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Beschikken hierbij op de aanvraag van AVEBE B.A. te Foxhol om een vergunning
ingevolge de Wet Milieubeheer op grond van artikel 8.1 sub b van de Wet
milieubeheer alsmede op de aanvraag om de beperkingen waaronder de nu geldende
vergunningen zijn verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, te
wijzigen op grond van artikel 8.24 van de Wet Milieubeheer.
Aanvragen.
Op 11 oktober 1993 ontvingen wij een brief van AVEBE B.A. te Foxhol
Avebe Foxhol), gedateerd 8 oktober 1993, referentie JRM/AZRR.

(hierna

Daarbij heeft Avebe een aanvraag om een veranderingsvergunning ingevolge
artikd 8.1, sub b van de Wet Milieubeheer (WM) ingediend voor de wijziging
van de verladingstijden van alle aan- en afgevoerde producten en de wijziging
van de transportroutes op het bedrijfsterrein.
In verband met deze verandering is tevens verzocht om aanpassing van voorschrift 11.4 van de revisievergunning ingevolge de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de Wet Luchtverontreiniging van 24 juni 1986, referentienummer
1182/26/B.7
afdeling M.Z. en van voorschrift 7.1 van de uitbreidingsvergunning
ingevolge de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de Wet Luchtverontreiniging van
MA.
27 april 1993, nr. 93/8230/17/6,
De inrichting is gelegen op het industrieterrein Fsxhol aan de Avebeweg 1 te
Foxhol, gemeente Hoogezand-Sappemeer. Kadastraal is de inrichting bekend
sectie LQ onder nummer 4123.
De aanvraag is gebaseerd op de Wet Milieubeheer (WM).
Bovengenoemde inrichting is vergunníngpliehtig op basis van categorieën 1,3a,
9.3i en 27.3 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit ("Inrichting waar
één of meer elektromotoren of verbrandingsmotaren
aanwezig zijn met een totaal
gelnstalleerd motorisch vermogen van 15 Mw of meer; troon het vervaardigen van
zetmeel en zetmeelderivaten
met een capaciteit ten aanzien daarvan van
10.103

kg per jaar af meer; voor het reinigen van afvalwater doar middel van
of appervlaktebeluchters met een capaciteit van 110.10 3 af meer
watersrraal-

Gevolgde

procedure

ingevolge

de

Wet

Milieubeheer.

Wij hebben voor deze aanvragen de in hoofdstuk 13, afdeling 13.2, van de WM
voorgeschreven procedure gevolgd.
Van 24 november 1993 tot en met 23 december 1993 heeft de ontwerp-beschikking
en de daarbij behorende stukken in de gemeente Hoogezand-Sappemeer ter inzage
gelegen,
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging
zijn bij ons college
goen bezwaren tegen het ontwerp van de beschikking ingediend (art. 13.17, lid
1, ~1.

- 2 Tevens merken wij op dat bij ons college ook geen verzoek is gedaan tot het
houden van een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking {art.
13.17, lid 3, WM).
Bij brief van 18 november 1993 nr. 93/20987, zijn door ons college burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, Groningen en Slochteren, alsmede de
regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne in de gelegenheid gesteld ter zake van het ontwerp van de beschikking binnen één maand
na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerp van de beschikking hierover
te adviseren (art. 13.16, lid 1, WH). Sedertdien is ten minste éen maand verstreken en zijn aan ons college door hen geen adviezen uitgebracht, zodat wij,
gelet op het vorenstaande, thans een besluit kunnen nemen.
GRONDEN VAN DE BESLISSING

Geluidsaspecten.
Avebe Foxhol is gelegen op het industrieterrein Foxhol. Rond het industrieterrein en een aantal andere nabijgelegen industrieterreinen is door de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne op 27
augustus 1991 een geluidszone vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling van
de geluidszone is onder meer als gevolg van de activiteiten van Avebe Foxhol
voor een aantal woningen een saneringssituatie geconstateerd. Dat wil zeggen
dat de geluidbelasting voor deze woningen hager is dan 55 dB(A).
Tegen de revisievergunning van Avebe Foxhol van 24 juni 1986 Is indertijd
Kroonberoep aangetekend, De Raad van State heeft in haar uitspraak van 16
september 1989 de voorschriften ten aanzien van de toelaatbare geluidsbeiasting rond het bedrijf vernietigd, in afwachting van de opstelling van het
saneringsprsgramma volgens hoofdstuk V Wet geluidhinder.
Als gevolg van deze uitspraak dient Avebe Foxhol zich te houden aan de geluidbelastingen die staan vermeld in de aanvraag voor de revisievergunning die
door ons college is verleend op 24 juni 1986. Inmiddels is een aantal geluidsreducerende maatregelen uitgevoerd, waardoor de geluidbelastingen in de
huidige situatie ruimschoots beneden de toegelaten waarden liggen.
‘. ..‘. .:.

Wij zijn op grond van de in de aanvraag opgenomen gegevens tot de slotsom
gekomen, dat bij inachtneming van de in deze vergunning opgenomen restricties,
de voorgenomen verandering geen relevante verhoging van bestaande equivalente
geluidniveaus bij woningen zal veroorzaken. Deze conclusie geldt ook voor de
situatie na uitvoering van de geluidsanering.
Gezien het voorgaande hebben wij afgezien van het stellen van voorschriften
ten aanzien van de equivalente geluidniveaus. Wel hebben wij in overeenstemming met de Circulaire Industrielawaai van 1979 eisen opgenomen ten
aanzien van de toelaatbare piekniveaus.
Door de aangevraagde verandering van de inrichting zal het aantal vrachtwagens
gedurende de nachtperiode toenemen. Hier tegenover staat een lichte afname van
de transportbewegingen overdag en 's avonds. Het aantal transportbewegingen
zal in zijn totaliteit niet toenemen.
Er zal vaker gebruik worden gemaakt van de zuidelijke toevoerroute langs het
Foxholstermeer. In de nachtperiode zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van
de nieuwe toevoerroute. Reze is ten opzichte van de woonbebouwing gunstiger
gelegen dan de oude toegang aan de oostzijde van het bedrijf. Hierdoor kan de
toename van de geluidbelasting tot een minimum worden beperkt* Het gebruik van
de zuidelijke toevoerroute ís door het bedrijf aan ons college gemeld op 18
oktober 1993. De melding is bekendgemaakt en heeft van 11 tot en met 25
oktober 1993 ter inzage gelegen.

. . . . . . . . . . .::
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Het gebruik van de weegbrug nabij de oostelijke ingang veroorzaakt een toename
van de bijdrage van het vrachtverkeer aan de geluidbelasting van de nabijgelegen woningen, Dit zal vooral buiten de campagneperiode duidelijk waarneembaar
zijn. (De campagne-periode = de periode waarin de aardappelzetmeelfabriek in
bedrijf is.) Op grond van deze overweging wordt gedurende de nacht het gebruik
van de oostelijke weegbrug buiten de campagne-periode niet toegestaan. Tijdens
de campagne-periode worden de vrachtwagens op dit moment grotendeels overstemd
door het continue fabriekslawaai. De geluidbelasting vanwege het bedrijf zal
echter in verband met de nog uit te voeren geluidsanering de komende jaren
afnemen en in verband daarmee zullen de nu geldende toelaatbare geluidniveau's
uit de aanvraag van de revisievergunning van 2 juni 1986 worden aangescherpt.
Tevens zal Avebe Foxhol voor het gebruik van de oostelijke weegbrug in
augustus 1994 een alternatief hebben. Om deze redenen zal het verbod op het
gebruik van de weegbrug nabij de oostelijke ingang vanaf 1995 ook gelden voor
de
campagne-periode. Om dezelfde redenen is voor de hoog gelegen losplaats
voor aardappelen, inclusief de op- en afritten, een overeenkomstig verbod in
de voorschriften opgenomen.
Overige

milíeuaspecten.

Re nu aangevraagde verandering van de inrichting zal naar verwachting geen
relevante invloed hebben op overige gevaar- en hinderaspecten. Er wordt ook
geen verhoging van emissies naar water, bodem of lucht verwacht.
AFSLUITENDE

OVERWEGINGEN.

Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan
de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de onderstaande,
naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten
voorschriften worden verbanden.
Tevens zijn wij mening dat ín verband met de voorgenomen verandering het
wenselijk is om voorschrift 11.4 van de revisievergunning van 24 juni 1986 en
voorçchrift 7.1 van de uitbreidingsvergunning van 27 april 1993 te wijzigen,

3ESLISSING:
Gelet op de Wet Milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet
milieubeheer;
gelezen de brief van AVEBE B.A. te Foxhol van 8 oktober 1993, referentie
JRM/AZRR en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten
wij :

1.

1.

Aan AVEBE B.A. te Foxhol een veranderíngsvergunnìng ingevolge artikel
8.1, sub b van de Wet Milieubeheer te verlenen voor de wijziging van de
verladingstijden van alle aan- en afgevoerde producten en de wijziging
van de transportroutes op het bedrijfsterrein en aan deze vergunning de
navolgende voorschriften te verbinden:
Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkamstig van
deze verandering van de inrichting (Lmax), mag nabij de gevels van de
dichtstbijzijnde woningen de volgende waarden niet overschrijden:
a. 65 dB(A) van 07.00 tot 23.05 uur;
b. 69 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

Buiten de campagne-periode en vanaf de campagne 1995/1996 gedurende het
gehele jaar, mag tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen gebruik worden gemaakt
van de bij de oostelijke ingang gelegen weegbrug voor vrachtwagens.
Buiten de campagne-periode en vanaf de campagne 1995/1996 gedurende het
gehele jaar, mag door vrachtwagens tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen
gebruik worden gemaakt van de op- en afritten van de aardappellosplaats.
Dit verbod geldt niet voor de aardappeltoevoer tijdens de campagne tussen
06.00 en 07.00 uur.
Het gebruik tussen 23.00 en 07.00 van andere verladingspunten dan in
bijlage 111 van de vergunningsaanvraag is aangegeven, behoeft de toestemming van de directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie
Groningen.
Bijzondere activiteiten,welke
geluidhinder kunnen veroorzaken nabij de
omliggende woningen, zoals het slaan op vrachtwagentanks met harde
voorwerpen, mogen niet plaatsvinden tussen 23.00 en 07.00, indien en
voorzover uitvoering daarvan tijdens evengenoemde periode redelijkerwijs
kan worden vermeden,

11.

Het voorschrift 11.4, verbonden aan de nieuwe, voor de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de
Wet Luchtverontreiniging van 24 juni 1986, referentienummer 1182/26/3.7
afdeling M.Z. en het voorschrift 7.1, verbonden aan de vergunning ingevolge de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de Wet Luchtverontreiniging
M.A. voor de uitbreiding van de
van 27 april 1993, nr. 93/8230/17/6,
extrusie-afdeling met de Extruder 111 als volgt te wijzigen:
"Bijzondere
activiteiten, welke geluidhinder kunnen veroorzaken nabij de
omliggende woningen, mogen niet plaatsvinden tussen 23.00 en 07.00 uur,
indien en voorzover uitvoering daarvan tijdens evengenoemde periode
redelijkerwijs kan worden vermeden."

1 1. te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning en
wijziging van de onder II genoemde voorschriften bestaat, alle bescheiden
deel uitmaken van deze vergunning:

IV.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden
aan:
1. AVEBE B.A. te Foxhol, Avebeweg 1, 9607 PT Foxhol;
2. burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
3. burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;
4. burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren;
5. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid vaar de milieuhygiëne
te Groningen;
6. de directeur van de dienst Milieu en Water van de Provincie Groningen,
postbus 867, 9700 AW Groningen;

Groningen,
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