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AANVRAAG EN PROCEDURE

Bij brief van 5 november 1998 heeft ons college een aanvraag ontvangen van Hekkcma RV te Appingedam, hierna veelal te noemen ‘Hekkema’, voor een inzamelvergunning ingevolge de Provinciale
Milieu Verordening (PMV) van Groningen juncto artikel 10.34, eerste lid van de Wet milieubeheer
(Wm) voor het inzamelen van gevaarii-jke

afvalstoffen afkomstig uit scheepvaart

zoals bedoeld in

bijlage 5, categorie I van de PMV.
Dc aanvraag betreft

het inzamelen uit vaartuigen van derden van schecpsafvalstoffen die vrijkomen

bi.j schoonmaakwerkzaamheden die door vcrgunningaanvraagster worden uitgevoerd aan boord van
vaartuigen van derden,
8i-i brici‘van 1 I november 1998 heeft Hekkcma toegelicht dat op de in de aanvraag genoemde locatie
geen scheepsafvalstoffen worden bewaard. I-let bewaren heeft betrekking op het inzamelen van soortgelijke landstromen. waarvoor retxls

een Wm-vergunning is afgegeven.

Vergunningssituatic.
0p 24 juli 1990 heeft de minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening cn Milieubeheer
(VROM)
(DGMlA

aan Hekkema een vergunning ingevolge de Wet chemische afvalstoffen (Wca) verleend
I O49502/20 ). Deze vergunning heeft betrekking op het inzamelen van oliehoudende - en

chemische afvalstoffen die zijn vrijgekomen bij schoonmaakwerkzaamheden aan boord van vaartuigen

van

derden door Hekkema. Deze vergunning is verleend tot 1 juli 1994.

Krachtens het overgangsrecht van de Wm is deze vergunning beschouwd als een vergunning op grond
van de Wm. Met het in werking treden van hoofdstuk 10 van de Wm is dc hevoegdheid ten aanzien
van inzamelvergunningen voor gevaarlijk afval uit vaartuigen overgegaan
van de minister van VROM
naar de provincies. Ons college is derhalve het bevoegd gezag . Bij besluit van 4 april 1995 hebben
wi.j dc inzameivergunning van ffckkema ambtshalve gewijzigd (nr. 95’4635 MB). De wijziging heeft
betrekking op de geldigheidsduur van de vergunning. Deze is verlengd tot I januari 1999.

--

Daarnaast heeft ons college bij ons besluit van 12 november 1996, nr. 96/12.285/46 RMM aan Hekkema een Wm-vergunning verleend, die betrekking heeft op het opslaan van al dan niet gevaarbjke
afvalstoffen die vrijkomen bij cleanings~verkzaamhcden. Het betreft de opslag van z<igenaamde landstromen (locatie Delfzijl).
0 Ccvdgdc procedure ingevolge de Algemmc wet bestuursrecht (Awb) en tIe Wet milieubeheer
w?..
Wi,i hebben voor deze aanvraag de in artikel 10.36, lid 4 van de Wm, Afdeling 3.5 van de Awb
voorgeschreven procedure gevolgd.

2.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

WETMM5’UBEHEER
1,

Algemene beleìdsuitgangsDllnten

:

Op 1 1 juni 1997 is het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen 11 1997-2007 (MJP-GA 11) vastgesteld
door de minister van VRQM en in december 1997 door Provinciale Staten van Groningen. Het MJPSiA 11, vervangt het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen (MJP-GA 1) en de Tussentijdse Wijziging
daarvan. In het MJP-GA IJ wordt het beleid ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen in de periode
1997-2007 vastgelegd en vormt een uitwerking van het beleid zoals verwoord in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Het provinciaal afvalstof’fenbeieid is vastgelegd in het Milieubeleidsplan
(MBP) 1995 1998, Met de actualiscring van het Milieubeleidsplan wordt de planperiode met twee
jaar verlengd, tot 1 januari 200 I _

*”

Bij bet beoordelen van de aanvraag is uitgegaan van het in het MJP-GA 11 neergelegde beleid.
t let MJP-CA 11 heeft een algemeen beleidskader waarna in de sectorplannen een nadere uitwerking
van het algemene beleid ten aanzien van bepaalde categorieën gevaaríi.jke afvalstoffen wordt gegeven. Voor deze vergunning is naast het algemene beleid, sectorplan 7 (seheepsafvalstoffen ) van
be tang.

a. Algemeen toetsingskader - doetmatigheid
Een aanvraag om vergunning voor de verwi-idering van gevaarlijke afvalstoffen wordt, conform artikel I I. van de Wm. getoetst op doelmatigheid. De verschillende aspecten van doelmatigheid, zoals
verwoord in hoofdstuk 6 van het MJP-GA ff zi.jn :
l
l

*

het waarborgen van de continui‘teit van de verwijdering;
effectieve en efficiënte verwijdering;
capaciteit aan af\lalverwi.jderingsinrichtingen

is afgestemd op het aanbod aan te verwijderen afval-

stoffen;
l

voorkomen van onevenwichtige spreiding van afvalverwijderitlgsiIirichlingen;

* effectief

toezicht.

h. Specifiek toetsingskader voor het verwijderen van scheepsafvalstoffen door schoonmakers
In het MJP-GA 11 wordt met betrekking tot sclroonlfistakwCrkzaamheden vermeld dat:
in de vergunning van schoonmakers een innameplicht wordt opgenomen (plicht om oliehoudend en cl7ernicalicnlroudend scheepsafval

in ontvangst te nemen dat vri,jkomt ti-jdens de door

hen zelf uitgevoerde schoolirnaakwerkzaamheden);
-

het innemen van af%alstoffen na scl~oonmaakwerkzaamheden doelmatig is:

-

extra bewaarlocaties op het Iand voor schoonmakers als niet doelmatig worden aangemcr-kt:
in de vergunning van bedrijven die schoonrnaakwerkzaamtleden uitvoeren cn alleen het afval in
ontvangst mogen nemen dat vri.jkomt ti-jdens de door hen uitgevoerde schoontnaakactiviteiten,
moet worden opgenomen dat rekeningen worden overgelegd waaruit blijkt welk bedrag voor
seiic>onrnaakcverkzaamheden

wordt berekend en welk bedrag voor af’voer van pevaarli.jke afval-

sloffen.

a. Algemeen (doetmatigheid)
Ten aanzien van de verschitlendc aspecten van doelmatigheid zoals genoemd in het algemeen toetsingskader merken wij op:

-

continui’teit
Er zi-jn geen redenen

-

om de continuïteit van Hekkema in twijfel te trekken.

effectieve en efficiënte verwijdering
Door de afvalstoffen direct na Act inzamelen, rechtstreeks af te voeren naar een vergunninghoudster, is er sprake van een efi’ectieve

verwijdering.

- capaciteit
Ilekkema heeft reeds vergunning voor de aangcvraagdc activiteit. Van uitbreiding van het aantal
bedriSjven

is dan ook

geen

sprake.

- spreiding
Het spr”idingscriteriulll

speelt gezien de aard van de activiteit geen rol. I#et betreft

hier een inza-

meivergunning en geen vergunning voor inrichtingsgebonden activiteiten. De spreiding van
verwijderíngsinricl-ltingen wordt dan ook niet door deze inzamelvergunnin!: bepaald.

- effectief toezicht
In deze vergunning zi.jn voorschriften opgenomen ten aanzien van acceptatie en registratie. Hierdoor is een effectief administratief toezicht mogelijk.

b. Verwijderen van scheepsafvaìstoffen door schoonmakers
Ten aanzien van de overige relevante aspecten van het beleid zoals dat hierboven is aangegeven wijzcn wi,j erop dat:
- in de voorschriften van deze vergunning een innameplicht is opgenomen voor afvalstoffen die ontstaan bij schoonmaakwerkzaamheden die door tfekkema worden uitgevoerd aan boord van
schepen van derden;
- de ingezamelde afvalstoffen worden rechtstreeks afgevoerd naar een verguliningh»udster voor de
inname van betreffende afvalstoffen, van een bewaarlocatie op het land is dan ook geen sprake;
- om oneigenlijk gebruik van de inzamelvergunning te voorkomen is in deze vergunning een voorschrift opgenomen dat rekeningen moeten worden overlegd waaruit hli-jkt welk bedrag voor
schoonmaakwerkzaamheden wordt berekend en welk bedrag voor afvoer van gevaarlijke afvalstoffen wordt berekend.

Miiieuhygiënische gevolgen
Aangezien er geen sprake is van activiteiten binnen een inrichting, is de kans op directe milieugevolgen ten gevolge van de inzamelactiviteit te verwaarlozen. Bovendien moeten de inzamelvoertuigen en
de chauffeurs op grond van deze vergunning en op grond van de vervoerswetgeving, voldoen aan
voorwaarden die de kans op verspreiding van afvalstoffen tot een minimum beperken.

Reikwijdte van deze vergunning
Een college van Gedeputeerde Staten van enige provincie heeft niet de bevoegdheid om inzamelrecht
c.q. -plicht te verlenen ofte verplichten in een andere provincie. Dezc vergunning heeft dan ook uitsluitend betrekking op activiteiten van Hekkema binnen de provincie Groningen. Voor het inzamelen
van de betreffende afvalstoffen zijn geen recht- en plichtgebieden gedefinieerd zoals bedoeld in bijlage I-B van het MJP- GAlf : respectievelijk 4.3.4.1 1 en 4.3.4.12 van de PMV. Voor deze afvalstromen
is in alle PMV’s van de overige provincies een ontheffing van de vergunningplicht opgenomen, indien
door de provincie waarin het bedrijf is gevestigd, een vergunning is verleend. In de praktijk mag dus
ook in de overige provincies worden ingezameld.

Vergunningtermijn
Zowel in het algemene deel van het MJP-GAI1 als in sectorplan 7 (Scheepsafvalstoffen) van het
MJP-CJA11 staat aangegeven dat vergunningen voor het inzamelen van sclleepsafvalstoffen worden
verleend voor een termi.jn van maximaal visjfjaar na het van kracht worden van de beschikking.
.7 L

AFSLUITENDE 0 VER WEGINGEN.

Wij zijn van oordeel, gelet op het vorenstaande dat voor de onderhavige inrichting en de werking
daarvan, zoals voorzien in de voorliggende aanvraag. de gevraagde vergunning kan worden verleend,
indien daaraan. in het belang van de bescherming van het milieu te achten, onderstaande voorschriften
worden verbonden. Tegen het verlenen van de vergunning ingevolge de Wm bestaan daarom bij ons
**
geen bedenkingen.

BESLISSING:
Gelet op het voorgaande en de hcpalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer,
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, de Provinciale Mitieuverordcning van de provincie Groningen, het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen. het Milieubeleidsplan van
de provincie Groningen en overeenkomstig de hij de brief van f-iekkema BV van 5 november í 998
ingediende vergunningaanvraag en de daarhi.j overgelegde tekeningen en beschrijvingen, hesluiten
wi-j:

1.

aan f-lekkema BV te Appingedam vergunning als bedoeld in artikel 10.36 van de Wet miiieubeheer, juncto artikel 4.3.4.9 van de Provinciale milieuverordening (PMV) van Groningen te
verlenen voor het inzamefen van de in voorschrift A van deze vergunning omschreven gevaarlijke afvalstoffen, die zijn vrijgekomen bij het schoonmaken aan boord van vaartuigen van
derden;

If.

de vergunning te verIenen voor een periode van vijfjaar na het van kracht worden van deze beschikking ;

111.

te bepalen dat de gehele aanvraag om vergunning, alsmede alle daarbij overlegde stukken die
bisj dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, deel uitmaken van de vergunning, ten2i.j de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen;

IV.

aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden.

0.

Regripsomschrijving
Vergunninglioudster
Ons college

f-Lekkema BV, Molenstraat 53,990l KA Appingedam;
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
de directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630, 9700 RP Groningen;
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a de
directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de provincie
Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen;
liet col lege van Gedeputeerde Staten van Groningen
De directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630,970 AP Groningen;
De dienst Ruimte & Milieu van dc provincie Groningen,
Postbus 530.9700 AP Groningen;
de Wet miiieuheheer zoais gepubliceerd in 1994 in het
Staatsblad nr. 80, inclusief de daarna aangebrachte wijzi-

Gedeputeerde Staten (en/ofGS) :

Bevoegd gezag
De directeur
I k t9ienst
Wm

gil?&cn;

RAGA
Wewaren

:
:

Besluit Aanwijzing Gevaarti.jke Afvalstoffen;
tiet ti+jdeliSjk opslaan van -van anderen afkotnstige(gevaarlijke) afvalstoffen in speciaal daarvoor bestemde
en gereserveerde bewaarfaciliteiten met het oog op afgifte
van deze afvalstoffen. Ook het langer dan 2 x 24 uur opslaan van deze afvatstoffen in tankauto’s c.4. vaartuigen
wordt als bewaren beschouwd:

.v-

Bulkverpakkingen

Etiket

Gevaarlijke afvalstoffen
I landleiding afvaïstofcode

Inzamelmiddel
MJP-GA tl
Otnscl~rijvingsformulier

PMV
Scheepsafvalstoffen

Schoonmaken

VLG

A.

Verpakkingen, in de vorm van metalen of kunststof deksel- of drumvaten, bakken of boxen, waarin de aangeboden
klein verpakkingen worden opgeslagen in het depot en
worden afgevoerd;
Etiket als bedoeld in de Wet Gevaarti-jke Stoffen. Op dit
etiket dient de categorie te zi*jn aangegeven waarin volgens
dc Afvalstoffenlijst de betreffende afvalstoffen zijn ingedeeld. Tevens staat de naam van de ontdoener alsmede de
datum van afgifte te op het etiket vermeld;
Afvalstoffen als zodanig aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb.663, 8 december ‘97);
iandelijke lijst met afvnistoffencodes en daarbij behorende
categorie-omschrijvinben. Deze lijst wordt uitgegeven
door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen;
het ophalen van gevaarhjke afvalstoffen bij een persoon
die zich van die afvatstoffen ontdoet door afgifte aan degene die afvalstoffen ophaalt;
inzamelvaartuig of -voertuig;
het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II:
Een door het meldingspunt vastgesteld formulier voor de
in artikel 10.32, aanhef en onder a., van de Wm, bedoelde
verstrekking van gegevens;
Provinciale rnlieuverordening van de provincie Groningen;
afvalstoffen uit vaartuigen dit dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoften in de zin van de Wm en
die zijn genoemd in de bisjlage, onder 1 van de PMV van
Groningen;
het reinigen aan boord van vaartuigen van vooraf op de
daartoe geëigende wijze (scheppen, vegen , schrapen,
schrobben, etc.) leeg gemaakte ladingtanks, siobtanks,
brandstoftanks. ruimen, machinekamers. bilge etc.
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarli.jke stoffen.

Toegestane activiteiten
Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de inzameling van scliecpsafvaisloffen voor
zover deze vrijkomen bij door vergunninghoudster uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden
aan boord van vaartuigen van derden.

ff.

Inzamelrecht
Vergunninghoudster heeft het recht om in geheel Nederland de in voorschrift A bedoelde afvalstoffen in te zamelen, indien en voor zover dit in de PMV’s van de betreffende provincies is
geregeld.

2-

CL

Acceptatiepiieht
1.

Vergunninghoudster is verplicht de bi.j de schoonniaakwerkzaamhede17 vt?jkomeude
sc.heepsafvalstoffen

3-,

die haar worden aangeboden, in ontvangst te nemen.

De in voorschrift C. 1. gestelde verplichting geldt niet indien de ontvangst van de betreffende gevaarlijke scheepsafvalstof in

strijd is

met de acceptatievoonvaarden uit de

acceptatieprocedure van vergunninghoudster, die op grond van deze vergunning moet
worden toegepast.

D.

Acceptatie
1. Vergunninghoudster

is verplicht de in de aanvraag beschreven acceptatieprocedure

(incIusief de goedgekeurde wi-jzigingen) toe te passen,
3
.‘L.

Wijzigingen in de acceptatieprocedure dienen, voordat deze zi,jn doorgevoerd. schriftelijk
te worden voorgelegd aan de directeur.
mogen pas worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring
Voorgenomen wiSjzigingen
door de directeur.

E.

Administratiekgistratie

en metdingen

1.

Vcrgulninghoudster is verplicht de in de aanvraag beschreven opzet en wi.jzc van administratie/registratie, toe te passen.

3I.

Wijzigingen in de opzet en de wijze van uitvoering van de administratie/registratie
doeld in het voorschrift E. 1 tnoeten

als be-

schriftehjk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

directeur.
Voorgenomen wi.ìzigingen mogen pas worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring
door de directeur.
3.

Direct na het inzamelen moet de hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen door meting worden bepaald en op het S-formulier worden ingevuld.

4.

Bij het invullen van het S-formulier dient gebruik gemaakt te worden van de Handleiding
afvalstoffencode. Ingezamelde afvalstoffen dienen afzonderlijk op het S-formulier te worden vermeld wanneer onderscheid gemaakt kan worden in de soort afvalstof zoals deze in
dezc lijst staan vermeid (waswaterMie,

bilge-olie, ladingsrestant-olie etc.).

5.

Afvalstoffencode

en de daarbij behorende categorie-omschri.jving moeten per parti-i vanaf

6.

inname tot en met afgifte steeds hetzelfde zi.in.
Van dc registratie van alle ingezamelde-, bc xwcigerde- en afgegeven schcepsafvalstoff’cn
moet per kalenderjaar in de maand maart een afschrift worden overgelegd aan de directeur.

7.

De volledige administratie/ registratie dient op het kantooradres van vergunningh»udster
aanwezig te íGin.

F.

inzamelmiddelen
I

De in voorschrift A genoemde afvalstoffen mogen uitsluitend worden ingezameld met de
in de aanvraag vermelde inzamelvoertuigen .

9
b.

Indien vergunninghoudster, bijvoorbeeld door een piek in de hoeveelheid aangeboden afvafstoffen, tîjdcli-ik een ander inzamelvoertuig dan is aangegeven in voorschrift F. 1 in
moet zetten, dient dit vooraf schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan de Dienst.
Voor de melding dient gebruik te worden gemaakt van het formulier als opgenomen in
bjjlage 1 van deze vergunning. De Dienst kan nadere aanwijzingen geven lnet betrekking
tot het ti-idelijk inzetten van de voertuigen

3.

De inzamelitctiviteiten dienen te worden uitgevoerd met daarvoor geschikte inzamelvoertuigen op een zodanige wijze dat verspreiding van afvalstoffen wordt voorkomen.

c-

4,

5.

6.

7.

CG.

Afgifte
1.

7+.

H.

indien vcrgunningheudster een inzamelvoertuig permanent wil toevoegen aan de inzamelvoertuigen als bedoeld in voorschrift F. 1, dan dient hiervoor een meiding te worden
ingediend bij ons college. Voor deze melding dient het formulier van bÍjl&ge 1 van deze
vergunning te worden gebruikt.
Vergunninghoudster wortjf uitcrtijk binnen acht weken na het indienen van de melding
schrifteiijk bericht of met de melding wordt ingestemd.
De chauffeur van het inzamelvoertuir: moet schriftelijk zijn geïnstrueerd omtrent dc door
vergunninghoudster toe te passen acceptatieprocedure, zoals hcdoeld in hoofdstuk D van
deze beschikking. De beschri=jviq van deze aeceptatìeprocedurc moet altijd in het inzamelvoertuig aanwezig zi-jn.
De chauffeur van een inzamelvoertuig moet in het bezit zijn van een Vakbekwaamhcidscertificaat ais bedoeld in randnummer 10.3 15 van de VLG.
Op de inzamelvoertuigen (inclusiel‘aanhangerloplegger) moet aan de buitenzijde de naam
van vergunninghoudster ziin aangebracht. Deze naam moet op een afstand van 20 meter
duidehik leesbaar zijn.

Scheepsafvalstoffen, zoals bedoeid in voorschrift A, die met een inzamelvoertuig in ontvangst zijn genomen, dienen binnen 2 x 24 uur na in ontvangstname worden afgegeven
aan een vergunninghoudster die deze afvalstoffen mag bewaren c.q. bewerken dan wei
worden overgebracht in de opsla@mk(s) vun vergllnnilighoudster, zoals is aangegeven in
onderhavige aanvraag.
Voor de bepaling van de termi.jn van 2x 24 uur van voorschrift G. 1. blijven zondagen en
algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.

Tarieven
Op een daartoe strekkend verzoek van de directeur dient vergunninghoudster de hoogte en
opbouw van de in rekening te brengen bedragen binnen drie maanden na dit verzoek
schriftelijk aan hem mee te delen.

1.

Stagnatie
Indien vcrgunrlinghoudster tijdelijk of definitief niet kan voldoen aan de inzamelplicht.
dient zi,i dit terstond gemotiveerd sehrifteli.jk te kennen te geven aan de directeur ondel
vermelding van:
1. de oorzaak / oorzaken van dc stagnatie;
3I. de ti-idsduur van dc stagnatie:
welke maatregelen zi.$zullen worden getroffen met betrekking tot vervanging van de in3.
zamelfaciliteiten en het inf&neren van klanten.

V.

te bepalen dat een exempfaar van deze beschikking zai worden gezonden aan:
1. Hekkema BV, Molenstraat 53, 990 1 KA Appingedam;
3i.
3,
4.

5.

de directeur van de Dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630,
9700 hl’ Groningen;
de regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne te Groningen,
Postbus 30020,970O RM Groningen;
het Ministerie van V.R.O.M., Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, Directie hfvalstoffen (A/645), Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
het Landelijk Meldpunt hfvalstof’fcn. postbus 24 1, 3430 AE Woerden:

2‘

6.

de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie-Noord, Postbus 30032, 9700 RM
Groningen;

7.

burgemeester en wethouders van de gemeente Deifaijl;

8.

alle colleges van Gedeputeerde Staten.

Groningen, 2 maart 1999

Gedeputeerde Staten voornoemd:

1 voorzitter.

, grilTier.

*++..
“:..
~‘.;:.;.,

..

