OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
verleend aan
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROV1NCIE GRONINGEN

Groningen, 8 november 2011
Kenmerk : 235721
Zaaknummer : 361804
Beschikken hierbij op de aanvraag van Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid om een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo jo artikel
2.2a Bor. , voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld your het inzamelen van afval(grofvuil)
van particulieren te Groningen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 3 november 2011 een aanvraag am een omgevingsvergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Waba) ontvangen van
Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid voor de locatie Electronstraat 2 te Groningen. De aanvraag heeft
betrekking op het inzamelen van asbest en capaciteitsuitbreiding van de verschillende stromen
afvalstoffen.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid te Groningen een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo te verlenen voor het
opslaan, verdichten, herverpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen waarbij uitvoering wordt
gegeven aan titel 10.4 van de Wm en voor zover deze activiteiten zijn gericht op de verwijdering van
afvalstoffen.
1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 (reguliere
voorbereidingsprocedure) van de Wabo.
1.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat
het onderwerp in portefeuille heeft.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Groningen,

)4. Bl du pot
/ Hoofd afdeling Milieuvergunningen
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PROCEDUREEL
2.
Op 3 november 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.1, lid 1 onder i, van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Gemeente Groningen voor
het afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid locatie Electronstraat 2 te Groningen.
Projectbeschrijving
2.1
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
•

Acceptatie en opslag van asbest(houdend0 materiaal afkomstig van particulieren;

• de maximale opslagcapaciteit van de overige te accepteren afvalstoffen aanpassen.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd y ear de activiteiten genoemd in
artikel 2.2a, sub e, van het Bor.
Huidige vergunningsituatie
2.2
De volgende vergunningen zijn eerder aan de inrichting verleend:
• Oprichtingsvergunning 9-2-2000 nr. Wm002699;
• Veranderingsvergunning 11-6-2002 nr. 2005-8719/24, RMM.
De volgende meldingen zijn eerder door de inrichting gedaan:
• 28 juni 2007, 2007-31653a/26, MV.
Bevoegd gezag
2.3
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 3.3a van het Bor zijn
wij het bevoegd gezag om op de aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikeI 2.1, eerste
lid, ander i van de Wabo te beschikken.
Adviesaanvraag aan gemeente
2.4
De gemeente Groningen is op grond van artikel 6.1 van het Bor aangewezen als adviseur.
3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

gpbv-installaties
3.1
Uit artikeI 2.2a van het Bor volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in
bijlage 1 van de EG-richtlijn geIntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbvinstallatie), dit artikel niet van toepassing is.
De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden warden niet genoemd in bijlage 1 van de
Europese richtlijn geIntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG). De
inrichting is niet aan te merken als een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort.
3.2.1
m.e.r.-(beoordelings)plicht
Voor de aangevraagde activiteiten is geen rnilieueffectrapport opgesteld in de zin van artikel 7.17,
eerste lid, van de Wm.
3.2.2 Conclusie
Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen milieueffectrapport te warden opgesteld. De gevraagde
vergunning kan dan ook voor dit aspect warden verleend.
3.2
Afvalstoffen
3.2.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grand van artikel 5.13b, [id 3, van het Bor kan een aanvraag tot omgevingsvergunning op grand
van artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo geweigerd warden in het belang van het doelmatig beheer
van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer (verder Wm) is aangegeven wat moet worden
verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden
met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm
(artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 20092021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd
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Op grand van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde
voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
• het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
•

het stimuleren van hergebruikinuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bran en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de
hoeveel held te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;

•

het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan warden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);

•

het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;

het verwijderen van afvalstoffen door storten.
•
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor
specifieke afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening
rnoeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag warden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke
bewerkingsstappen een vergunning worden vedeend.
3.2.2 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijiage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van
toepassing:
- sectorplan 37 Asbest en asbesthoudende afvalstoffen.
3.2.3 Uitsluitend opsiaan
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning
kan warden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
• Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
•
Dierlijke bijproducten.
De gemeente Groningen heeft voor het afvalbrengstation Vinkhuizen-zuid aangevraagd om de
volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:
inzamelen, op- en overslaan van asbest en asbesthoudende stoffen.
In de aanvraag is voor asbest en asbesthoudende stoffen aangegeven dat deze uitsluitend voor
opslag worden geaccepteerd.
In het sectorplan 37 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De rninimumstandaard voor het
be- en verwerken van asbest of asbesthoudende afvalstoffen die vallen ander de reikwijdte van dit
sectorplan is storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Het vernietigen van asbestvezels door
thermische of chemische technieken is eveneens toegestaan. Ook het verwijderen van de
asbestvezels uit asbesthoudend steenachtig materiaal tat beneden de restconcentratienorm, de
concentratie voor serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, van
100 milligram per kilogram droge stof is toegestaan. Het nuttig toepassen van asbest of
asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en gevaarseigenschappen niet toegestaan.
Voor het uitsluitend opslaan van asbest en asbesthoudende stoffen kan vergunning worden verleend.
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen.
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden
verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoernde uitzonderingen.
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3.2.4 Procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen
In art. 2.14b van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat een inrichting dat alvalstoffen accepteert
over een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen meet beschikken. Deze procedures zijn noodzakelijk veer een doelmatig beheer van die
afvalstoffen.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van ontvangen
afvalstoffen gevoegd. Deze procedures zijn door ons getoetst en voldoen aan het gestelde in art.
2.14b van het Activiteitenbesluit.
3.2.5 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid cm evaIstoffen van buiten de inrichting
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen. De registratie verplichtingen ingevolge dit besluit en de daarbij behorende
regeling zijn rechtstreeks van toepassing op de ontvangst van de afvalstoffen.
3.2.6 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van rnening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan gestelde en het gestelde in art. 2.14b van het
Activiteitenbesluit en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Verzonden op: 8 november 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen (milieudienst)

pagina 6 van 6

