichting
afkomstig;
het opslaan van ten hoogste 10.000 ton banden van voertuigen, van buiten de inrichting
afkomstig.
Deze afvalstoffen worden naar een erkende verwerker of een andere locatie van Van Gansewinkel
afgevoerd.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in
artikel 2.2a, ander g, i,en I van het Bar.
2.5

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 3.3a van het Bor zijn
wij het bevoegd gezag om op de aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste
lid, onder i van de Wabo te beschikken.
2.6

Adviesaanvraag aan gemeente

De gemeente Groningen is op grond van artikel 6.1, eerste lid, van het Bor aangewezen als adviseur.
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3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

2.7

gpbv-installaties

Uit artikel 2.2a van het Bor volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in
bijlage 1 van de EG-richtlijn geIntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbvinstallatie), dit artikel niet van toepassing is.
De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden worden niet genoemd in bijlage 1 van de
Europese richtlijn geIntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG). De
inrichting is derhalve niet aan te merken als een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort.
3.2.1

m.e.r.-(beoordelings)plicht

Op grond van artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor wordt een omgevingsvergunning voor de
categoriebn activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, onder a, b, c, h, i en j, Bor geweigerd indien bij de
voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieu-effectrapport moet worden gemaakt. We
hebben op grand van artikel 7.17, eerste lid, Wet milieubeheer (hierna: Wm), gezien de omvang van
de aangevraagde activiteiten in relatie tot de omgeving, geoordeeld dat geen milieueffectrapport hoeft
te worden opgesteld. De aangevraagde vergunning kan derhalve worden verleend.
2.8

Afvalstoffen

2.8.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 5.13b, derde lid, van het Bor kan een een orrigevingsvergunning voor de
categorieen activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, ander e
h en I, Bor warden geweigerd in het belang
van het doelmatig beheer van atvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat rnoet worden
verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden
met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. In
het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het
LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
orngevingsvergunning valor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvoIgorde
voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
•

het stimuleren van preventie van afvalstoffen;

•

het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bran en nascheiding van afvaIstromen. Afvalscheiding maakt
producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de
hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstotfen;

•

het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan warden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);

•

het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;

• het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor
specifieke afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een
vergunningaanvraag voor het inzarnelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening
moeten houden met een aantal algernene bepalingen aangaande het LAP.
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De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.
2.8.2 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van Volgens
het LAP zijn de minimumstandaarden uit de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
11. Kunststof
12. Metalen
52. Autobanden
Kunststof

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik. Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat het te sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of cm andere
redenen vanuit technisch oogpunt feitelijk niet voor materiaalhergebruik geschikt gemaakt kan worden,
is de minirnumstandaard verbranden als vorm van verwijdering.
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
Metalen

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik.
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard
Autobanden

De rninimumstandaard voor het be-Oen verwerken van autobanden is nuttige toepassing waarbij ten
minste 20 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt.
2.8.3 Procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvaistoffen
In art. 2.14b van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert
over een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen moet beschikken. Deze procedures zijn noodzakelijk year een doelmatig beheer van die
afvalstoffen.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen gevoegd. Deze procedures zijn door ens getoetst en voldoen aan het gestelde in art.
2.14b van het Activiteitenbesluit.
2.8.4 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen. De registratie verplichtingen ingevolge dit besluit en de daarbij behorende
regeling zijn rechtstreeks van toepassing op de ontvangst van de de afvalstoffen.
2.8.5 Voorschriften
In deze beschikking zijn geen voorschriften opgenomen; de inrichting moet voldoen aan de eisen
zoals gesteld in het Activiteitenbesluit.
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2.8.6 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan gestelde en het gestelde in art. 2.1413 van het
Activiteitenbesiuit en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvaistoffen.
De aangevraagde vergunning kan derhalve worden verleend.
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