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Beschikken bìj dit bmi&t op de v@mnìtzgaammzag
Landschapsheheer Groniqym te paren (Gn.),

1.

ingevolge de Wet milieubeheer (cvm) van

AANVRAAG EN PROCEDtiRE

Op 14 augustus 199X ontvingen w$ een brief van Landschapsbeheer Groningen te Haren (Gn.), gedateerd 12 augustus 1998, zonder kenmerk, hierna veelal te noemen Landschapsbeheer, waarbij is
ingediend een aanvraag om vergunning ingevolge de Wm.
Landschapsbeheer vraagt daarbij .!m een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
inrichting, zijnde een baggerspecie depot, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nrs. 527,
1 199 en 1281, plaatselijk bekend Kuzumerweg 3 I te Grootegast, voor tijderoke opslag van baggerspecie die vri,j komt bij het uitvoet+ van achterstallig onderhoud aan een dobbe in het gebied
Kuzemerbalk te Sebaldeburen in biet kader van het “Herstelpfan poelen, dohben en petgaten in het
Zuidelijk
Westerkwartier”.

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling 4.1.1 van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

hel en uitvoering van de inrichjing:
De inrichting betreft een bagger@
het uitvoeren van achterstallig on4
in het kader van het “Herstelpfan pi
Op het depot vindt natuurlijke nnt\
verspreid. Dc werkzaamheden vinc

cie depot voor tijdeli,jke opslag van baggerspecie die vrij komt bij
rhoud aan een dobbe in het gebied Kuzemerbalk te Sebafdeburen
xten, dobben en petgaten in het Zuideli.jk Westerkwartier”
tatering plaats, waarna de specie over de aanliggende grond wordt
en plaats binnen een ti.jd van twee jaar.

Gevolgen voor het milieu.
+ &staaitde faestad van het mi

ieu.

De inrichting wordt gevestigd op e
bevindt. f-fet geheel figt in het fand
Sebafdeburen. De uit te baggeren c
oppervlaktewaterhuishouding en íz
de onderzoek is gebleken dat de be
depot wordt aangelegd op weiland
voor de aanleg van kaden rond het

:n perceel weidegrond waarbinnen de uit te baggeren dobbe zich
:fi,jk gebied van de gemeente Grootegast ten zuiden van het dorp
nhbe heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van de kwantitatieve
daar mogelijk kwalitatief door bei’nvloed. Uit het daartoe ingestel:gerspecie voor een klein deel uit klasse 2 materiaal bestaat. Het
waarvan de bouw voor eerst wordt verwijderd en wordt gebruikt
5qYJt.

l

Water

Het te baggeren materiaal wordt m :t behulp van dusnpers in het depot gebracht waar het op een natuurlijke manier ontwatert door mi fdel van verdamping en inz&&. Het oppervlaktewater wordt dus
niet door het depot heïnvfoed.
l

Gérur

DG baggcxspecie

die in het depot M 3rdt gebracht bevat geen geurende stoffen. fmoguit zal het materiaai de specifieke geur van verse ba ;gerspecic verspreiden doch van overlast voor omwonenden zal
geen sprake z$n.

l

Bodem en grondwater

:

De aan te brengen baggerspecie bestaat

voor een klein deel uit klasse 2 materiaal w&rbi.j de sompa-

rameter Policyclische aromatische : oolwaterstoffen (PAK) de klasse bepalende verontreiniging is, de
concentraties van alle andere paran eters liggen beneden de Streefwaarde. Gezien de grote hoeveelheid organische stof waaruit de spe ie bestaat (64%) eJJ het relatief hoge lutum-percentage van 10%
zal er geen uitspoeling plaats vinde I van het Jnatcriaal en zal er geen bodemverontreiniging pfaats
vinden: bovendien zal, tijdens de o twatering de aanwezige PAK, onder invloed van zuurstof, vrij
snel afbreken (halvering in een jaaJ

. Uit een daartoe ingesteld onderzoek is gebleken dat de kwaliteit

van de grond waarop de berging pl atsvindt, vergelgkbaar is met de te bergen baggerspecie. Ook hier
is het PAK-gehalte boven de Streel vaarde aanwezig (zie bijlage 3 “Analyserapport Mifieulaboratoriuni ík Punt”, aan ons college gefa: op 10 nov. 1998). De bodem zal als gevolg van de ti-jdelijke
opslag en ontwatering geen nadef ìg : invloed ondervinden.

l

Verkeer.azantrekkënrle

werk&

De werkzaamheden vinden geheel
geen

laats op een perceel weidegrond en de inrichting heeft dan ook

verkeersaantrekkende werkin

De aanleg van het depot , het bagg ‘en van de dobbe en het verspreiden van de ontwaterde specie op
de weidegrond zal plaats hebben rn t de gebruikelijke grondbewerkingsmachines zoals hydraulische
kranen en tractoren. Deze machine

Jnoetcn goed onderhouden en afgesteld zijn om geen geluids-

overlast voor omwonenden te vero

rzaken. Deze vergunning voorziet hierin, Be uit te voeren

werkzaamheden vinden uitsluitend :edureJJde de dagperìode plaats.
De omworpenden
zullen hiervan ge tt overlast ondervinden.

De machines die de werkzaamhede

I uitvoeren zijn voorzien van VerbraJJdiJrgsmotoreJJ;

goed onder-

houd van de machines resulteren it een zo laag mogelijk brandstofgebruik. Wezenlijke besparing up
energie is niet mogelijk. De bagger pecie wordt , na ontwatering, verspreid op aanliggende weidegrondor, het hergebruik is dus ma> maal.
l

Dc~ehmtìgheìfl

Gezien de minimale afstaJJd van te Jaggeren ob.ject tot het olltwatefingsdepot en het maximale hergebruik i.c. het na twee jaar opheffen ~113 de inrichting moet de inrichting als doelmatig worden
beschouwd,
l

Capaciteit.

De capaciteit is geheel afgestemd c J de beschikbare hoeveelheid baggerspecie uit de te baggeren
dohbe, een grotere capaciteit op de e locatie is

riiet

gewenst.

* GittZnultcit valt de ím+&&
De inrichting wordt aangevraagd a btijdeli.ik depot, de continuïteit is dan ook
rium voor deze aa»vraag.

geen

beoordelingscrite-

l

Toekomstigc?

ontwikkeliqen.

i

Voor deze inrichtingen Gjn er, gezien de tijdelÍjkheid, geen ontwikkelingen in de toekomst te verwachten.

- Provinci~~i

mifìdd&i

De gekozen oplossing voor een doc Batige bewerking van baggerspecie vrijkomend bi.j het landschapsherstef in de provincie Gron gen in het kader van het bovengenoemde plan past binnen het
miiieubefeid van de provincie.
* E x t e r n e Q&i&i&?id

Er zi,in geen externe veiligheidsasp :ten aan het prqject verbonden.

- Chgewime voorvalíen met milic
tndien ten gevolge van ongewone 1
zaken in de inrichting) nadelige ge1
geluidhinder zÍ.jn ontstaan of dreigt
nodige actie te worden genomen.
Omdat het hier een vergunning in f
voorvaifen de regeling die hiervoor
zondere gevallen”) van toepassing.
daarvan zo spoedig mu,@ijk meldi
van de provincie Groningen en onn
hoofdstuk I7 van de Wet.

orvalfen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
Agen voor het milieu zoafs lucht- en bodemverontreiniging, geur
te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de
t kader van de Wm betreft is ten aanzien van deze ongewone
n neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm (“Maatregelen in bíj)it betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghouder
g dient te maken bij de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu
ddeffijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van

Temt@ vnn de vergunning.
Overeenkomstig de aanvraag word je vergunning voor twee jaar verleend. Er zijn geen redenen
aanwezig om de verpunningtermijr c wijzigen.

.T *

A FSL UfTENDE OVER W GINGEN.
IJit het bovenstaande en uit de aan? aag om vergunning concluderen wi.j dat de gevraagde vergunning
kan worden verfeend, indien daara; de onderstaandc voorschriften worden verbonden.
RESLISSING:

&det op het voorgaande en de hep:
en overeenkomstig de bij de brief \
Groningen te Haren {Cn.) ingedien
daarbÎj overgelegde tekeningen en

ingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer,
n 12 augustus 1998, zonder kenmerk, van Landschagsbeheer
c vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de
:schrijvingen, besluiten wij:

í.

gen te Haren (Gn.) vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te
t in werking hebben van een inrichting, zijnde een baggerspecie
:ente Grootegast, sectie L, nrs. 527, 1 199 en f 20 1, plaatselijk bctegast, voor tijdelijke opslag van baggerspecie die vri.i komt bij
onderhoud aan een dobbe in het gebied Kuzemerbalk te SebalHerstefplan poefen. dobben en petgaten in het Zuidelijk

aan Landschapsbeheer Gron
verlenen voor het oprichten 4
depot, kadastraal bekend ger
kend Kuzumerweg 3 1 te Grc
f9et uitvoeren van achterstal
deburen in het kader van het
Westerkwartier”;

ri.

dat de geldigheidsduur van het onder 1. genoemde besiuit eindigt twee jaren na het van kracht
worden van deze vergunning;

111.

aan het onder 1. genoemde t@sluit de navolgende voorschriften te verbinden:
0 .

Begripsornschrijving
Vergunninghoudster
Ons coi lege

De Dienst

: Landschapsbeheer Groningen, Van Maerlanttaan 1, 9752 .IT Haren (Gn.);
: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu. Postbus 430, 9700 AI3
Groningen;
: De Dienst Ruimte en Milieu. Postbus 630,9700 AP Groningen.

1.

Het depot mag wordeL benut voor dc herging van specie die vrijkomt bij het herstel van
de dobbe Kuzemerbaik.

3i.

De grond moet voor Lierging ontdaan zijn van afvalstoffen zoals hout, plastic, metalen en
dergeli.jke, Deze materialen dienen afiondertijk te worden opgeslagen en periodiek worden afgevoerd naar ~$1 daartoe hestetnde verwerkingsinrichting,

3.

Zodra het depot is geiuld moet dit aan de directeur schri8elijk worden gemeld. Vervolgens moet de ingcbraf;hte grond worden bemonsterd en geanaiysecrd overeenkomstig het
protocol voor een orifnterend onderzoek; het resultaat van dit onderzoek moet binnen
een maand na gereed komen van de rapportage eveneens worden overtegd aan de directeur.

4.

De aan te leggen perskaden moeten gedurende dc exploitatieperiode steeds in goede conditie te verkeren. Aanihet bureau Milieuzorg en Toezicht van de provincie Groningen
moet de aanvang van de werkzuamheden worden gemeld. De aanleg van de kaden moet
plaats vinden aan de $and van hoofdstuk 22 van de Standaard R.A.W. Bepalingen van
oktober
1996.
:

5.

De uit te voeren wç$zaamlxdeu mogen, gedurende de werkdagen, tussen 7.00 uur en
19.00 uur plaats vinden.

6.

De inrichting moet vrij worden gehouden van voor de landbouw schadelijke (on)kruiden
en moet in een goede istaat van onderhoud verkeren.

7.

Dc inrichting moet zodanig worden af&eschermd van de omgeving dat er geen gevaar
voor derden ontstaat; door middel van (een) bord(en) moet duideGjk worden gemaakt dat
het een gevaarli.jk ter{ein betreft.

8.

De afwerking dient, o~~ereenkotnstigde aanvraag, plaats te vinden als weidegrond

9.

Het equivalente gelui&niveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren
bij respectievelijk WOE jen uitgevoerd aan deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld op
een hoogte van 5 mete * volgens de in het KG-rapport JL-HK- 13-0 I gesteide regels, de
hierna genoemde waal den niet overschrijden:

Het rcfercntityunt is i alcgen aan de achtergevel van de cJicJ&tbiJzijnde woning:
a. 50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 35 dB(A) van 23.Ni tot 07.00 uur.
10.

IV.

Het momentane gelui< sniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (Lmax), mag, gemeten in de meterstand “fa&‘, de in het voorgaande voorschrift
genoemde waarden ml t niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.

te hc;palm dítt een excmphc, r van deze keschikkitg zaf wordtw ~mgezomfcrz aan:
1. Landschapsbeheer Gror ingen, Van Maerlantlaan 1, 9752 JT Haren;
2. de directeur van de Dien st Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630,
9700 AF Groningen;
3, de regionaal inspecteur i/an de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne te Groningen,
Post& 30020.97i30 Rv Groningen;
4. het ministerie van Landtouw, Natuurbeheer en Visseri,j, Directie Noord, Postbus 30032,
9700 RM Groningen; :
5.
het college van burgemGesteren wethouders van de gemeente Grootegast,

Groningen, 23 februari 1999.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

