GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Verzonden:

Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag van de Directeur van de Dienst
Milieu en Water van de Provincie Groningen te Groningen.
1. Aanvraa$z

vermmnfng

Op 19 januari 1995 ontvingen wij van de Directeur van de Dienst Milieu en
Water van de Provincie Groningen, hierna te noemen Dienst M en W, een
aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de
opslag van verontreinigde grond te Alteveer
Deze aanvraag is gebaseerd op artikel 8.1, lid 1 sub a en c van de Wet
milieubeheer.
2. Gevolgde yocedure ingevolxxe de Wet milieubeheer (WH) en de Algemene
bestuursrecht CAWB)

wet

Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1, van
de AWB en hoofdstuk 13 van de WM voorgeschreven procedure gevolgd.
De aanvraag om vergunning en de ontwerp-beschikking zijn bekend gemaakt en
ter inzage gelegd van 9 maart 1995 tot en met 5 april 1995.
Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het aanvragen van een gedachtenwisseling omtrent het ontwerp van de beschikking.
Wij merken op dat bij ons college daarvoor geen verzoek is gedaan.
Advies Burgemeester en Wethouders der gemeente Stadskanaal
Op 20 maart 1995 is bij ons college binnengekomen het advies van
Burgemeester en wethouders der gemeente Stadskanaal van 17 maart 1995,
inhoudende het volgende:
- de maximale tijdsduur van de vergunning dient 10 jaar te zijn en niet 1
jaar.
- de lengte van het depot bedraagt ca. 275 meter en niet zoals in de
aanvraag staat aangegeven 115 meter; de aanvraag ZOU in verband hiermee
niet ontvankelijk verklaard moeten worden.
Bespreking
advies
- Aangezien het depot is volgestort en afgewerkt binnen 1 jaar is een
langere vergunningduur niet mogelijk. De inrichting wordt opgenomen in
het Provinciaal nazorgsysteem voor periodieke controle. Nazorg vindt
plaats door middel van monitoring.
- de bij de aanvraag behorende kaart is inmiddels vervangen door een
gecorrigeerd exemplaar en bij de terinzage liggende stukken gevoegd.
De aanvraag behoeft derhalve niet niet-ontvankelijk te worden verklaard
3. Gverwepingen ten aanzien van de vernunnineaanvxaag
Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende
aspecten betrokken, respectievelijk hebben wij rekening gehouden met de
volgende aspecten.
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3.1 Restaande

toestand van het milieu

De opslaglocatie
is gelegen achter de Beumeesweg 182 te Alteveer en is
voormalig eigendom van autosloopbedrijf Boels dat gevestigd is aan de
Beumeesweg 182.
Re reeds opgeslagen verontreinigde grond is afkomstig van de bodem van de
autosloperij van Me&, In 1982 ís deze autoloperij gevestigd op het reeds
verontreinigde terrein. In 1991 heeft Boels een deelsanering uitgevoerd
waarbij de uitgegraven grond in depot op het terrein werd gezet in afwachting van een definitieve oplossing.
In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden
die een bijzondere bescherming vereisen.
3.2 Qevolnen vmm het milieu
Geluid
Tijdens de inrichting van het depot zal enige geluiduitstraling plaatsvinden van graafmachines en vrachtauto's.
Gezien de aard van de verontreinigde stoffen en de wijze waarop de opslag
plaats vindt, verwachten wij dat de inrichting geen geuroverlast zal veroorzaken,
Bodemverontreiniging
De in depot te zetten verontreinigde grond wordt op een HDPE-folie
gebracht die beschermd wordt door middel van een zandbed. De verontreinigde
grond wordt aan de bovenzijde afgedekt met HDPE-folie. Over deze folie
wordt een beschermende laag aangebracht van 50 cm. afdekgrond. De grond is
daarmee in zijn geheel ingepakt in waterdichte folie, waardoor uitloging
wordt voorkomen.
Op deze wijze wordt bodemverontreiniging voorkomen.
Ongedierte
De kans op het aantrekken van ongedierte is vanwege de aard van de in
opslag zijnde grond (geen organische afvalstoffen) zeer gering.
Wij verwachten derhalve dat de inrichting geen ongedierte zal aantrekken.
Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel te worden bestreden
(hiervoor is voorschrift 16 opgenomen)
Toekumstige
ontwikkelingen
Bij ons zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen
zijn op onze beslissing op de aanvraag,
Doelmatige verwijdering van afvalstoffen
Net rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is
primair gericht op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen.
Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van
afvalstoffen.
Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden, dienen
te worden verbrand met energie terugwinning, of als dat niet kan, te worden
gestort.

-
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Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan
11 (NMP-11).
Voor materialen waar tot nu toe nog geen andere verwijderingsmagelijkheid
vour bestand dan storten of verbranden, wordt gezocht naar verwijderingsmagelijkheden die beter aansluiten op de zagenaamde verwijderingsladder (zgn.
Op volgorde van prioriteitstelling staat bovenaan
ladder van kansink).
preventie, gevolgd door hergebruik, nuttige toepassing, verbranden (met
enargieterugwinníng) en als laatste starten,
Uit het bovenstaande en uit de aanvraag am vergunning concluderen wij het
volgende.
MiIieubefasting
Er is vergunning gevraagd vaar opslag van verontreinigde grond.
De uitvoeringsactivíteiten en de opslag als zodanig zijn goed beheersbaar.
Verder blijkt uit de aanvraag dat de milieubelasting van de inrichting
gering is. Er ís gedeeltelijk sprake van een reeds bestaande situatie, die
echter sterk verbeterd wardt.
De eventueel tijdens de inrichting van het depot veroorzaakte geluidsbelasting voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Er

is

geen

sprake

van

cumulatie

van

hinder.

ContinuLteit
De opslag is &%malíg. Slechts de verontreinigde grond afkomstig van het
terrein van autosloopbedrijf Boels wordt op de inrichting apgeslagen.
De inrichting wordt opgenomen in het Provinciaal nazorgsysteem vaar periodieke controle. Nazorg vindt plaats door middel van monítaring.
Capaciteit
De opslagcapaciteit is 12.000

m3.

Provinciaal milieubeleidsplan
Bij de beslissing ap de aanvraag dienen wij rekening te houden met het
geldend milieubeleidsplan (art. 8.8.2 Wm).
Het provinciaal milieubeleidsplan 1995-1998 is op 14 december 1994 door
Provinciale Staten vastgesteld.
De doelstelling in het Milieubeleidsplan ten aanzien van verontreinigde
grond is dat reínigbare, verontreinigde grond zoveel mogelijk moet worden
hergebruikt en dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat die wordt gestort.
Verontreinigde grond, die bij bodemsaneringsprajecten in het kader van de
Wet Bodembescherming vrijkomt, moet worden aangeboden aan het Service
Centrum
Grondreiniging.
Indien de grond niet gereinigd kan worden, mag deze worden gestort.
Storten van afval dient ingevolge het provinciale beleid zoveel mogelijk op
enkele centrale stortplaatsen te geschieden.
Om doelmatigheidsredenen is ín dit geval gekozen voor de opslag dicht bij
het terrein waar de vervuilde grond van afkomstig is.
Voor bodemsaneringsprajecten worden op grond van de Wet Bodembescherming
financiële middelen door het Rijk ter beschikking gesteld.
Sanering van de bodem van autosloopbedrijf Boels was om milieuhygi&ische
redenen vereist daar een onaanvaardbare verspreiding dreigde van verontreinigende stoffen.
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In dit geval brengt verwerking van deze grond op een stortplaats echter
zulke hoge kosten met zich mee dat een sanering van de bodem van autosloopbedrijf Boels uit financieel oogpunt niet haalbaar zou zijn,
De keus om het bestaande depot te zamen met de nog uit te graven grond
onder IBC (isoleren, controleren, beheersen) condities te brengen is in dit
geval de meest verantwoorde oplossing,
Om deze reden is gekozen voor een decentrale stortplaats voor alleen de
verontreinigde grond van het terrein van de autosloopbedrijf Boels.

c
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 1 jaar.
Afsluitende uvemelrin$zen
Wij zijn van oordeel dat de onderhavige opslagactiviteit bijdraagt aan een
doelmatige verwijdering van verontreinigde grond.
Voorts zijn in het belang van de bescherming van het milieu en om gevaar,
schade en hinder van de inrichting daarbuiten te voorkomen, voldoende
voorschriften aan de vergunning verbonden.
Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen
bezwaren.
3ESLISSfNG:

Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet
milieubeheer, alsmede de Algemene Wet Bestuursrecht en overeenkomstig de
vergunningaanvraag van de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de
provincie Groningen van 19 januari 1995 en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
1.

aan de Provincie Groningen, een vergunning ingevolge artikel 8.1, lid
1 sub a en c van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een opslagdepot van verontreinigde grond op het perceel,
plaatselijk bekend Beumeesweg
achter nr- 182 te Alteveer, kadastraal
bekend gemeente Stadskanaal, sectie R nr. 22/ged. te verlenen;

11.

de vergunning te verlenen voor een periode van 1 jaar vanaf het moment
waarop de vergunning van kracht wordt;

III, aan het onder I. genoemde besluit de navolgende voorschriften te
verbinden:

1.

Be inrichting mag op werkdagen van 07.00 - 17.00 uur ín werking zijn.
Buiten deze openingstijden dient de toegang tot het terrein te zijn
gesloten.

2.

In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling tenminste één
persoon aanwezig zijn, die ís gelnstrueerd
omtrent de opgelegde
vergunningsvoorschriften,
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3.

Iedere werknemer ín de inrichting moet valdoen aan de uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld in veiligheidsklasse 2T voor bodemsaneringswerkzaamheden.

4.

Gedurende de werkzaamheden moet de inrichting van de openbare weg
worden afgeschermd door een deugdelijk hekwerk van tenminste 2,OO m.
hoogte.
Gedurende de afwezigheid van personeel op het werk moet het hekwerk
zijn gesloten.

5,

Het

6.

Ten gevolge van het werk mag geen overlast af hinder
worden
veroorzaakt.

7.

Er mag alleen verontreinigde grond afkomstig van de Bodemsanering Boels
te Alteveer op de inrichting worden aangevoerd en verwerkt onder de
condities zoals vermeld in het saneringsplan.

8.

De ín depot te brengen grond mag niet lager worden verwerkt dan het
niveau van 0,70 m. boven de gemiddelde grondwaterstand.

9.

De totale hoogte van het depot mag maximaal maaiveld +4,50

werk

moet

in

goede

staat

van

onderhoud

verkeren.
aan

de

omgeving

m. bedragen.

10, De afwerking en inrichting van het depot dient overeenkomstig het
saneringsplan te worden uitgevoerd.
ll. Langs de noordzijde van de inrichting dient een definitief hekwerk,
voorzien van een afsluitbare toegangspoort, te worden aangebracht.
Het hekwerk dient te worden samengesteld uit geplastificeerd harmonicagaas met een hoogte van 2,OO m. met daarboven drie puntdraden.
12. Langs de westzijde van het depot dient een verharde weg te worden
aangelegd, die geschikt is voor vrachttransporten tot een asdruk van
10 ton. De weg dient te worden aangesloten op de openbare weg.
13. De aan te brengen begroeiing en beplanting dienen goed te worden
onderhouden.
14. Het werk moet binnen twee maanden na het van kracht worden van deze
de
onderhoudswerkzaamheden.
vergunning zijn voltooid, uitgezonderd
15. Het evaluatierapport dient ter beschikking van de directeur van de
Dienst Milieu en Water te worden gesteld.
16. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van muizen, ratten of
ander ongedierte.
IV. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden
aan:
a. de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Groningen
b: burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal
c: de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor milieuhygiëne,
Postbus 30.020 9700 RM Groningen;
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d, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer an Visserij, Directie Landbouw,
Natuurbeheer en Openluchtrecreatie, Postbus 30.027, 9744 RM Groningen:
e. Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwíjdering Oost- en Zuidoast
Groningen, Postbus 20004, 9642 PA Veendam.
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