OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Van Gansewinkel Nederland B.V.
ten behoeve van het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal
veranderen van de inrichting
"Realisatie van een afvalwaterbassin"

(locatie: Industrie 34 te Stadskanaal)

Groningen, 4 juli 2013
Zaaknummer: 468245
Procedure nr. 838299
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINClE GRONINGEN

Groningen, 4 juli 2013
Procedurenr. 838299
Verzonden: 4 juli 2013
Beschikken hierbij op de aanvraag van Van Gansewinkel Nederland B.V. om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). Het
project is te omschrijven als realisatie van een afvalwaterbassin. Een omschrijving van de activiteiten
opgenomen in de aanvraag om vergunning.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Industriestraat 34 te Stadskanaal, kadastraal bekend
gemeente Onstwedde, sectie W nummers 504 (gedeeltelijk), 553, 554 (gedeeltelijk), 555, 556, 559,
560 en 571.
1.

OMGEVINGSVERGUNN1NG BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 8 mei 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van Van Gansewinkel Nederland B.V. geregistreerd onder nummer 838299.Er wordt vergunning
gevraagd voor de volgende activiteit(en):
een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge
artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo);
(ver)bouwen van een bouwwerk.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Van Gansewinkel Nederland B.V., gelet op artikel 2.1 van de Wabo, de
omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan
mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
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.
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1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze besiissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

.c. van Dam

Verzonden op: 4 juli 2013
De gewaarmerkte documenten worden meegezonden met het besluit:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Van Gansewinkel Nederland B.V., Postbus 260, 9200 AG, Drachten
- de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Huidige vergunningsituatie

Op 22 september 2009, kenmerk 2009-55.766/39,MV hebben wij aan Van Gansewinkel een
vergunning ingevolge Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor acceptatie, opslag,
overslag en Pewerking van afvalstoffen, gelegen Industriestraat 34 te Stadskanaal.. We beperken ons
hierbij tot het milieudeel van de omgevingsvergunning(en).
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar en leapt af op 22 september 2019. Gelet op
artikel 1.2, vijfde lid, Invoeringswet Wabo geldt een voor de inwerkingtreding van de Wabo verleende,
anherroepelijke vergunning veer categoriebn van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden
toegepast of verwijderd, vanaf 1 oktober 2010 echter van rechtswege year onbepaalde tijd
Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
- Veranderingsvergunning 15 janauri 2013, kenmerk 2013-01652/3,
Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, warden genoemde vergunningen, mits van
kracht en onherroepelijk, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.
2.2

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en
de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale orngevingsvergunning te
verlenen of 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

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in de Ministeride regeling orngevingsrecht (Mor).
Na oritvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Wij
zijn van oordeel dat de aarivraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in
behandeling genomen.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de besiistermijn met maximaal 6 weken te
verlengen. Hiervan is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden, editie Oost, van 6 juli
2013, alsmede op de website van de provincie Groningen.
2.4

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 28 mei 2013. Voorts is
op 8 juni 2013, conform artikel 3.8 Wabo, van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad van het
Noorden, editie Oast, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Oost, van 13 juli 2013 en op de website van de
provincie Groningen.
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2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor warden 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 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de
gemeente Stadskanaal..
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Stadskanaal het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal
veranderen van de inrichting kan worden verleend onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden en
voorschriften.
De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel
over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning meet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing
aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Toetsing
Toetsing aan het bestemmingsplan en eventueel voorbereidingsbesluit
dat het plan is gelegen in het bestemmingsplan "Herziening 2006 bestemmingsplan
Bedrijvenpark Stadskanaal" op gronden met de bestemming "bedrijven categorie IV";
dat het plan niet strijdig is met het vigerende bestemmingsplan.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
dat het plan door de Welstands- en Monumentenzorg Groningen op 22 mei 2013 beoordeeld
is en voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Toetsing aan het Bouwbesluit
dat het aannemelijk is dat het plan niet in strijd is met de eisen van de bouwverordening.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
dat het aannemelijk is dat het plan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen am de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn
de voor deze activiteit relevante vaorwaarden en/of voorschriften opgenomen.
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3.2

Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo (het
milieuneutraal veranderen van de inrichting).
Omschrijving van de aangevraagde verandering:
Realisatie van een tweede afvalwaterbassin voor de opslag van afvalwater. Het afvalwater bestaande
uit percolaatwater en verontreinigd hemelwater, dat afwatert van het compostplein en afvalwater,
bestaande uit hernelwater, dat afwatert van het C-hout plein. In de beschikking. In de beschikking van
22 september 2009, kenmerk 2009-55.766/39,MV zijn voorschriften voor het afivaIwaterbassin
opgenomen.
Toetsing
De Wabo bepaatt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid,
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de
met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;
2. niet mer-plichtig is; en
3. niet zal ieiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat:
- de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen verandering geen emissie naar de Iucht tot gevolg heeft;
- de geluldbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.
Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting voor acceptatie, opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen. Door
de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
clan volgens geldende omgevingsvergunning en de daaraan gebonden beperkingen en
voorschriften is toegestaan.
De voorgenornen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een
rnilieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
-

De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de
inrichting eerder een omgevingsvergunning is verleend.
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4.

VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN

Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden client ten minste twee werkdagen voor die tijd
schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via
TAO-MTZ@provinciegroningen.nl .
Activiteit bouwen van een bouwwerk

1. Op het bouwterrein moeten, alle voor zover van toepassing op het bouwwerk zijnde,
vergunningen, ontheffingen, aanschrijving(en) en/of een bouwveiligheidsplan aanwezig zijn. Op
verzoek van de toezicht houdende instantie moeten de bescheiden ter inzage warden gegeven.
2. De onderdelen, die door de aanvrager niet op tekening of op enigerlei andere wijze schriftelijk zijn
aangegeven, dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
3. Indien voorafgaande aan dan wel tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde
gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en bijbehorende
bescheiden, documenten, constructieberekeningen en tekeningen, isolatievoorzieningen met
bijbehorende berekening, moeten deze wijzigingen schriftelijk aan Gedeputeerde staten warden
doorgegeven.
4. Het terrein waarop wordt gebouwd, moet door een deugdelijke afscheiding van de weg en
aanliggende percelen zijn afgescheiden indien gevaar of hinder is te duchten. Het verkeer moet
hiervan zo min rnogelijk hinder ondervinden en de toegang tot de brandkranen en andere
openbare voorzieningen, zoals leidingen, mogen niet worden belemmerd.De opslag van
bouwmaterialen op wegen en/of bermen is verboden, tenzij hierover in overleg met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling en beheer van de gemeente Stadskanaal vooraf toestemming wordt
verkregen. Indien in de nabijheid van bestaande wegen, trottoirs of plantsoenen wordt gebouwd,
dienen deze na de bouw in de oorspronkelijke toestand teruggebracht te worden, terwill eventuele
schade op uw kosten door ons wordt hersteld. Bij aan- en afvoer van grond of zand dient u de
wegen en trottoirs schoon te houden.
5. Het bij de bouwwerkzaamheden vrijgekornen gevaarlijk afval moet worden gescheiden van overig
afval en worden verzameld en afgevoerd naar de bewerkings- of verwerkingsinrichting die over de
vereiste vergunningen beschikt, dan wel worden overgedragen aan een inzamelaar en/of
transporteur die vergunninghouder is op grond van de Wet Gevaarlijke Afvalstoffen.
6. Indien het noodzakelijk is om tijdelijk verlaging van het grondwater toe te passen, middels aanleg
van bijvoorbeeld bronnering, mag het af te voeren water niet afgevoerd worden op de riolering.
Het afvoeren van bronwater op een sloot, vijver en dergelijke, is eventueel wel mogelijk. VOOr
aanvang van eventuele bronneringswerkzaarnheden, dient u contact op te nemen met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling en beheer van de gemeente Stadskanaal.
7. Het niet nakomen van de voorwaarden, het niet tijdig indienen van de gevraagde gegevens en het
niet tijdig door Gedeputeerde staten laten controleren van constructiedelen waaronder
grondverbetering, wapening en rioleringen, kan stopleggen van de bouwwerkzaamheden ten
gevolge hebben.
8. De afvoerwegen dienen vrij te worden gehouden van hout, steen, puin, containers of andere
materialen en de eventuele ontstane schade aan personen of goederen van derden is geheel voor
rekening van de vergunninghouder.
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