OMGEVINGSVERGUNNING
voor:

het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en
overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden, het
breken van puin, het shredderen van hout en op- en
overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

activiteiten:

milieuneutraal veranderen van een inrichting

verleend aan:

Milieuplus Stadskanaal B.V.

locatie:

Ambachtsstraat 2, 9502 ER Stadskanaal

vth-nummer:

GR-VERG-2017-000231

datum besluit:

11 juli 2017
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1 Besluit
1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 14 juni 2017 een aanvraag om omgevingsvergunning
als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het
milieuneutraal veranderen van een inrichting. De aanvraag heeft betrekking op het aanpassen van
voorschrift 7.2.7 van de verleende omgevingsvergunning milieu van d.d. 12 maart 2015.
De aanvraag is ingediend door Actum Advies B.V.
De aanvraag heeft betrekking op een inrichting, gelegen aan de Ambachtsstraat 2 te Stadskanaal.
De volgende activiteit is aangevraagd:
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting.
1.2

Beslissing

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
•

3.

Milieuneutraal veranderen van de inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e jo. art. 3.10 lid 3 Wabo);

dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden en dat deze deel uitmaken van de
vergunning;

4.

dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning;

5.

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1.3

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door
toezending (verzenddatum).

1.4

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een
gemotiveerd bezwaarschrift.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
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1.5

Ondertekening
Onderte ening

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:

De heer A.J. Klijn
Afdelingshoofd Primair Proces

1.6

Verzending

Verzonden op: <datum>
De volgende gewaarmerkte stukken worden meegezonden met het besluit:
•

Aanvraagformulier met bijlagen

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:
•

Aanvrager;

•

Gemachtigde;

•

Gemeente Stadskanaal.
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2 Procedure

2.1

Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van
23 juni 2017 en op de website van de provincie Groningen.

2.2

Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden
beslist.

2.3

Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid.
De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project
voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

2.4

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle
aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor
zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Hiervan hebben wij geen gebruik gemaakt. Op grond van de
aanvraag en de daarbij behorende bijlagen wordt het niet nodig geacht.

2.6

Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie
Noord, van 13 juli 2017 en op de website van de provincie Groningen.
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3 Inhoudelijke overwegingen
3.1

Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Omschrijving van de aangevraagde verandering
Er wordt vergunning gevraagd voor het aanpassen van voorschrift 7.2.7. van de verleende
omgevingsvergunning milieu van d.d. 12 maart 2015.

In voorschrift 7.2.7 van de omgevingsvergunning van Milieuplus Stadskanaal BV (d.d. 12 maart 2015) is
het volgende aangegeven:
“ Rondom de grens van de inrichting dient een betonnen afscherming te zijn geplaatst met
een hoogte van 3,50 meter boven het lokale maaiveld. In het midden van het terrein zijn
meerdere betonnen afschermingen van maximaal 3,50 meter hoogte geplaatst (e.e.a.
volgens het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek).”
In dit voorschrift wordt verwezen naar het akoestisch rapport dat bij de vergunningaanvraag
voor de oprichtingsvergunning is gevoegd (van Geluidsadvies Nederland, d.d. 6-3-2014;
projectnummer 1052-1026; versie 1.0) en waarin onder andere is aangegeven dat de
betonnen afschermingen bestaan uit betonblokken met een hoogte van 3,5 meter.
Nu is echter het volgende gebleken:
1. De betonnen afschermingen in het midden van het terrein bestaan niet uit
betonblokken, maar uit prefab betonnen keerwanden.
2. De betonnen afschermingen rondom de grens van de inrichting bestaan weliswaar
uit betonblokken, maar hebben niet overal een hoogte van 3,5 meter.
Dit komt dus niet overeen met het gestelde in voorschrift 7.2.7. van de verleende
omgevingsvergunning milieu van d.d. 12 maart 2015.

Huidige vergunningsituatie
Op 12 maart 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan
Milieuplus Stadskanaal B.V. vergunning verleend voor het op- en overslaan en bewerken van
afvalstoffen van derden, het breken van puin, het shredderen van hout.

Op 1 december 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan
Milieuplus Stadskanaal B.V. vergunning verleend voor het op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen
van meer dan 50 ton.

Toetsingskader
In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid,
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met
deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:
•

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;

•

niet mer-plichtig is; en
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•

niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan:

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Geluid
In voorschrift 7.2.7 van de omgevingsvergunning van Milieuplus Stadskanaal BV (d.d. 12 maart 2015)
is het volgende aangegeven:
“ Rondom de grens van de inrichting dient een betonnen afscherming te zijn geplaatst met
een hoogte van 3,50 meter boven het lokale maaiveld. In het midden van het terrein zijn
meerdere betonnen afschermingen van maximaal 3,50 meter hoogte geplaatst (e.e.a.
volgens het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek).”
In dit voorschrift wordt verwezen naar het akoestisch rapport dat bij de vergunningaanvraag
voor de oprichtingsvergunning is gevoegd (van Geluidsadvies Nederland, d.d. 6-3-2014;
projectnummer 1052-1026; versie 1.0) en waarin onder andere is aangegeven dat de
betonnen afschermingen bestaan uit betonblokken met een hoogte van 3,5 meter.
Nu is echter het volgende gebleken:
1. De betonnen afschermingen in het midden van het terrein bestaan niet uit
betonblokken, maar uit prefab betonnen keerwanden.
2. De betonnen afschermingen rondom de grens van de inrichting bestaan weliswaar
uit betonblokken, maar hebben niet overal een hoogte van 3,5 meter.
Dit komt dus niet overeen met het gestelde in voorschrift 7.2.7. van de verleende
omgevingsvergunning milieu van d.d. 15 maart 2015.
In het rekenmodel, dat ten grondslag ligt van het akoestisch rapport, zijn deze betonnen
afschermingen aangemerkt als zijnde scherm en waarbij automatisch gerekend wordt
met een massa van 10 kg/m2. Hierbij maakt het niet uit waaruit het scherm bestaat, als ze
maar voldoen aan de eis dat de massa ervan minimaal 10 kg/m2 is. Zowel de huidige
betonblokken, als de prefab betonnen keerwanden, voldoen aan deze eis. Ook is het
mogelijk dat andere materialen als afscherming kunnen worden toegepast, mits ze maar een
massa van 10 kg/m2 hebben.
Milieuplus Stadskanaal B.V. wil de betonblokken rondom de grens van de inrichting tot een hoogte
van 3,5 meter verhogen door middel van stalen gevelplaten met een dikte van 1,00 mm. Deze
gevelplaten hebben een massa van 10,5 kg/m2. De informatie van deze gevelplaten is als
bijlage bij de aanvraag gevoegd.
Vanuit het aspect geluid maakt het dus niet uit of de afschermingen uit betonblokken, betonnen
keerwanden of uit stalen gevelplaten bestaan, mits ze maar een massa hebben van 10 kg/m2.
De geluidsbelasting zal derhalve niet groter worden dan thans reeds is vergund.
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M.e.r.-plicht
De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Andere inrichting
Het betreft een inrichting voor het in hoofdzaak op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van
derden, het breken van puin, het shredderen van hout en het op- en overslaan van gevaarlijke
afvalstoffen van meer dan 50 ton. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting
zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze
activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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4 Voorschriften
1

Wijziging voorschrift 7.2.7 van de verleende omgevingsvergunning milieu d.d. 12
maart 2015

1.1
Rondom de grens van de inrichting dient een afscherming te zijn geplaatst met een hoogte van 3,50
meter boven het lokale maaiveld. In het midden van het terrein zijn meerdere afschermingen van
maximaal 3,50 meter hoogte geplaatst. De afscherming rondom de grens van de inrichting en de
afschermingen in het midden van het terrein dienen een massa te hebben van 10 kg/m2.
Voorschrift 7.2.7. van de verleende omgevingsvergunning van d.d. 12 maart 2015 wordt hiermee
ingetrokken en vervangen door dit voorschrift.
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