OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
verleend aan
Johan Weesies
ten behoeve van het wijzigen van bestemming activiteiten
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 11 april 2013
Nr. 597660
Beschikken hierbij op de aanvraag van Johan Weesies om 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 inrichting bedoeld voor een inzameldepot voor afvalstoffen aan de Oosternielandseweg 4 te
Uithuizermeeden.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 12 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ingevolge de Wabo antvangen van Johan Weesies voor de locatie aan de Oosternielandseweg 4 te
Uithuizermeeden. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
de activiteit opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken.
het opslaan van banden van voertuigen, van buiten de inrichting afkomstig.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten aan Johan Weesies te Uithuizermeeden een omgevingsvergunning op
grand van artikel 2.1, eerste lid, ander i, van de Wabo jo art. 2.2a van het Bar te verlenen voor de
volgende activiteit:
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor opslag van schroot, met inbegrip van
autowrakken en het opslaan van banden van voertuigen, van buiten de inrichting afkomstig.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
In deze beschikking zijn geen voorschriften opgenomen; de inrichting moet voldoen aan de eisen
zoals gesteld in het Activiteitenbesluit.
1.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genornen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: <datum>
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Johan Weesies, Oosternielandseweg 4, 9982 EM Uithuizerrneeden
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer H.F.H
Knuver, Postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
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2.

PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 GEGEVENS AANVRAGER
Op 12 oktober 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,
lid 1 ander i, van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Johan Weesies.
2.2
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 het de Ministeriele regeling
omgevingsrecht (hierna: Mor). De ontvangst van de melding activiteiten besluit hebben wij op 16
oktober 2012 bevestigd.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op 7 december 2012 hierop in
de gelegenheid gesteld orn aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de
wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met 4 weken of de periode die wordt gebruikt voor het
aanvullen van gegevens. Tevens hebben wij van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de
beslistermijn met rnaximaal 6 weken te verlengen. Hiervan is mededeling gedaan in het Dagblad van
het Noorden, editie Noord, van 2 februari 2013 alsmede op de website van de provincie Groningen.
We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 februari 2013. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook
ontvankelijk en in behandeling genomen.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Bij inrichtinghouder vindt op- en overslag plaats van (afval-)stoffen, waaronder oude metalen en in
kleinere mate gevaarlijk afval. Gelet op deze omschrijving van activiteiten, wordt een vergunning
gevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2a lid 1 ander b Bar en artikel 2.2a lid 2 ander c Bor
waardoor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets noodzakelijk is op grand van het Besluit
omgevingsrecht (Bar).
2.4
Huidige vergunningsituatie
Er zijn geen eerdere Wabo-vergunningen aan de inrichting verleend.
2.5
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 3.3a van het Bar 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.
Adviesaanvraag aan gemeente
2.6
De gemeente Eemsmond is op grond van artikel 6.1, eerste lid van het Bar aangewezen als adviseur.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een advies ontvangen met betrekking tot de inpasbaarheid van de
activiteiten, ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Daaruit is gebleken dat de gevraagde
activiteiten binnen de geldende besternming vallen en dat er derhalve geen strijdigheid met het
geldende bestemmingsplan is.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
2.7
De inrichting valt volledig ander de reikwijdte van het Activiteitenbesluit, waardoor er voor de
activiteiten van de inrichting verder geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Voor de volgende
activiteiten dient echter een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets te worden aangevraagd:
de activiteit opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken;
het opslaan van banden van voertuigen, van buiten de inrichting afkomstig.

3

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

gpbv-installaties
3.2
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 taepassing is.
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De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden worden verder niet genoemd in bijlage 1 van de
Europese richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG). De
inrichting is 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
categorieen activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, onder a, b, c, h, i en j, Bor geweigerd indien bij de
voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport moet worden gemaakt. We
hebben gezien de omvang van de aangevraagde activitelten in relatie tot de omgeving, geoordeeld
dat geen milieueffectrapport hoeft te warden opgesteld. De aangevraagde vergunning kan derhalve
worden verleend.
Bor categorie 28.4, onder b, lid 2.
3.3

Geluid
3.3.1 Het kader voor de toetsing grenswaarden geluid
De aanvraag behelst mede het op-/overslaan van rnetalen in een metalen container. Omdat deze
activiteit geluidoverlast in de directe omgeving kan veroorzaken, is er een akoestisch onderzoek bij de
aanvraag gevoegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat door relatief eenvoudige ingrepen (mede het
verplaatsen van de oud ijzer opslag en het verplaatsen van de aanwezige (zee-)containers) aan de
gestelde geluidniveaus van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Bij het akoestisch onderzoek is
een tekening gevoegd waaruit blijkt hoe de inrichting ingericht dient te warden, om aan de gestelde
geluidnorrnen te voldoen. Hieruit wordt geconcludeerd dat de te treffen maatregel voldoende zijn om
aan de geluidnorrnen van het Aotiviteitenbosluit to voldoon.
3.3.2 Conclusie
De aangevraagde activiteit voldoet aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit.1
3.4
Bibob
Wij hebben, in het kader van de Wet bevordering integriteltsbeoordeling door het openbaar bestuur
(verder: Bibob), de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering getoetst. Naar
aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen. De vergunning kan derhalve
worden verleend.
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