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Verzonden: 23 december 1998.

Bi.j brief van 2Ojuti 1998, nrs. 98/10.957;1/29, RMM en 98/10.957b/29, RMM hebben wij
belanghebbenden op de hoogte gebracht van ons voorlopig voornemen tot het wijzigen van de Wet
~llilieubelaeervergunnilig inzake de gemeentelîjke werkplaats van dc gemeente Scheemda, gelegen aan
de V redenhovenstraat 1 te Scheemda.
Het betreft hier een verlenging van de vigerende vergunning ingevolge de voormalige Wet chemische
afvalstoffen (Wca) voor het opslagdepot voor klein gevaarlijk afval (Kgu-depot). De verlenging heeft
een duur van &n jaar, tot 1 november 1999.

Aan de gemeente Scheemda zi+jn door ons College reeds vergunningen in het kader van de Wet
milieubeheer voor de gemeentelijke wcrkpluats verleend, te weten:
0 een oprichtingsvergunnirtg in het kader van de Hinderwet (Hw) (d.d. 10 maart 1978, nr.
4 I49/ 1 I /05, afd. MZ);
0 cen vergunning voor het KGA-depot in het kader van de Hw (d.d. 12 januari 1987, nr. 30.160/42,
afd. MZ).
‘Tevens is door de minister van VROM aan de gemeente een vergunning voor het bewaren van
chemische af;iatstoffen d.d. 1 I april 1989 (kenmerk DGMlA 0467502/57) verleend ingevolge de Wet
chemische at’valstoffen (Wca). Ingevolge het overgangsrecht van de WIR worden voornoemde
vergunningen, verleend ingevoige de Wca en Hw, gelijkgesteld met een vergunning verleend
krachtens de Wm. Net het van kracht worden van het Hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet
miiieuheheer per 1 januari 1994 is ons College het bevoegd gezag inzake de voormalige Wcavergunningen. De Wea-vergunning expireert op 1 november 1998.

-2Naast het expireren van bovengenoe~nde
vergunning speelt het Delegatiebesluit, dat binnenkort van
kracht zal worden, een rot. Op grond van dit besluit zal het bevnegd gezag inzake de Wm-vergunning
van het MGA-depot worden overgedragen aan het Cotícge van Burgemeester en Wethouders der
gemeente Scheemda m het van kracht warden van een door ons College verleende geactualiseerde
vergunning.
Het KGA-depot aan de Vredenhovenstraat voldoet niet aan de huidig te steilen eisen (onze brief aan
de gemeente Scheemda van 26 februari 1997, nr. 9’7/02304, RMT) en de vigerende Wm-vergunning is
niet meer actueel. Derhalve is in onze brief van 1 maart 1998 aan de gemeente de afspraak bevestigd
dat op korte termijn de gemeente Scheemda voor de huidige gemeentewerf nieuwe vergunningen
ingevolge de Wm en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) zal aanvragen. Het oriënterend
overleg om te komen tot een ontvankelijke aanvraag ingevolge de Wm (revisie-verguntling) en WVO
(nieuwe verguuning) is reeds in gang gezet.
I‘ussen de genoemde expiratiedatum en het moment waarop het bevoegd gezag zal worden
gedelegeerd, resteert te weinig tijd om een vergumlingaanvraag te kunnen voorbereiden en de
vergunningenprocedure te kunnen doorlopen, Derhalve hebben wiSj het voornemen om met toepassing
van artikel 8.23 van de Wm de geldigheidsduur van de vigerende Wca-vergunning te verlengen met
66~1 jaar tot i november 1999.
+ Aigemene

heteidsuit~an~s;spunten

Een Wm-vergunning kan op grond van artikel 8.10, eerste lid, van de Wm slechts in het belang van dc
bescherming van het milieu worden geweigerd. Een aanvraag moet in ieder geval worden getoetst aan
de elementen die vallen 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
afvalstoffen 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 1~~iIieubeleidsplan.
* Nationaal Milieubeleidsplan
Op landelijk niveau is dit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). In 1998 is het NMP-3 vastgcstetd.
Een continue verbetering van een efficiënt gebruik van het milieu is één van de hoofdlijnen uit het
NMP-3. Hierbij wordt vermeld dat de doel- en taakstellingen uit het NMP- I en NMP-2 bisj het
realiseren van dele li,jn van richtinggevend belang blijven. Het Meerjarenplan verwijdering
gcvaarli.jke afvaistoffen (MJP-GA) vormt een uitwerking van het beleid zoals is verwoord in het
NMP. f Iet MJP-GA vormt het toetsingskader voor onderhavige vergunningverlening.
+ Provineiaaf

MiIieubeteidsplan

hoofdstuk 10 van het PMP worden de instrumenten genoemd die kunnen worden ingezet om het
geformuleerde milieubeJeid te realiseren. En van de instrumenten is vergunningverlening.

In

4 Meerjarenplan verwijdering gevaariijke

afvalstoffea

MS’-GA H

Het Meerjarenplan gevaarti-jke afvalstoffen II (MJP-GA 11) vormt het toetsingskader voor de
vergunningverteninp gevaarlijke afvalstoffen. 111 het MJP-GA II wordt het beteid ten aanzien
gcvaarti.jke afvaistoffen in de periode 1997 - 2007 vastgelegd. Het MJP-GA Il is in juni 1997
vastgesteld door de minister WIJ VROM en het lnterprovinciaat Overleg (íPO).

van

-3Onder doelmatige verwijdering van afvalstoffen dient te worden verstaan een zodanige verwijdering
van afvalstoffen dat in ieder geval:
l

de continuïteit van de verwijdering wordt gewaarborgd;

l

de afvalstoffen op effectieve en effici%nte wijze worden verwijderd;
de capaciteit aan afvatverwijderjngsinPichtingefi is afgestemd op het aanbod aan te verwijderen

*

afvalstoffen;
l

een onevenwichtige spreiding van afvalverwijderingsinrichtingen wordt voorkomen, en;

*

een effectief toezicht op de verwijdering moge!i,jk is.

+ Specifieke beleidsuitgangspunlen
In het Meetjaretlplan 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 11 als zi.jnde doelmatig worden
beschouwd.

+ Provinciale milieuverordening
in de provinciale milieuverordening (PMV) is bepaald dat het depot ook opengesteld dient te worden
voor de ontvangst van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval van bedrijven (artikel 4.3.3_ I ).
In bijlage 3.c van de PMV zijn nadere bepalingen opgenomen voor deze ontvangst.

4 Termijn van deze beschikking
Gelet op het vorenstaande verlengen wiSj met toepassing van artikel 8.23 van de Wm de
geldigheidsduur van de vigerende Wca-vergunning met Gn jaar tot 1 november 3999.

BESLUITEN:
Wij zi.jn van oordeel dat de voorgenomen activiteiten van de gemeente Scheemda hi.jdragen

aan een

doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Gelet op de Wet milieubeheer, de AIgemene Wet
bestuursrecht, de Milieuverordening van de provincie Groningen, besluiten wij:
1.

dc door de minister van VROM aan de gemeente Scheemda op grond van de Wet chemische
afbalstoffen verleende vergunning van 1 I april 1989 (kenmerk DGM/A nr. 0467502/57) inzake
de gemeentelijke werkplaats gelegen aan de Vredenhovenstraat 1 te Scheemda te verlengen

tot

t november 1999.
fl

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda, Postbus 17,
9679 ZG Scheemda:
2. 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 de milieuhygi&~e, Postbus 30020,

97Otl

RM Groningen;

4. het Ministerie van Landbouw, Natuurbehcer en VisserQ, Directie Noord, Postbus 30032,
9700 RM Groningen;
5. Ministerie van V.R.O.M., tloofddircctie
A1645, Postbus

30945,250O

Ketenbehcer en Milieuzorg,

t3ircctie afvalstoffen

GX »en Haag;

6. de hoofdingenieur-directeur van het R.I Z.A., Postbus 17: 8200 AA Lelystad;

-47. het l,andeliljk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241,344O AE Woerden;
8. de directeur van de dienst %uiveringsbehcer van de Provincie Groningen, Postbus 833,
9700 AV Groningen.
Groningen, 22 december 1998.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

r<

voorzitter.

, griffier.
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