Groningen, 2 december 1997.
97/15683/49, RRM
GEDEPUTEERDE STA+EN DER PROVINCIE GRONINGEN

Verzonden:

Beschikken hierbij op de aanvraag van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam
om vergunning ingevolge de Wet milicubcheer.
1. Asnvram verguunine,
Op 30 oktober 1997 ontvingen wij een brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Veendam, gedateerd 28 oktober 1997. Het betreft een verzoek om een vergunning in het kader van
de Wet milieubeheer voor het oprichten et1 in werking hebben van een gronddepot voor het
biotogisch reinigen van grond, aan de Cereslaan te Veendam, kadastraal bekend gemeente
Veendam. sectie M, nr 979.
2. Beschriivinp van de befangriikste activiteiten::
De inrichting vaft onder categorie 28.4.~. 1 (opslag van buiten de inrichting afkomstige
verontreinigde grond} van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit miiieubeheer.
Voor een complete beschrijving wordt verwezen naar de aanvraag om vergunning met de
bescheiden en bijlage(n),

4.. Gevolgde twocedure.
De aanvraag wordt aFgehandeld conform de procedure als bedoeld in afdeiing 3.5 juncto 4.1.1. van
de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer. Het onwerg van deze
beschikking is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam vastgesteld en heeft
gedurende vier weken tot 16 oktober 1994 ter visie gelegen. fn de onderhavige procedure hebben
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam het gebied “De Vrijheid” beschouwd als
een inrichting in het kader van de Wm; anaioog aan de interpretatie van de
bodemsaneringssituatie waarbij het betreffende gebied als een geval van bodemverontre.iniging cq
-sanering is beschouwd. Deze interpretatie is evenwel onjuist; de te reinigen grond is afkomstig
van versefnllende bedrijven welke geen bindin,u hebben, anders dan leverancier, met de
reinigil?gsinricllting.
Om genoemde reden is niet het gemeentebestuur van Veendam bevoegd gezag maar het
provinciaal bestuur van Groningen. Derhalve hebben burgemester en Wethouders de relevante
stukken overgedragen aan ons college zodat wij de procedure kunnen voltooien. Uit de overgelegde stukken blijkt dat er geen bedenkingen tegen de onderhavige aanvraag zijn ingebracht.
Voor het saneringsplan is goedkeuring van de Provincie noodzakelijk. Goedkeuring is verleend.
Een WVO-vergunning is niet vereist.
5. Motiver~linhoudefiif<e overwe~îng
Toetsingskader vergunnjng Wet milieubeheer;
Toepassing Alara-beginsel;
Atgemene motivering;
Relatie milieuzorg en convenanten.

Bodem
De inrichtitrg wordt opgericht met de hedocling grond a&omstig vm het nangrenzende
industrictcrrcin De VrÍjheid biologisch te reinigen. De lokatie waar e.e.a. plaatsvindt is volledig
onderfolied. Verder tvorden er binnen de inrichting geen bodanbcdrcigende stoffen opgeslagen, Er
behoef? derhalve niet te worden gevreesd voor bodem- en grondwaterveruntreiniDing. Er zullen
{alleen algemene) voorschriften opgenomen teneinde het g.xtar voor bodetnverontreinigillg
zoveel mogelijk te beperken.

Getuid
De inrichting is gelegen op geluidgczoneerd industrictcrrcin Dc ai’stand tot de dichtstbÍjzijnde
woning van derden bedraagt ca 159 meter. Dc vc~n de inrichting tc verwachten bijdrage aan het
omgevingsgeluid is niet groot. De gelujdproduktie wordt vooral veroorzaakt door de aan- en
afvoer van grond. liet aantal vervoersb~wegingen in relatie met dc omgeving is zodanig dat
hierdoor weinig negatieve gevolgen voor het milieu zijn te verwachten, Doordat de inrichting is
gelegen op geluidgezoneerd industrieterrein kunnen beperkingen worden gesteld aan de
geluidruimte in de voorschriften.

Afvalstoffen
Afval dat ontstaat binnen dc inrichting bestaat uit: at’valstof’f&~ van huishottdeli.jtte aard of daarmee
gelijk te stellen. Ook zal enige afgewerkte olie vrijkomen door machine-onderhoud. Si: de
inzamcting/afvocr van deze afvafstromen wordt gebruik gemaakt van bestaande inzatne~structttret~.

Lucht
De gassen die vrijkomen uit het gronddepot worden door een akCcfko&ilter geleid. Dit voorkomt
dat er velot-ttrci;liSingen in de lucht terecht komen. Andere lozingen naar de lucht komen niet
voor.

Water
De inrichting loosl afvalwater via vetvangloiieafscheider. hczinkput op het gemeentelijk
rioleringssteisel. Er zullen Iozin~s~~oorschriflen worden gesteld.

Brandgevaar is aanwezig door dc aanwezigheid van apparautur. Door cisen te stellen ten aanzien
van het treffen van brandprevenlieve dan wel brandreprcssicvc voorzieningen. kan in voldoende
mate rekening worden gehouden met de gevolgen voor het omliggende milieu. Daarnaast zal door
voorschriften te verbinden aan brandblusapparatuur en brandwerendc voorzieningen het
brandgevaar tot een tninimum worden teruggebracht.

Hinder/geur/stitnk
De kans dat: de inrichting geur of stank verspreid in de omgeving is gering, gezien het feit dat
vrijkomende Lucht wordt afgezogen en door een aktief kooltiltcr wordt geleid
Ad. 2. toepassing van het hlaru-beginsel:
1 fct Alarm-beginsel strekt tot docf aan de vcrgtrnning tniliettvoorschriP~t1 te verbinden dit de
grootst mogelijkc heschermin~ bieden aan het omliggende milieu.
Het betrefi hier cen inrichting met cen gering risico voor het iniIieu. Sterker nog, de inrichting
wurdt opgcrieht on1 milieuschadc uit het vertedert ongcdaun te maken.
Ondanks dat zulícn cr toch de nodige voorschriften aan de vergunning worden verbonden, want
het is niet ondenkbaar dat opruitnaktivitciten in het cnc nsilicucompilrtimctl~ leiden tot
verot~t-rcitliging van cm ander ~nilíeucotnpartimctl~.

-3Ad, 3. algemene motivering en planologische inpassing
De Provinciale Milieu Verordening heeft ten aanzien van afvalstromen en ínzamelír-ig
rechtstreeks geldende regels. Deze hebben betrekking op registratie, administratie en gescheiden
houden van afval en het gescheiden opslaan hiervan. Overigens kunnen ook andere rechtstreeks
geldende regels nog worden opgenomen.
Karakterisering en typering van het gebied, waarin de inrichting is gelegen: een analyse van het
bestemmingsplan Industrieterrein Phoenixweg Veendam en het Streekplan Provincie Groningen
wijst het volgende uit:
l3cstemmingspfsn Phoenixweg Veendam:
Het bestemmingsplan geeft aan dat de inrichting is gelegen op industrieterrein “De Vrijheid”. Op
ca 150 meter is een woning met de bestemming: “woonbebouwing” gelegen. De inrichting past
binnen de bestemmin~splanbepalingen.
Streekplan Provincie Groningen:
De inrichting ligt in de zone werklocatie met een bovenregionale functie. Hierin past de inrichting.
Voor de lange termi-jt~ geldt voor de zone Groningen-Veendam het beeld van een
in~ensiveringszone: ontwikkeling en locatie van onder andere industrieel getinte vormen van landen tuinbouw.

Ad. 4. relatie met tniiiettzorg etl convenanten:
Er zijtl geen convenanten van toepassing op de inrichting.

Uit de door de gemeente overgelegde stukken blijkt dat B&W, ten onrechte, geen
doelmatigheidtoets hebben uitgevoerd. Ten tijde van de aanvraag was reeds bekend dat in de
gemeente Veendam reeds een grondreinigittgsit~ricktíng aanwezig was van Arcadis-Heidemij. De
capacítcit van deze inrichting ís voldoende om de grond van het project “De Vrijheid” te reinigen.
Omdat evenwel door de gemeente Veendam bij de aanvrager verwachtingen zijn gewekt, de
sanering van het project financieel op de onderhavige variant is gebaseerd en er geen bedenkingen
tegen de aanvraag en het ontwerpbesluit van de gemeente zijn ingebracht hebben wij de
doelmatigheidstnets niet opnieuw uitgevoerd.
8. c&y%vone voorvallen.
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang
van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het miiieu zoals lucht- of bodemverontreinigiIlg,
geluidhinder, stank, brand of explosie zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is te19 aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling die ís neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“MaatregeIen
ín bijzondere omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster
daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken aan de directeur vat1 de Dienst Ruimte en
Milieu van de provincie Groningen en «nmiddell$k de nodige maatregelen dient te nemen op
basis van hoofdstuk 17 van de wet.

9. Termijn van de vrwunníng.
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 3 jaar. fn het onderhavige geval zijn geen
redenen aan te wijzen voor het verlenen van een vqgunning voor een kortere periode dan 3 jaar.
Derhalve zal de vergunning worden verleend voor een periode van 3 jaar.

Uit het bovenstaande en uit de aanvraag om vergunning concluderen wíj dat de gevraagde
vergunning kan worden verícend. indien daaraan de onderstaande voorschriften worden
verhonden,

de gevraagde vergunning voor een gronddqx~t aan de Cercslaan te Veendam, kadastraal
1.
bekend gemeente Veendam. sectie M, nr. 979, voor een periode van drie jaren te verlenen aan de
aanvragcr en zijn reciitverkrijgenden;
11.

aan dc vergurming de volgende voorschriften te verbinden:

I. 1. Behandeling van afvalstoffen
Afvalstoffen, met afvalstoffcn verontreinigd water, of’ water wanraa~ warmte is toegevoegd mogelt
niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen kcmcn. Het bewaren of bezigen van
afvafstuff’en op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan
optrcdcn.
1.2. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting, door uit de inrichting afkomstige
afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar
terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatrcgclen worden getroffen om deze
verontreiniging te verwijderen.

I3cdrijf~;afvulwirtter mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de
samenstcilin~, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatigc werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bÍj dit riool
behorende apparatuur, en
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool,
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3.1. Algemeen
De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu
schadelijke (vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer
die bestand is tegen die {vloei)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of
verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/& het oppervlaktewater kunnen geraken.
3.2, Transformatoren, (proces)installaties, pompen, afsluiters en motoren van de
zuiveringsillstallatie, waarin zich een voor het milieu schadelijke vloeistof bevindt, moeten zijn
opgesteld op een vloeistofdicht oppervlak dat wordt begrensd door een vloeistofdichte muur of
omwalling van een zodanige hoogte dat het binnen de muur of omwaIling gevormde bassin de
totale hoeveelheid van de hierbinnen aanwezige vloeistof kan bevatten.
3.3. Indien de in het vorige voorschrift genoemde apparatuur in de buitenlucht staat opgesteld
moeten maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat zich hemelwater ir~ het bassin verzamelt,
en om te voorkomen dat het in het bassin verzamelde hemelwater zonder zuiveringsvoorzieningen
wordt geloosd op de bedrijfsriolering,
f. GEDRAGSVOQRSCMRIFTEN
J. 1. Algemeen
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
4.2. Installaties ofonderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn
verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren,
4.3. Het aantrekken van plaagdieren zoals insekten en knaagdierer moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding
van plaagdieren pfaatsvinden.
4.4. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden c3rt1 gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te
voorkomen of te beperken.
4.5. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan aIle in de inrichting werkzame personen een
schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het
gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en kaar
voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is.
Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te
worden getoond.
4.6. Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de
inrichting werkzaamheden verricht.
J. 7. Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het aan- en afvoeren van produkten en het
afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden
vri-jgehouden. De toegangen naar woningen en andere belendingen moeten worden vrijgehouden.

5. GEL1JID-

EN

TRILLINGEN

Het tnasimaic geluidsniveau (Lmas) veroorzaakt door dc in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden cn/ofactivitcitcn,

mag bij de

grens van de inrichting niet meer bedragm dan:
60 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 cn i9.00 uur;
55 dB(A} in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.09 uur;

Wet mctcn en Iterekenen

van de geluidsniveaus, en het hc~cx&len van de meetresultaten moet

plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding It-HR-

13-01.

6. LADEN EN LOSSEN
wanneer dit voor het
5.1. Motoren van bevoorradingsvoertui~etl mogen alleen in werkin,<r _i’n,
-1
transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakcfijk is.
Gedurende het laden en/of iosscn moet de muziekinstalklt ic

WII

het bcvourrUdingsvoertuig zijn

uitgeschakeld.

7. CEDRAGSVOORSCWRIFTEN

8. BRAN DVEI LIGI-1 EID

Teneinde een begin van brnnd effectief te kunnen bestri.jdcn

moctcn brandblusmiddelen en/of

brandbestrijdi17i-sinstallaties aanwezig zijn.
X2. IHet onderhoud van draagbare hr~~~~dblustoes-tellen

moet ovcreenkutnstig NEN 2559

plaatsvinden.

K.-/. De hlusn~iddelen
dienen ten minste c%nmnal pcrjaur door een door het bevoegd gezag
geacccptcerdc deskundige te war&n gecontroleerd. De draa&m blustoestellen dienen
geconrrnlcerd IC worden overeenkomstig het gestelde

in NEN 2559.

-78.3. Draagbare bJustaestellen moeten zì*jn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer,
5’. LUCHT
9.1. Algemeen
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van vet~tilatiesystemet, Iuchtbehandelin~silsstaliaties
ofafzuigsys&znen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschrifzten zijn gesteld,
moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen ís gewaarborgd,
zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

10. OPLEIDING. INSTRUCTIE EN TOEZJCi-JT
10.1. Instructie personeel
Alfe binnen de inrichling werkzame personen moeten xhriftelijke instructies hebben ontvangen
die erop zÍjn gericht gedragingen ujt te sluiten die tot gevolg hebben dat de inrichting in strijd met
deze vergunning in werking is.
TOELtCHTING:
Het betreft hier zowel personen in en buiten dienstverbandBEGRIPSOMSCNRIJVXNGEN:
AFVALSTOFFEN:
alIe stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de
verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AFVALWATER:
alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
BEDRJJFSAFVALWATER:
afvalwater. niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
BEVBEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde staten.
EQUIVALENT GELUJJXNIVEAU (LAcq):
het gemiddelde van de afwisseiende niveaus van het ter plaatse in de loop van eert bepaalde
periode aprredende geluid, vastgesreld overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen
industrielawaai, lL-J-JR- 13-01” van maart 198 1.
Het equivalente geluidniveau wordt bepaald uit het immisieniveau (ti), de meteocorrectie (Cm) en
de ~drijfsduurcorrc;tetie (Cb). J3e gevelcorrectie (Cg) en de toesfagen voor specifieke
geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.
GELUJDSNFVEAU IN dB(A):
het niveau van hei ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt: in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (JEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in
de JEC-publicatie no. 65 1.
GEVAARLIJKE AFVALSTUFFEN:
bij algemene maatregel van besruur als zodanig aangewezen afvalstof’fen, met inachtneming van
ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van voIkent-echtelijke
organisaties.
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4%
INRICHTING:
elke door de mens hedrijfsmatig of in eerw omvang alsof zij bedrijfsmatig was. ondernomen
bedri.jvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht,
Lmas:
de hoogste aRezing van de gelnidmetcr gcmetcn in dc meterstand “f&t” “F”.
NEN 6675:

olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethodeli,
NEN:
een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
OPENBAAR RIOOL:
voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de
Wet milieubeheer.

IV.

te lxpalen dat een exemplaar van deze beschikking zn1 worden toegezonden aan:
1. Burgemeester en Wethouders van de gcmeentc Veendam. Postbus 5,
9640 PA Veelldam;
2. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne
te Groningen, Postbus 30020,9709 RM Groningen;

Groningen, 2 december 1997.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

