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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCfE GRONINGEN

Groningen, 22 december 1998.
Nr. 98ll8.492152, RMM.
Verzonden: 23 december 1998.

+ Meiding
Bij brief van 20 juli 1998, nrs, 98/i 0.880ai29, RMM en 98/19.88Ob/29, RMM, hebben wij belanghebbenden op de hoogte gebracht van ons voorlopig voornemen tot het wijzigen van de Wet
milieubeheervergunaing inzake de gemeenteliJke werkplaats van de gemeente Menterwolde, gelegen
aan de Herman Gorterweg 1 te Muntendam.
Het betreft hier een verlenging van de vigerende vergunning ingevolge de voormalige Wet chemische
afvalstoffen (Wca) voor het opslagdepot voor klein gcvaarli.jk afval (Kga-depot). De verlenging heeft
een duur van één jaar, tot 1 november 1999.

Aan de gemeente Menterwolde ic door ons College reeds een vergunning in het kader van de Wet miIieubeheer voor de gemeentelijke werkplaats verleend, te weten een revisievergunning in het kader
van de Hinderwet (Hw) van 14 aprit 1987 (kenmerk 7502, afd. MZ). Tevens is door de minister van
VROM aan de gemeente een vergunning voor het bewaren van chemische afvalstoffen d.d. 1 1 april
t 989 (kenmerk DGM/A 0467502/49) verleend ingevolge de Wet chemische afvalstoffen (Wca). Ingevolge het overgangsrecht van de Wm worden voornoemde vergunningen, verleend ingevolge de
Wca en Hw, geliSjkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Wm. Met het van kracht worden
van het Hoofdstuk AFvuistoffen van de Wet milieubeheer per I januari 1994 is ons College het bevoegd gezag inzake de voormalige Wca-vergunningen.
De laatstgenoemdc vergunning expireert op 1 november t998. Dc voormalige Hw-vergunning is desti.jds bi.j vergunnintiverlenin~ niet aan een termijn gebonden.
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Naast het expireren van bovengenoemde vergunning speelt tevens het Detegatiebesluit, dat binnenkort van kracht zal worden, een rol. Op grond van dit besluit zal het bevoegd gezag inzake de Wmvergunning van het Kga-depot worden overgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders m het van kracht worden van een door ons College verleende geactualiseerde vergunning.
In onze brief d.d. 13 maart 1998 (nr. 98/3003/1 1, RMM) aan de gemeente Menterwolde is bevestigd
dat de wethouder, de heer P. Wildeboer, aangaf dat het plan is opgevat om een nieuw aanteverpunt
voor grof huishoudelijk afval en klein chemisch afvaf (KCA-depot) voor de inwoners van Menterwoide te realiseren. Dit nieuwe aanleverpunt zal. naar alle waarschi.jtllijkheid. worden geprivatiseerd
aan het bedrijf Milieu togistiek Stadskanaaf (MLS). Het vooroverleg voor de Wm-vergunning en
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is inmiddels gestart. Verwacht
wordt dat de aanvraag binnenkort zal worden ingediend.

Gelet op het vorenstaande hebben wii het voornemen om met toepassing van artikel 8.23 van de Wm
de geldigheidsduur van de vigerende Wca-vergunning te verlengen met één jaar tot i november 1999.
Deze tijd is benodigd voor het gebruiksklaar kunnen maken van het perceel waar het nieuwe aanleverpunt zat worden gerealiseerd atsmede voor het kunnen opvangen van onvoorziene vertragingen in
bovengenoemde vergunningel~procedure.

4 Atgemene beleidsuitgangspuutcu
Een Wm-vergunning kan op grond van artikel 8.10, eerste lid, van de Wm slechts in het beiang van de
bescherming van het milieu worden geweigerd. Een aanvraag moet ia ieder geval worden getoetst aan
de elementen die vatten onder het begrip “de gevolgen voor het milieu”. zoals dat in artikel 1.1” lid 2,
onder a en b, van de Wm wordt aangegeven. Een doelmatige verwijdering van de betrokken afvafstoffen maakt hier onderdeel van uit. Re artiketen 8.8, t/m 8.14 van de Wm zijn eveneens van toepassing
bij het beslissen op de aanvraag.
Op grond van artikel 8.8, tweede lid onder a, van de Wm moet het bevoegd gezag rekening houden
met het geldende mi t ieubeleidspian.

6 Nationaal Milieubeleidsplan
Op landelijk niveau is dit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). In 1998 is het NMP-3 vastgesteld.
Een continue verbetering van een efficiënt gebruik van het milieu is één van de hoofdlijnen uit het
NMP-3. Hierbij wordt vermeid dat de doel- en taakstelhngen uit het NMP-I en NMP-2 bij het realiseren van deze lijn van richtinggevend belang blijven. Het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke
afvalstoffen (MJP-GA) vormt een uitwerking van het beleid zoals is verwoord in het NMP. Het MJPGA vormt het toetsingskader voor onderhavige vergunningverlening.

4 Provineiaai Miiieubeteìdsplan
In hoofdstuk 10 van het PMP worden dc instrumenten genoemd die kunnen worden ingezet om het
geformuleerde milieubeleid te realiseren. Eén van de instrumenten is vergunningverlening.

‘+ Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen MJP-GA 11
i let Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II (MJP-GA íl) vormt het toetsingskader voor de vergunningverlening gevaarlijke afvalstoffen. In het MJP-CA 11 wordt het beleid ten aanzien vatx gevaarlijke
afvalstoffen in de periode 1997 - 2007 vastgelegd. Het ME-CR 11 is in juni 1997 vastgesteld door de
minister van VRUM en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Onder doelmatige verwijdering van afvalstoffen dient te worden verstaan een zodanige verwijdering
van afvalstoffen dat in ieder geval:
0 de continui’teit van de verwi,jdering wordt gewaarborgd;
l
de afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze worden verwiSjderd;
l
de capaciteit aan afvalverwijderingcinrichtingen is afgestemd op het aanbod aan te
verwijderen afvalstoffen;
* een onevenwichtige spreiding van afvalverwijderingsinrichtingen wordt voorkomen, en:
* een effectief toezicht op de verwijdering mogelijk is.
+ Specifieke beleidsuitgangspunten
In het Meerjarenplan worden meer in detail de verschillende sectoren van de verwijderingsstructuur
behandeld. Sectorplan 1 (klein gevaarlijk afval) is mede van toepassing op een Kga-depot van de
overheid. Onderhavig Kga-depot kan op grond van het MJP-GA ff ais zijnde doelmatig worden beschouwd.
+

Provinciale

milieuverordening

Jn de provinciale milieuverordening (PMV) is bepaald dat het depot ook opengesteld dient te worden
voor de ontvangst van kleine hoeveelheden gevaartijk afval van bedrijven (artikel 4.3.3.1).
In bi.jlage 3x van de PMV zijn nadere bepalingen opgenomen voor deze ontvangst.
* Termijn van deze beschikking
Gelet op het vorenstaande verlengen wi.j met toepassing van artikel 8.23 van de Wm de geldigheidsduur van de vigerende Wca-vergunning met eén jaar tot 1 november 1999.
BESLUITEN:
Wi.j zi.jn van oordeel dat de voorgenomen activiteiten van de gemeente Menterwoldc bi-jdragen aan
een doelmatige verwi-jdering van afvalstoffen. Gelet op de Wet milieubeheer, de Algemene Wet bestuursrecht, de Milieuverordening van de provincie Groningen, besluiten wij:
I.

de door de minister van VROM aan de gemeente Muntendam, thans de gemeente Menterwolde,
op grond van de Wet chemische afvalstoffen verleende vergunning van 11 aprit 1989 (kenmerk
DGM/A nr. #467502/49) inzake de gemeentelijke werkplaats gelegen aan de Herman Gorterweg 1 te Muntendam te verlengen tot 1 november 1999.

LI.

te bepalen dat een exemptaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mcnterwolde, Postbus 2,
9649 ZG Menterwolde;
3. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen, Postbus 630,
9700 AP Groningen;
3, de Regionaal inspecteur van de volksgezondheid van dc milieuhygiëne, Postbus 30020,
9700 RM Groningen;
4. het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visseri.j, Directie Noord, Postbus 30032,
9790 RM Groningen;
5. Ministerie van VROM. Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, Directie afvalstoffèn
AI645, Postbus 30945,2500 GX Den IIaag;
6. de hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A.,Postbus 17, 8200 AA Lelystad;

-47. het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 24 1,3446 AE Woerden;
8. de directeur van de dienst Zuiveringsbeheer van de Provincie Groningen, Postbus 833,
9700 AV Groningen.
Groningen, 22 december 1998.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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