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Nr, 99/15.525, RMM

GEDEPUTEER& STATEN DER PRWtNC1E GRONINGEN

Groningen, 24 augustus 1999.
Nr.

: 99/12.52$434,

RMM.

Procedurenummer : 5138.
Verzonden

: 30 augustus: 1999.

Beschikken hierbij op de vergun&ngaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van
VOF Boes Holding te Stadskanatil,

1. AANVRAAG EN PROCEDURE
Aanvraag vergunning
Bp 1 juli 1999 ontvingen wij van de VQF Boes Holding te Stadskanaal, hierna veelal te noemen
Boes, een aanvraag, gedateerd 28 j&i 1999, waarbij ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) een
vergunning wordt gevraagd voor het uitbreiden van het terreinoppervlak (opslag en sorteerruimte) van
de in werking zijnde inrichting voor het opslaan en verwerken van harde kunststoffen.
De inrichting waar de activiteiten piIaatsvindenis gevestigd op het perceel Gedempte Vleddermond 2
te Stadskanaal, kadastraal bekend @meente Onstwedde, sectie R, nr 5924 (ged.).

De aanvraag is gebaseerd op de Wet miiieubeheer (Wm), artikel 8.1, ìid 1, sub b en c, en
voornoemde activiteiten zijn ver&nnîngplichtig op basis van het Inrichtingen- en
vergunningenbestuít mitienbeheej (Tvb), Bijlage 1, categorie 28.4. C.t.
Gevolgde procedure ingevolge de Net milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Wij hebben voor deze aanvragen en -fe daarop te baseren beschikkingen de in afdeling 3.5, juncto
Afdeling 4.1.1 van de Awb en hoof; stuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven
procedure gevolgd.
Ten aanzien van de aanvraag is toef tssing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wm en
afdeling 3.5 van de Awb.
Overeenkomstig het bepaalde in de
3: 19, eerste tid, van de Algemene v
ms. 991 8.109/2 en 3, RMM,exemp
ontwerp van de vergunning, geaunt
gemeente Stadskanaal en de Regio1

~rtikclen 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer en artikelen 3: 17 en
:t bestuursrecht hebben wij, bij onze brieven van 14juli 1999,
iren van de aanvraag om vergunning met daarbij gevoegd het
:n aan het college van burgemeester en wethouders van de
tal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne.

Tevens is een exemplaar van zowel de aanvraag als van het ontwerp van de vergunning gezonden aan
het Samenwerkingsverband Afval$toffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen.
Uaarbi+j zijn zij in de gelegenheid besteld binnen vier weken na aanvang van de termijn van de
terinzagelegging van het ontwerp-besluit ons cotlege terzake van dit ontwerp te adviseren
(art. 3:23, lid 1 Awb). Binnen deie termijn zijn door hen aan ons geen adviezen uitgebracht.
Het uitbrengen van het ontwerp-b$sluit en de bijbehorende stukken, waaronder de
vergunningaanvraag is bekend gemaakt door plaatsing van een publicatie op 21 juli 1999 in zowel dc
Nederlandse Staatscourant als in de Nieuwsbode. Aan omwonendem’gebruikers van de panden rond
de hier betrcffènde inrichting is een kennisgeving van het ontwerp-besluit gezonden.
Het ontwerp-besluit en de bìjbehoiende stukken hebben ter inzage gelegen van 22 juli 1999 tot en met
19 augustus 1999. Een ieder is tot en met de laatstvermeide datum in de gelegenheid gesteld tot het
indienen van schriftelijke bedenki!gen. Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.
Daarnaast is de gelegenheid gebo+n een gedachtenwisseling met het bedri-jf en het bevoegd gezag te
doen plaatsvinden (art. 3:25, lid 1iAwb). Van deze mogehjkheid is geen gebruik gemaakt,.
Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.

2. GRONDEN VAN DE BESLISljlNG
In verband met de op de voorliggefide aanvraag om vergunning ingevolge de Wm te nemen beslissing
hebben wij onder andere het volgcfide betrokken, respectievelijk hebben wij rekening gehouden met
de volgende aspecten.
2.1 Algemeen
Binnen de inrichting wordt als hoofdactiviteit harde kunststoffen gescheiden en gesorteerd en voor
vermaling en hergebruik verhande!d, tevens vindt op- en overslag plaats.
De hoeveelheid te verwerken kunststoffen bedraagt ca. 2.000 ton per jaar, de opslagcapaciteit
(gesorteerd en ongesorteerd materi@l) bedraagt 1.250 m3.
I>e inrichting is in werking op wer$dagen gedurende 24 uren.
2.2 Vergunningsituatie
Aan Boes is in het kader van de Wet milieubeheer door ons bij besluit van I december 1998,
nr. 98/17.846/49. RMM, vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een
voorziening voor de opslag, het bewaren en recyclen van harde kunststoffen
2.3 Beoordeling van de aanvraagl
Op de locatie aan de Gedempte Vl$ddcrmond 17, worden de verschillende harde kunststoffen
opgeslagen, om vervolgens te worden gescheiden en te worden gesorteerd.
Boes kan inmiddels over een in de pirecte omgeving liggend perceel bedrijfsterrein beschikken
(Gedempte Vleddermond 2), hetge+ vanwege voorzieningen zoals bedrijfsgehouwen en om
logistieke redenen goed past binneo de operationele bedrijfsvoering.
Qp dit laatstgenoemd adres vindt uitsluitend opslag en handmatige verwerking van harde kunststoffen
plaats als aanvulling op de reeds vergunde activiteiten.
2.4 Overwegingen ten aanzien vab de vergunningaanvraag
Volgens de Wm (artikel 8.8 lid 1) moet worden aangegeven welke overwegingen een rol hebben
gespeeld bij de besluitvorming op d” aanvraag. Aspecten zoals de gevolgen voor- en de bescherming
van het milieu dienen daarbij te worden bcsehouwd.
Ten aanzien van deze uitbreidingsv~rgunning, die uitsluitend betrekking heeft op de vergroting van
het terreinoppervlak met circa 1.2013 m2, en niet is gericht op het vergroten van dc in dc
aprichtingsvergunnilsg vergunde capaciteiten, kan voor de overweging van de milieuaspecten worden
uitgegaan van de motivering in de Giervoor vermelde oprichtingsvergunning van 1 december 1998.

In deze procedure worden deze biiten beschouwing gelaten.
De voorschriften en bepalingen in: deze onderliggende oprichtingsvergunning zijn van toepassing van
op de thans te verlenen veranderingsvergunning.
Met het oog op vorenstaande bel$even geen andere vnorschrifien aan de onderhavige vergunning te
worden verbonden dan vaarschnften met betrekking tot ‘geluid’.

2.5 Gevolgen voor- en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu
GeEuid > 7Betsingskader
a) Het equivalent geluidsniveau.
In het kader van de Wet geluidhin~er hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
rondom het industrieterrein “Vee@traat/Vleddermond” een getuidzone vastgesteld.
De gezamen#ijke geluidsbelastingi veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op
de zone maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Binnen de zone liggen diverse woningen.
Be door de bedrijven veroorzaak& gezamenlijke geluidsbelasting op deze woningen was van een
zodanig niveau (>SS dB(A) etmailwaarde)? dat hier sprake was van een saneringssituatie.
fnmiddels is het saneringsonderzo?k uitgevoerd en zijn voor de saneringswoningen bij besluit van
25 maart 1998 van Minister van YROM de maximaal toelaatbare gevelbelastingen (MTG)
vastgesteld. Be woningen in de ZC& hebben alle een MTG waarde van 55 dB(A) gekregen.
Voor woningen op het gezonecrdd industrieterrein gelden geen grenswaarden.
b)
De voorkomende, ni,ekgeluid&
Voor maximale geluidsniveaus (kbrtstandige verhogingen) dient de situatie te w-orden getoetst aan de
richtlijnen uit de Handreiking indibstrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar
het voorkomen van maximale geliidsniveaus (Lmax) die meer dan 10 dB boven het aanwezige
equivalente niveau uitkomen. Ln die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan,
kunnen hogere maximate geluid&iveaus (Lmax) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze
niveaus niet hoger mogen zijn da4 respectievelijk 70,65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en obdcr bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden
af tc wijken of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde.
Voor woningen op het gezonecrdi industrieterrein geiden geen grenswaarden.
c) Transporten van verkeer, van &n naar de locatie.
Vanwege de ligging op een gezonherd industrieterrein mag het normstelsel van de Circulaire ‘Celuidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van :de Wet milieubeheer van de Minister van VRUM (29 februari
1996, nr. MBG 9600613 1) niet wcirden toegepast.

ReoordeIing
Ad a) Het equivalent aeluidsniveatr
Voor de beoordeling van de verguhningaanvraag dient de representatieve bcdrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht. I3e representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie
zoals die onder normale omstandi&eden km voorkomen. Voor de representatieve bedrijfssituatie in
de uitbreiding kan worden uitgegaan van de volgende geluidsbronnen:
l
de aan- en afvoer met behulp vin 2 vrachtauto’s in de dag- en 1 in de avondperiode;
l
het op- en afladen van contain&s op deze vrachtauto’s op het buitenterrein;
l
handmatige activiteiten in de scheiding% en sorteerruimte gedurende 24 uur per etmaal; de grote
deur van de ruimte is in de dagperiode geopend;
l
het gebruik van een heftruck in/ de scheidings- en sorteerruimte gedurende 2 uur per etmaal;
* het gebruik van CXX~ heftruck op het builenterrein gedurende 1 uur in de dagperiode en I5 minuten
in de avondperiode.
Roer ons zi-jn berekeningen verricht van de geluidsbelasting vanwege de activiteiten in de uitbreiding.

Dc belangrijkste geluidsbronnen +orden gevormd door de heftrucks, de vrachtwagens en het wisselen
van containers. Voor de geluídspr+ductie van deze bronnen is aangesloten bij het akoestisch rapport
behorend bij de aanvraag van de clprichtingsvergunning van Boes waarover door ons op 1 december
1998, nr. 98/17.846/49, RMM. is beschikt. De berekeningen zijn verricht conform het ICG rapport
IL-I-IR-13-01.
Uit de berekeningen blijkt dat het $quívalente geluidsniveau op de geveis van woningen in de zone
ten hoogste 30.28 en 9 dB(A) bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode. De hoogst voorkomende
equivalente geluidsniveaus op de @luidzone bedragen 24,22 en 4 dB(A) in deze perioden.
Met behulp van deze gegevens ka@, in samenhang met de akoestische gegevens van de rest van het
industrieterrein, worden aangetoofid dat de werkzaamheden van de uitbreiding van Boes de zonegrens
niet overschrijden. Ook worden de grenswaarden bij de woningen buiten het gezoneerde
industrieterrein niet overschreden,:
‘Ten aanzien van het geiuidsaspecg kan worden geconcludeerd dat de ín deze vergunning gevraagde
activiteiten passen in de geluidzo{e. Het ís dan ook niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen
aan deze vergunning te vcrbinden.I Wel hebben wij de geluidsbelasting in de voorschriften vastgelegd
op een aantal controlepunten rondihet bedrijf.
Ad b) De voorkomende piekgeluiden
Kortstondige verhogingen van het~geluidsoiveau (piekbelasting, Lm,,) kunnen worden veroorzaakt
door met name het verkeer op het terrein van de inrichting, ti.jdens laad- en loswerkzaamheden met de
heftruck en het wisseten van cont#incrs en in mindere mate door de activiteiten ín de scheídings- en
sorteerruimte.
Bí-j de woningen in de zone ontstaan ten hoogste piekgeluidsniveaus van 53 dB(A) in de dag- en
avond- en 42 dB(A) in de nachtpejiode. Deze waarden zijn meer dan 10 dB hoger dan de
voorkomende equivalente geluídst$veaus van de uitbreiding en voldoen daarmee niet aan de
streefwaarden maar wei aan de grenswaarden voor incidentele verhogingen.
Conc!usie:
Ten aanzien van het geluidsaspectxoncluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
Wel hebben wij de toelaatbare gel$dbelasting en piekniveaus in de voorschriften vastgelegd op
controlepunten op korte afstand v{n de inrichting.

2,6 Termtjn van de vergunning j
De vergunning is aangevraagd vo{r een periode van tien jaren.
Op grond van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen
worden verwijderd die van buiten de inrichting afkomstig zijn, verleend worden voor een termijn van
ten hoogste tien jaren (art. 8.17.2 vm).
Gegeven het feit dat het hier een vyanderîngsaanvraag van een bestaande inrichting betreft waarvoor
bij ons besluit van 1 december 1998, nr. 9% I7.846/49,RMM, vergunning ís verleend wordt de in dit
besluit genoemde termijn van ove&xkomstige toepassing verklaard voor de onderhavige
vergunning.

3. AFSLUITENDE OVERWE@NGEN.
Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals voorzien in de
voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend,índien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu te achten, onderstaande
voorschriften worden verbonden.

BESLJSSING:
Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milicubchccr
en het Inrichtingen- en vergunning~nbesluit Wet milieubeheer en overeenkomstig de door VOI: Boes
Holding op 1 juli 1999 ingediende ~er8uIiningaanvraag en de daarbij overgelegde bescheiden,
besluiten wi.j:
1.

aan VOF Boes Holding te/Stadskanaal cen uitbreidinysvelgunnjn~ ingevolge de Wet
milieubeheer, als bedoeld in artikel 8.1, lid 1, sub b en c van deze Wet , te verlenen voor het
opslaan, scheiden en sorteren van harde kunststoffen op het perceel kadastraal bekend
gemeente Onstwedde sectie B, nr. 6024 @ed.);

íl.

te bepalen dat de voorschriften van dc bij ons besluit van 1 december 1998,
nr. 98/17,846/49, RMM, ~~erlcende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van
overeenkomstige toepasstng worden verklaard.

III.

te bepalen dat van de stukken waaruit de aanvraag bestaat alle bescheiden deel uitmaken
van de vergunning;

1V.

aan het onder I. vermelde b sluit de navolgende voorschriften te verbinden:

BETJRIYSOMSGNRljV~NGEN:
Hieronder wordt verstaan een nader : toelichting op de in deze vergunning genoemde begrippen.

dB(A)

L4eq

Een maat voor c e sterkte van geluid uitgedrukt in dB(A), zoals het door de
mens wordt waz rgenomen. Het geluidsniveau kan worden berekend of
gemeten.
: H e t

cnergetisclgemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode.

GEtUfD & TRILLINGEN.
1.

Ilet equivalente geluidsniveau: LAAG, veroorzaakt door apparatuur die behoort bij en
handelingen die worden uitgevoerd binnen de uitbreiding van de inrichting, mag, bepaald en
beoordeeld op een hoogte van.5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-1341 gesteldc
regels, niet meer bedragen dan:

Genoemde refcrcnticpunten st&m aangegeven in hijlage 1 bij deze beschikking.

3
1.

Het momentane getuidsniv IU, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de uitbreiding
(Lt~ax), mag, gemeten in t :terstand “fa&“, niet meer bedragen dan:

3.

Tussen t 9.00 en 07.00 uut- ‘enen de deuren van de scheidings- en sorteerruimte gesloten te
worden gehoudene De deur I mogen gcdurcnde deze periode slechts geopend zijn voor de
onmiddellijke doorgang va personen, goederen en/ofvoertuigen.

4.

1% in de uitbreiding van dc nrichting aanwezige toestellen en installaties. alsmede de in de
uitbreiding uit te voeren w’ kzaamheden, mogen in de geluidgevoelige ruimte(n) uan
woningen van derden geen illingen veroorzaken met een maximale trillingsterkte (Vmax)
hoger dan de waarde voor 1. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax)
van de waarde voor A 1. mc t de maximale triltingsterkte (Vmax) kleiner zijn dan de waarde
voor A2, waarbi.j de trilling qterkte over de beoordelingsperiode (Vperiode) de waarde van
A3 niet overschrijdt.

5.

De bepaling en beoordeling tian de trillingsterkte, cn de toetsing aan de waarden Al tot en
met A3 motten plaatsvindeniovereenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch
(1993).

6.

Het trillingvoorschrift geidt t$et ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze
w-oninget~ aan degene die de $trichting drijft geen toestemming geeft voor het- in
redelijkheid uitvoeren of doeb uitvoeren van trillingsmetingen.

V. tc bepalen dat een exemplaar van deze beschikking, alsmede een exemplaar van de daarbij
behorende kennisgeving zal w$den gezonden aan:
i . V.O.F. Boes Holding, Gedempte Vleddermond 17,9502 EH Stadskanaal :
2. het College van Burgemees@ en Wethouders der gemeente Stadskanaal, Postbus 140,
9500 AC Stadskanaal;
3. de Regionaal inspecteur vooi de volksgezondheid voor de milieuhygiëne, Postbus 30020,
9400 RM Groningen;
:
4. het Samenwerkingsverband j4rvatstoffenvenvijdering Oost- en Zuidoost Groningen,
Postbus 75,9600 AB f-loog+at-td;

5. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie C;roningen.
Groningen, 24 augustus 1999.

:

7 loco griffier.
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