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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP
Groningen, maart 2012
Nr. 2012 - 11624
Verzonden:
Beschikken hierbij ambtshalve tot het intrekken van een aantal voorschriften van de aan Schipper Recycling
B.V. verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; hierna Wabo), voor het in werking hebben van een inrichting
bedoeld voor het recyclen van steenachtige afvalstoffen c.a. te Weiwerd.
1.

AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

1.1

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid jo artikel 3.15 Wabo en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), ambtshalve om een aantal voorschriften van de vergunning d.d. 22 maart 2011,
kenmerk 2011-14046/12, MV, van Schipper Recycling B.V. in te trekken. De navolgende voorschriften
behorende bij genoemde vergunning worden ingetrokken:
De voorschriften onder hoofdstuk 4 Afvalwater, te weten de voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.5, alsmede de tekst
van hoofdstuk 3.14 Afvalwater.
1.2

Procedure

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo
(de uitgebreide voorbereidingsprocedure).
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Gegevens vergunninghouder

De vergunninghouder is Schipper Recycling B.V., Schaappad 3 te Weiwerd.
2.2

Reden intrekking voorschriften van de vergunning

Op basis van de Wabo artikel 2.31, tweede lid jo artikel 3.15, derde lid, kunnen wij als bevoegd gezag de
voorschriften van een omgevingsvergunning ambtshalve wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk intrekken. De
reden voor gedeeltelijke intrekking van de voorschriften in het onderhavige geval is, dat het onderdeel
Afvalwater uit de vigerende vergunning geheel is vervangen door een watervergunning als bedoeld in
Hoofdstuk 6 van de Waterwet (hierna Wtw).
2.3

Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting van Schipper Recycling B.V. is van kracht de revisievergunning d.d. 22 maart 2011,
kenmerk 2011-14046/12, MV.
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2.4

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande beschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om een gedeelte van de
voorschriften van de omgevingsvergunning in te trekken. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk, dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het milieu.
2.5

Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 10 maart 2012 en op
de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit toegezonden aan de aanvrager en adviseurs.
2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.29 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor, hebben wij onderhavig ontwerpbesluit voor advies aan de volgende
instanties/bestuursorganen gezonden:
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’ s.

3.

ONDERTEKENING EN VERZENDING

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

H. Bloupot

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Schipper Recycling B.V.
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’ s
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BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

BBT:
Best Beschikbare Technieken
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01", zijnde de
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is,
en de duur van die beoordelingsperiode.
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter
zake opgestelde regels.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wgh:
Wet geluidhinder
Wm:
Wet milieubeheer
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