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ontwerp
GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 28 mei 2013
Nr. 2013 - 20.456, MV
Beschikken hierbij tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift ter bescherming van het milieu aan Virol
Metaal B.V. op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend
als het Activiteitenbesluit.

1.

MAATWERKBESLUIT

1.1

Inleiding

Op de inrichting van Virol Metaal B.V. , gelegen aan Kartonbaan 29 te Winschoten is het Activiteitenbesluit
van toepassing. Het Activiteitenbesluit biedt voor een aantal onderwerpen de mogelijkheid tot het stellen van
maatwerkvoorschriften. In dit maatwerkbesluit wordt hiervan gebruik gemaakt.
1.2
Huidige vergunningsituatie
Op 27 november 2012 kenmerk nr. 309715 hebben wij aan Virol Metaal B.V. een omgevingsvergunning
beperkte milieutoets(OBM) op basis van Bor artikel 2.2a ingevolge de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo) verleend voor een inrichting voor inrichting bedoeld voor het opslaan van van
buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde metaal en banden van voertuigen, gelegen aan de
Kartonbaan 29 te Winschoten.
1.3

Activiteitenbesluit

Het bedrijf Virol Metaal B.V. wordt aangemerkt als een type B- inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het
Activiteitenbesluit. Type B- inrichtingen vallen in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit en hebben geen
milieuvergunning nodig.
De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd, handel, inzameling en bewerking van ferro- en
non ferro metalen,papier, kunststoffen, en overige afvalstromen.
Het is wel mogelijk om de (algemene) artikelen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriele
Regeling aan te passen of toe te voegen door het opleggen van maatwerkvoorschriften.
Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit worden aan Virol Metaal B.V.
maatwerkvoorschriften ten aanzien van het beperken van geluidhinder opgelegd. Hieronder gaan wij nader
in op de reden om voor dit onderwerp maatwerkvoorschriften op te leggen.
1.4

Procedure

Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) gevolgd. Het ontwerpbesluit ligt, gelet op artikel 3.11 Algemene wet bestuursrecht, ter
inzage van 3 juni 2013 t/m 15 juli 2013.
1.5
Geluid
1.5.1 Inleiding
In het kader van een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
(Activiteitenbesluit) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om te kunnen bepalen
of het industrielawaai kan voldoen aan de algemene geluidsvoorschriften uit het besluit.
Geconcludeerd is dat niet kan worden voldaan aan deze algemene geluidsvoorschriften. De inrichting van
Virol is gerealiseerd op het voormalig bedrijventerrein van Albra, laad en loskade en een deel van de
voorheen openbare weg Kartonbaan. De inrichting is gelegen op een, in het kader van de Wet geluidhinder,
gezoneerd industrieterrein. Om die reden is bepaald of het industrielawaai pas binnen de beschikbare
geluidsruimte op de zonegrens. Geconcludeerd is dat het stukje industrielawaai past binnen de beschikbare
geluidsruimte en heeft hierdoor milieuhygiënisch geen nadelige gevolgen.Met dit gegeven is het mogelijk om
gemotiveerd af te wijken van de algemene geluidsvoorschriften en het industrielawaai met
maatwerkvoorschriften vast te leggen.
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1.5.2 Industrielawaai en beoordeling
In de beoordeling van het industrielawaai gaat het om de ruimtelijke inpassing van het geluid dat ook wel het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau of geluidsbelasting wordt genoemd en de geluidspieken (maximale
geluidsniveaus) die worden veroorzaakt tijdens handelingen en andere activiteiten op het terrein van de
inrichting.
1.5.3 Langtijdgemiddeld beooderlingsniveau
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is een feite een uitmiddeling van het totale geluidsniveau
berekend over een etmaalperiode zoals de dag-, avond- en nachtperiode. Dit geluidsniveau is gebaseerd op
een bedrijfssituatie dat als representatief kan worden aangemerkt.
Met het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden bepaald welke invloed dit heeft op het bestaande
hinderniveau veroorzaakt door geluidsbronnen uit de directe omgeving. In dit geval zijn deze geluidsbronnen
de bedrijven op het geluidsgezoneerd industrieterrein. Dit geluidsniveau wordt vervolgens getoetst of het
past binnen de beschikbare geluidsruimte op de zonegrens en bij de ontheffingswaarden die bij woningen
binnen deze geluidszone reeds zijn vastgesteld.
Als grenswaarde op de zonegrens voor het totale langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van het
industrielawaai geldt 50 dB(A) etmaalwaarde. De ontheffingswaarden bij woningen binnen de geluidszone
varieert tussen de 51 en 65 dB(A) etmaalwaarde.
Volgens het akoestisch onderzoek bedraagt de geluidsbelasting veroorzaakt door de inrichting op de
dichtstbijzijnde zonegrens maximaal 33 dB(A) in de dagperiode, 21 dB(A) en 18 dB(A) in de nachtperiode.
Op de dichtstbijzijnde woning gelegen binnen de 50 dB(A) zonegrenscontour bedraagt de geluidsbelasting
maximaal 45 dB(A) in de dagperiode, 33 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode.
1.5.4 Zonetoets
Door de gemeente Oldambt dat bevoegd is voor het zonebeheer is de aangevraagde langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau getoetst aan de wettelijke grenswaarden op de zone en bij woningen gelegen binnen de
zonegrenscontour. Geconcludeerd is dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau past binnen de
zonegrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en de ontheffingswaarden vastgesteld bij woningen gelegen
binnen de zonegrenscontour.
1.5.5 Best beschikbare technieken
Het akoestisch onderzoek is getoetst of voldoende maatregelen zijn getroffen (best beschikbare technieken)
om onnodige hinder voor zoveel mogelijk te beperken tot een aanvaardbare geluidsbelasting. Zoals in het
akoestisch onderzoek is genoemd zijn voldoende maatregelen getroffen om hinder zoveel mogelijk te
beperken. Gezien het feit dat de toename van de geluidsbelasting op de zonegrens en bij
ontheffingswaarden bij woningen gering is, vinden wij het niet noodzakelijk om aanvullende maatregelen te
verlangen.
1.5.6 Conclusie
Wij zijn van mening dat het aangevraagde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau milieuhygiënisch geen
nadelige gevolgen heeft en hebben om die reden hebben wij de geluidsbelasting in een maatwerkvoorschrift
vastgelegd.
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1.5.7 Maximale geluidsniveaus
Maximale geluidsniveaus zijn kortstondige verhogingen van een enkel geluidsniveau veroorzaakt door een
handeling of activiteit binnen een inrichting. Wanneer deze met 10 dB het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau overstijgt is deze voor het menselijk gehoor waarneembaar. Om die reden wordt dit
niveau als streefwaarde door de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening
geadviseerd. Wanneer op de gevel van een woning of een ander geluidsgevoelig object een maximaal
geluidsniveau hoger is dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de
nachtperiode, dan adviseert de handreiking van een hinderniveau die niet zondermeer vergunbaar is. Om
die reden wordt een grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en
nachtperiode op de gevel van een woning of een ander geluidsgevoelig object geadviseerd.
De algemene regels van het activiteitenbesluit adviseert een grenswaarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60
dB(A) voor die zelfde etmaalperioden op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens. Gezien de activiteiten en
de aard van deze activiteiten kan hier niet zonder meer aan worden voldaan. Omdat het maximaal
geluidsniveau veroorzaakt door deze inrichting op de dichtstbijzijnde woning aan Winschoterzijl 3 62 dB(A) in
de dagperiode, 52 dB(A) in de avondperiode en 52 dB(A) in de nachtperiode bedraagt is op grond van de
adviezen uit de Handreiking sprake van een milieuhygiënische situatie dat vergunbaar is. Ook hier kan met
maatwerkvoorschriften worden afgeweken van de algemene geluidsvoorschriften uit het activiteiten besluit.
Hiertoe hebben wij grenswaarden in voorschriften aan deze vergunning verbonden.
1.5.8 Indirecte hinder
Het activiteitenbesluit heeft geen algemene geluidsvoorschriften als gevolg van indirecte hinder opgenomen.
Bij vergunningverlening wordt hier wel aandacht aan besteed.
Onder indirecte hinder wordt verstaan: 'hinder dat buiten de inrichtingsgrenzen optreedt dat direct
gerelateerd zijn aan de activiteiten binnen de inrichting'. Vaak gaat het hier om vrachtwagen bewegingen.
Omdat de inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein is op grond van jurisprudentie niet
meer toegestaan om deze te toetsen aan de Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met
vergunningverlening WM van 29 februari 1996, maar wij kunnen wel indien noodzakelijk middel voorschriften
opleggen indien sprake is van aanwezigheid van deze hinder. Zoals uit het onderzoek naar voren komt is er
geen sprake van aanwezigheid van aanwijsbare hinder als gevolg van deze transportbewegingen. Bij het
passeren van een woning zijn deze vrachtwagen bewegingen reeds opgenomen in het heersend
verkeersbeeld.
1.6
Besluit
Gedeputeerde Staten concluderen dat het opleggen van een maatwerkvoorschrift nodig is ter bescherming
van het milieu. Gelet op het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht leggen wij het in de bijlage genoemde
maatwerkvoorschrift op. Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat, als gevolg van het opleggen van het
maatwerkvoorschrift, de inrichting voor het geluidaspect geen aanvullende technische voorzieningen behoeft
te treffen. Wij maken u erop attent dat het naleven van dit voorschrift niet inhoudt, dat hiermee tevens is
voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen etc. zijn gesteld.
1.7
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.
, voorzitter
, secretaris.
Verzonden op: .. mei 2013
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Gemeente Oldambt;
Virol Scheemda.
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Geluid
1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid veroorzaakt door de inrichting, mag de in tabel …..
genoemde waarden niet overschrijden:
Beoordelingspunt
50 meter van
terreingrens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)
Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
07:00-19:00 uur
19:00-23:00 uur
23:00-07:00 uur
50
31
28
54
34
31
56
37
34
54
38
35
52
42
39
49
40
38
45
38
35
42
36
34
43
27
24
53
38
34
56
36
33
51
32
28

1.2
Voor het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en
toestellen, evenals door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden;
Beoordelingspunt
50 meter van
terreingrens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)
Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
07:00-19:00 uur
19:00-23:00 uur
23:00-07:00 uur
69
52
52
74
52
52
74
55
55
74
54
54
71
62
62
66
57
57
60
57
57
58
58
58
63
48
48
73
60
60
76
58
58
70
50
50

-
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