OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
verleend aan
Simmeren Schroot B.V.
ten behoeve van het
demonteren van autowrakken
(locatie: Winschoterweg 1a)

Groningen, 28 mei 2013
Zaaknummer: 459827
Procedure nr. 765863

Inhoudsopgave

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
1.1
Onderwerp
1.2
Besluit
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd
1.3
Rechtsmiddelen
1.4
Ondertekening en verzending
Bijlage: Ontvangstbevestiging Bibob-gegevens
PROCEDURELE ASPECTEN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Gegevens aanvrager
Procedure
Projectbeschrijving
Huidige vergunningsituatie
Bevoegd gezag
Adviesaanvraag aan gemeente
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
3.2
IPPC-installaties
3.2.1
m.e.r.-(beoordelings)plicht
3.3
Afvalstoffen
^
3.3.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
3.3.2 Afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
3.3.3 Uitsluitend opslaan
3.3.4 Be-/verwerking
3.3.5 Mengen van afvalstoffen
3.3.6 Procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen
3.3.7 Registratie
3.3.8 Bibob
3.3.9 Conclusie

3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
7
8

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 28 mei 2013
Zaaknummer 459827
Corr.nr. 2013-22.048/22, MV
Procedurenr. 765863
verzonden:

3 O M E I 2013

Beschikken hierbij op de aanvraag van Simmeren Schroot B.V. om een omgevingsvergunning
beperkte milieutoets ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo) jo artikel 2.2a lid 2 onder d van het Besluit omgevingsrecht (hierna:
Bor), voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het o.a. demonteren van
autowrakken te Groningen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 12 maart 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ingevolge de Wabo ontvangen van Simmeren Schroot B.V. voor de locatie Winschoterweg 1a te
Groningen. De aanvraag heeft betrekking op het demonteren van autowrakken.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten aan Simmeren Schroot B.V. te Groningen, -op grond van artikel 2.1,
eerste lid, onder i, van de Wabo jo art. 2.2a lid 2 onder d van het Bor- een omgevingsvergunning
beperkte milieutoets te verlenen voor het demonteren van autowrakken.
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
Rechtsmiddelen
Binnen zes weken, na de dag van bekendmaking van dit besluit, kunt u bezwaar aantekenen.
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de bijsluiter.
1.4
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat
het onderwerp in portefeuille heeft.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan de gemeente Groningen.
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Bijlage: Ontvangstbevestiging Bibob-gegevens
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2.

PROCEDURELE ASPECTEN

2.1
Gegevens aanvrager
Op 12 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,
lid 1 onder i, van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Simmeren Schroot B.V. aan de
Winschoterweg la te Groningen.
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 aanvraag hebben wij op 25 maart 2013 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij op 30 maart 2013 conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis
gegeven in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van zaterdag 30 maart 2013.
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met
.6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven in het
Dagblad van het Noorden, editie Noord, van zaterdag 30 maart 2013.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van de
activiteiten binnen de inrichting met het demonteren van autowrakken volgens de methodiek van ARN
autorecycling.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in
artikel 2.2a, lid 2 onder d, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
2.4
Huidige vergunningsituatie
De volgende vergunningen zijn eerder aan de inrichting verleend:
oprichtingsvergunning dd. 13 april 2004 onder nummer 2004-11.525/16 mv;
veranderingsvergunning dd. 13 mei 2008 onder nummer 2008-28.559/20 mv.
veranderingsvergunning dd. d.d. 20 januari 2009 onder nummer 2009-01922/4 mv.
2.5
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 3.3a van het Bor en
dat de inrichting valt onder categorie 28. 4 van bijlage 1 bij de 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.
Zij hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de geboden gelegenheid tot het uitbrengen
van een advies.
2.7
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
De aangevraagde activiteiten (het demonteren van autowrakken) vallen onder de reikwijdte van het
Activiteitenbesluit:
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de deze
activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende ministeriële regeling:
Paragraaf 3.3.3 Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten.
Hoofdstuk 1, Afdelingen 2.1 t/m 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2, voor zover deze betrekking hebben op
de activiteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen.
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Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval
geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit
het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.
3

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.2
IPPC-installaties
Uit artikel 2.2a van het Bor volgt dat voor inrichtingen waar autovwakken worden gedemonteerd en
waar een IPPC-installatie aanwezig is geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets vereist is.
De inrichting is niet aan te merken als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort hetgeen
maakt dat deze uitzondering nu niet van toepassing is.
3.2.1
m.e.r.-(beoordelings)plicht
We hebben op grond van artikel 7.17, eerste lid, Wet milieubeheer (hierna: Wm), gezien de omvang
van de aangevraagde activiteiten in relatie tot de omgeving, geoordeeld dat op deze verandering geen
m.e.r.-(beoordelings)plicht van toepassing is. De aangevraagde vergunning kan derhalve worden
verleend.
3.3
Afvalstoffen
3.3.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 5.13b, derde lid, van het Bor kan een omgevingsvergunning voor de categorieën
activiteiten bedoeld in artikel 2.2a, lid 2 onder a t/m f, Bor worden geweigerd in het belang van het
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (verder: Wm) is aangegeven
wat moet 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
omgevingsvergunning voor 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 voorkeursvolgorde
voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
o

het stimuleren van preventie van afvalstoffen;

o

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

o

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

o

het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;

o 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 inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening
moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
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.
3.3.2 Afvalstromen 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
toepassing: Sectorplan 51 Autowrakken in combinatie met:
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Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan
Sectorplan

13: Batterijen en accu's
27: Shredderafval
48: Overig explosief afval (Airbagmodules en aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels)
50: LPG-tanks
52: Autobanden
55: Oliefilters
56: Afgewerkte olie
64: PCB-houdende afvalstoffen
67: Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen (Koel-, antivries- en ruitensproeiervloeistof)
70: CFK's, HCFK's, HFK's en halonen (Koudemiddelen)
82: Kwikhoudend afval

3.3.3
Uitsluitend opslaan
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning
kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
•

Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;

•
Dierlijke bijproducten.
Simmeren schroot BV heeft in deze geen aanvraag gedaan om afvalstoffen uitsluitend op te slaan.
Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen als bedoeld in het LAP is daarmee voor deze aanvraag niet
relevant.
3.3.4
Be-/verwerking
In de aanvraag is voor het demonteren van autowrakken de volgende be-/verwerkingsmethode
beschreven. De autowrakken zullen gedemonteerd worden volgens de door de branche organisatie
ARN autorecycling ontwikkelde, op het "Besluit beheer autowrakken" gebaseerde, methode. De
daarbij vrijkomende afvalstromen worden eveneens volgens deze methode binnen de inrichting dan
wel door derden, conform de LAP minimumstandaard, verder verwerkt.
Minimumstandaard voor verwerking (volgens het LAP)
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autowrakken is demontage volgens de
voorschriften van het Besluit beheer autowrakken. Voor gedemonteerde onderdelen en afgetapte
vloeistoffen gelden de minimumstandaarden die in de betreffende sectorplannen (zie 3.3.2.) zijn
opgenomen. Het resterende autowrak moet worden afgevoerd naar een shredder.
De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan deze minimumstandaard.
3.3.5
Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het
ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het
ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in
het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo
goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard,
samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het
samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.
Op basis van het gestelde in de aanvraag blijkt het mengen van afvalstoffen niet van toepassing te
zijn op de aangevraagde activiteit. Deze bewerking geeft derhalve geen aanleiding de aangevraagde
vergunning te weigeren.
3.3.6 Procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen
In art. 2.14b van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert
over een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen moet beschikken. Deze procedures zijn noodzakelijk voor een doelmatig beheer van die
afvalstoffen.
De aanvrager beschikt reeds over een vergunning voor het verwerken van afvalstoffen en onderdeel
van die vergunning is een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen. Deze procedures zijn door ons getoetst en voldoen aan het gestelde in art. 2.14b van het
Activiteitenbesluit.
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3.3.7
Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om andere afvalstoffen van buiten de
inrichting te ontvangen. Inrichtingen die afvalstoffen van buiten ontvangen vallen onder het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De registratieverplichtingen ingevolge dit
besluit en de daarbij behorende regeling zijn reeds bij deze inrichting geïmplementeerd en ook
rechtstreeks van toepassing op de ontvangst van de onderhavige a^alstoffen.
3.3.8
Bibob
Wij hebben, in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur
(verder: Bibob), de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering
getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen of het weigeren
van de vergunning.
3.3.9
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het in het LAP gestelde en niet in strijd is met een doelmatig beheer van afvalstoffen.
Op grond van het gestelde in art. 2.14b van het Activiteitenbesluit en art. 5.13b lid 2 van het Boren
het in het voorgaande overwogene kan de aangevraagde vergunning worden verleend.
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