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Beschikken hierbij op de aanvraag van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV (hierna veelal:
Van den Hende) te Nieuwe Pekela om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm).
1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Op 10 juni 2003 ontvingen wij een brief van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela, gedateerd 10 juni 2003, zonder kenmerk, waarbij zijn ingediend vergunningaanvragen ingevolge de
Wm en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Van den Hende vraagt door middel van deze gecombineerde aanvraag:
1. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van
de Wm (revisievergunning) voor haar inrichting gevestigd aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela , kadastraal bekend als gemeente Pekela, sectie A, nrs. 3640, 3641 en 3907;
2. een vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wvo voor het lozen van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool in de Pekelwerk en het lozen van niet verontreinigd hemelwater en terreinwater op oppervlaktewater.
De onder 1 genoemde vergunning is aangevraagd bij ons College terwijl de onder 2 genoemde vergunning
is aangevraagd bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's.
Binnen de inrichting vinden de navolgende activiteiten plaats:
het sorteren, persen en op- en overslag van papier en karton; het sorteren, be- en verwerken en het op- en
overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot; het bewaren en bewerken van wrakken van auto's,
bedrijfswagens en vrachtwagens; het bewaren en op- en overslag van bouw- en sloopafval; het bewaren en
de op- en overslag van in het afvalstadium geraakte accu's en het stallen en onderhouden van containers en
vrachtwagens ten behoeve van het transportbedrijf.
De activiteiten van Van den Hende vallen in beginsel onder de volgende categorieën van het Inrichtingen
en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
ü 28.4.a.4: inrichting voor het opslaan van 5 of meer autowrakken;
ü 28.4.a.5: inrichting voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
ü 28.4.a.6: inrichting voor het opslaan van andere dan de onder 28.4.a sub 1º tot en met 5º genoemde
van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van
50 m³ of meer;
ü 28.4.c.1: inrichting voor het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen,
verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen.

Voor genoemde categorieën is ons college bevoegd gezag voor de vergunningverlening en dus bevoegd om
op de onderhavige vergunningaanvraag te beslissen.
Coördinatie met vergunning op grond van Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
Van den Hende valt onder de categorieën bedrijven als bedoeld in artikel 1 van het Besluit ex artikel 1, 2e lid
en artikel 31, 4e lid van de Wvo.
Omdat door Van den Hende op 10 juni 2003 gelijktijdig is ingediend een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wvo, zal ons college de aanvragen gecoördineerd behandelen. Hiermee wordt door ons college toepassing
gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm.
◊

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm.
Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in afdeling
3.5 van de Awb en in hoofdstuk 13 van de Wm.
Bij onze brief van 13 juni 2003, nr. 2003-10.510a/24, MV, hebben wij de ontvangst van bovengenoemde
aanvragen voor vergunningen, mede namens het Waterschap Hunze en Aa's aan Van den Hende bevestigd. Bij brieven van gelijke datum, nrs. 2003-10.510b/24, MV en 2003-10.510c/24, MV hebben wij een
exemplaar van voornoemde aanvragen tevens om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken
adviseurs.Gelijktijdig met de ontvangstbevestiging en de toezending van de aanvragen aan de adviseurs
hebben wij een exemplaar van de onderscheiden ontwerpbesluiten gezonden aan Van den Hende en de
bij deze procedure betrokken adviseurs. Daarbij zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld binnen de
termijn van terinzagelegging van de ontwerpbesluiten ons college ter zake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren (art. 3:23, lid 1, Awb).
Van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten (ter inzage van 16 juni t/m 14 juli 2003) en de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten is mededeling gedaan in de
navolgende kranten:
- DGD, edities Noord en Oost
van 14 juni 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0213) en
- de Nederlandse Staatscourant
van 16 juni 2002
(reg.nr. 2003/R&M/0214).
Aan het Waterschap Hunze en Aa' s is bij brief van 13 juni 2003, nr. 2003-10.510e/24, MV in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag eveneens een exemplaar van de vergunningaanvraag ingevolge
de Wm alsmede een exemplaar van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm gezonden. Op grond van artikel
8.31, 2 e lid, van de Wm, wordt zij daarbij in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Tevens hebben wij aan de bewoners/gebruikers van percelen in de directe omgeving rond de hier betreffende inrichting bij ons schrijven van gelijke datum, nr. 2003-10.510d/24, MV, een kennisgeving en een
exemplaar van ons Informatieblad met betrekking tot de ter inzage legging van de ontwerpbesluiten gezonden (artikel 13:4, sub b van de Wm; 'bekendmaking aan de direct omwonenden/gebruikers van
panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf').
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of
schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Ook is van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met de vergunningaanvraagster
en het bevoegd gezag over het ontwerpbesluit géén gebruik gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb).
Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons college ook door de bij deze procedure
betrokken adviseurs géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit
nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 24 juli t/m 4 september 2003) en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in de navolgende kranten:
- Het Streekblad
van 23 juli 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0267) en
- de Nederlandse Staatscourant van 23 juli 2003
(reg.nr. 2003/R&M/0268)

2.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende aspecten betrokken, respectievelijk
hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten.
2.1 Doel en uitvoering van de inrichting.
De inrichting is gelegen aan het Pekelwerk in Nieuwe Pekela en richt zich in hoofdzaak op:
het sorteren, persen en op- en overslag van papier en karton;
het sorteren, be- en verwerken en het op- en overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot;
het bewaren en bewerken van wrakken van auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens;
het bewaren en afzetten van bouw- en sloopafval;
het bewaren en de op- en overslag van in het afvalstadium geraakte accu's;
het stallen en onderhouden van containers en vrachtwagens ten behoeve van het transportbedrijf.
Het aan en af voeren van materiaal geschiedt per as.
De locatie is gelegen in op het industrieterrein Pekelwerk in de gemeente Nieuwe Pekela.
Het terrein van de inrichting grenst aan de autosnelweg N 33, welke Gieten en Zuidbroek met elkaar verbinden en is voor de overige richtingen via secundaire en tertiaire wegen goed bereikbaar.
De dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen op een afstand van 300 meter.
In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gebieden aanwezig, die een bijzondere bescherming
vereisen.
Werkmethode en processen.
De bedrijfsprocessen bestaan uit:
1. Het sorteren, persen en op- en overslaan van papier en karton.
Het papier en karton wordt in het voorste deel van de bedrijfshal aangevoerd. De aanvoer vindt voornamelijk plaats met pers/kraak wagens en containers. Het papier wordt gestort op de vloer. Vervolgens
wordt het papier gesorteerd, geperst en opgeslagen. Het sorteren gebeurt zowel handmatig als machinaal.
De geperste balen papier worden vervolgens met een shovel vervoerd naar de opslaghal.
2. Het sorteren, be- en verwerken en het op- en overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot.
Het metaal, metalen voorwerpen of schroot, wordt op een open verharding gelost. De aanvoer vindt
plaats met eigen container auto’s of door derden. Het schroot wordt vervolgens gesorteerd in ferro en
non-ferro materialen. Het sorteren gebeurt machinaal met een mobiele kraan met sorteergrijper en op
kleine schaal handmatig.
3. Het bewaren en bewerken van wrakken van auto’s en bedrijfswagens.
De wrakken van auto’s en bedrijfswagens worden op een vloeistofdichte plaat aangevoerd.
Van den Hende accepteert alleen ontmantelde vloeistofvrije wrakken. In sommige gevallen komt het
voor dat de wrakken nog op banden staan. Deze banden worden zo spoedig mogelijk verwijderd. De
wrakken worden opgeslagen achter op het terrein en op een later tijdstip geplet en afgevoerd naar een
schroothandel.
4. Het bewaren en bewerken van bouw- en sloopafval (waaronder puin)
Op het terrein staan verschillende containerbakken opgesteld voor de opslag van aangeboden bouw- en
sloopafval. De aangeboden vrachten kunnen door derden (incl. particulieren) worden aangeleverd alsook
door eigen auto’s. De aangeboden vrachten kunnen zowel bestaan uit ongesorteerd bouw- en sloopafval
als reeds gesorteerde deelstromen zoals puin, hout, etc.
Het bouw- en sloopafval, danwel de verschillende deelstromen zoals puin worden opgeslagen in conta inerbakken.
Wanneer de bakken vol zijn worden ze afgevoerd naar een vergunde eindverwerker.
5. Het opslaan en sorteren van in het afvalstadium geraakte accu’s
Accu’s worden zowel door derden als door eigen auto’s aangevoerd. De accu’s worden opgeslagen in
daarvoor bestemde accubakken. Deze vloeistofdichte en zuurbestendige accubakken zijn opgeslagen op
een vloeistofdichte en zuurbestendige vloer conform CPR.- richtlijnen.

6. Het stallen en onderhouden van containers en vrachtwagens ten behoeve van het transportbedrijf
Een gedeelte van het terrein wordt gebruikt voor stalling van vrachtwagens (circa 11 vrachtwagens). De
vrachtwagens zijn uitgevoerd als container auto’s en als pers/kraag wagens. De wagens worden ingezet
voor de aan- en afvoer van de handel. De pers/kraak wagens worden tevens ve rhuurd voor de inzameling
van huisvuil of bedrijfsafval voor derden.
Het onderhoud aan deze vrachtwagens wordt grotendeels bij derden uitgevoerd. Klein onderhoud aan eigen auto’s wordt uitgevoerd in de bedrijfshal op een vloeistofdichte vloer. Het reinigen van de
vrachtwagens, machines en materieel zal plaats vinden op de wasplaats door middel van een hogedrukreiniger. De wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer, een slibvangput en een
olie/benzineafscheider.
De voor hergebruik geschikt gemaakte materialen worden toegepast als secundaire grondstoffen.
Residuen, die niet geschikt zijn voor nuttige toepassing worden verwijderd (verbranden/storten).
2.2 Vergunningensituatie
Bij ons besluit van 17 september 1993, nr. 93/17.668, MB, is aan Van den Hende een vergunning ingevolge
de Wm verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bestemd tot onder meer het
bewaren en bewerken van autowrakken, de opslag van oud papier, ijzer en schroot.
Bij besluit van ons college van 11 augustus 1998, nr. 98/12.488/33, RMM, is aan Van den Hende een veranderingsvergunning eveneens ingevolge de Wm verleend voor het bewaren van het in afvalstadium geraakte
accu's. Door Van den Hende is in februari 1996 een melding gedaan betreffende de bouw van een opsla gloods.
2.3. Milieueffectrapportage / beoordelingsplicht
Gelet op de aard en hoeveelheid van de stoffen bestaat er voor de inrichting als geheel, waarbij mede is
gelet op de met de in de nu voorliggende aanvraag opgenomen capaciteiten, geen plicht tot het opstellen
van een milieueffectrapportage.
Evenmin is er sprake van een m.e.r. -beoordelingsplicht omdat het weliswaar om een uitbreiding van de capaciteit van de inrichting gaat, doch het niet een wijziging of uitbreiding van een inrichting betreft waarnaar
het Besluit-m.e.r. verwijst.
2.4. Milieubeleid
Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen van
het ontstaan van afvalstoffen, secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van afvalstoffen.
Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met energieterugwinning of, als dat niet kan, te worden gestort. Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale
Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP -plus en vervolgens in het NMP II, het NMP III en het NMP IV.
In het tweede Tienjarenprogramma Afval (TJP.A II) dat loopt van 1995 tot en met 2005 zijn de hoofdlijnen
van het landelijke beleid voor tien afvalstromen nader uitgewerkt.
Voor de verwijdering van afvalstoffen dient in ieder geval de verwijderingladder te worden gehanteerd (de
zgn. "Ladder van Lansink"). Dit betekent dat bij de be-, of verwerking van afvalstoffen altijd gekozen moet
worden voor een optie die zo hoog mogelijk op de ladder staat. Er worden drie opties onderscheiden: preventie, nuttige toepassing en hergebruik. De werkwijze van vergunninghoudster is er op gericht zoveel mogelijk
aan te sluiten op voornoemde doe lstellingen.
Nieuw beleid .
Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP):
Het afvalbeheer voor de periode 2000 tot 2012, is gericht op preventie en het beperken van de milie udruk als
gevolg van het beheer van afvalstoffen. Een belangrijke maatstaf hiervoor is de hoeveelheid afval die wordt
verwijderd, dat wil zeggen het afval dat wordt gestort en verbrand als vorm van verwijderen. Verwijdering
veroorzaakt immers in het algemeen de meeste milieudruk.

Om de hoeveelheid afval voor verwijdering te beperken, wordt maximaal ingezet op preventie en nuttige
toepassing. Binnen nuttige toepassing ligt de nadruk op product- en materiaalhergebruik.
Als hergebruik van afvalstoffen niet mogelijk is, wordt gestreefd naar het inzetten van die afvalstoffen als
brandstof. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer en in de EEG-richtlijn betreffende afvalstoffen
(richtlijn 91/156/EEG resp. beschikking 96/350). Deze voorkeursvolgorde komt in grote lijnen overeen met
"De ladder van Lansink", die met het verloop der jaren nog niets aan waarde heeft ingeboet.
Ten behoeve van een zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer worden in de sectorplannen van het LAP min imumstandaarden opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.
De standaard kan worden gezien als een invulling van de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer voor
afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij vergunningverlening voor afvalbeheer.
Vergunningen worden in principe alleen verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig
is als de minimumstandaard, dat wil zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk of minder
is dan die van de minimumstandaard.
De minimumstandaard.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Voor gescheiden ingezameld of door nascheiding verkregen drankenkartons is de minimumstandaard nuttige toepassing. Voor papier en karton, dat niet voor
materiaalhergebruik geschikt is, is de minimumstandaard verwijderen door verbranden.
Grove rejects, zoals touw, kunststof en metaal, die vrijkomen bij de bewerking, alsmede de restfracties
van verwerking van gescheiden ingezameld papier en karton, zoals papierslib en ontinktingsresidu, moeten worden verwerkt conform de minimumstandaard voor industrieel afval.
• De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen, met uitzondering van metaal
met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse opslagtanks, is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autowrakken is demontage volgens de voorschriften van het Besluit beheer autowrakken. De materialen en onderdelen die gedemonteerd zijn, moeten
vervolgens nuttig worden toegepast. Het resterende autowrak moet worden afgevoerd naar een shredder.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afgedankte autobanden is nuttige toepassing.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor gips en cellenbeton is verwijderen door storten.
• De minimumstandaard voor brekerzeefzand en sorteerzeefzand is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor bitumineus dakafval is verwijderen door storten.
• De minimumstandaard voor onbehandeld hout (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is
nuttige toepassing. Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige
toepassing of verwijderen door verbranden, waarbij diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige
metalen optreedt, is niet toegestaan.
• De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor de be- en verwerking van samenstellende componenten van accu' s is nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, met uitzondering van bakelietafval, dat na verwerking
van de oude bakeliet accu' s resteert. Voor de kunststofcomponenten is de minimumstandaard nuttige
toepassing.

2.5. Beoordeling van de aanvraag
De beoordeling van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wm.
Op grond van artikel 8.8, 1e lid, van de Wm worden de volgende aspecten betrokken bij de beoordeling van
de aanvraag:
a.
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b.
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
c.
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
d.
ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
e.
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet
kunnen worden voorkomen.
Op grond van artikel 8.8, 2e lid van de Wm moeten wij bij de beoordeling van de aanvraag rekening houden
met de volgende aspecten:
f.
het provinciaal milieubeleidsplan;
g.
richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden.
Artikel 8.8, 3e lid van de Wm geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten worden genomen.
De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
h.
grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit Hoof dstuk 5
van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);
i.
zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wm en op grond van de provinciale milieuverordening;
j.
bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 van de
Wm.
Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
k.
bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting
gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, 2e
lid, genoemde wetten.
Bovenvermelde punten a t/m k worden hieronder behandeld.
ad a. De bestaande toestand van het milieu
Het terrein van de inrichting grenst aan de noord-, west- en zuidkant aan bedrijfsterreinen, aan de oostzijde
grenst de inrichting aan de provinciale weg de N33.
De toestand van de bodem is vastgelegd in een bodemonderzoek. Vanwege de uitbreiding van het oppervla kte van de inrichting en de datum van het bestaande bodemonderzoek, verlangen wij een nieuw onderzoek
naar de kwaliteit van de bodem op de inrichting.
ad b. De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.
- het bewerken van papier, karton, metalen, schroot, autowrakken, bouw- en sloopafval en de opslag van
in het afvalstadium geraakte accu' s : deze verschillende onderdelen van het bedrijfsproces zijn van invloed op het milieu,
- lucht: Door de binnen de inrichting aanwezige machines worden uitlaatgassen geëmitteerd, van enkele
afvalstoffen kan binnen de inrichting stofemissie optreden.
- geluid: Het transport, het sorteren, op- en overslaan en bewerken en de daarmee samenhangende werkzaamheden veroorzaken geluid.

-

veiligheid: Van de activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd zijn onzes inziens geen gevaren voor de
externe veiligheid te verwachten.
bodem: De opslagruimte van smeermiddelen, de sorteerplaats van afvalstoffen, de wasplaats en de opslag van accu' s en autowrakken kan risico's op bodemverontreiniging met zich meebrengen.
energie : Bij een beslissing op een aanvraag dienen wij ook de gevolgen voor het milieu te betrekken die
verband houden met het gebruik van energie. De mogelijkheden voor het zuinig gebruik van energie
worden hierbij betrokken.
afval: Binnen de inrichting ontstaan bij de bewerkingsprocessen afvalstoffen. Deze worden afhankelijk
van de aard afgevoerd naar verwerkingsinrichtingen dan wel verwijderd (verbranden/storten).
afvalwater: Binnen de inrichting komt, voor de hier betreffende activiteiten, afvalwater vrij.
verkeer en vervoer: Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de
nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.
ongedierte: Er bevinden zich geen organische afvalstoffen op de inrichting, daarom zal er geen aantrekkende werking zijn voor ongedierte.
brandgevaar: de activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd kunnen brandgevaar opleveren.

ad c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.
Op dit moment zijn bij ons dan wel bij het bedrijf geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed
kunnen zijn op onze beslissing op de aanvraag.
ad d. Adviezen en bedenkingen.
Kortheidshalve verwijzen wij naar de paragraaf "Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm" onder hoofdstuk 1 van deze considerans.
ad e.

Mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

Het bewerken van papier, karton, metalen, schroot, autowrakken, bouw- en sloopafval en de opslag van
in het afvalstadium geraakte accu's:
Aan het bedrijfsproces zijn standaard voorschriften verbonden die betrekking hebben op de aspecten acceptatie, afzet/kwaliteit, bedrijfsvoering, be- en verwerking, opslag en registratie.
Lucht.
Gelet op de aard en samenstelling van de aan te voeren en op te slagen afvalstromen, papier, karton metalen,
schroot, autowrakken, bouw- en sloopafval en accu' s en gelet op het bewerkingsproces, scheiden en sorteren, kan er enige luchtverontreiniging ontstaan als gevolg van verbrandingsmotoren van bijvoorbeeld een
hydraulische kraan heftruck en/of vrachtwagens. Vanwege het uitvoeren van regelmatig onderhoud is het
stellen van nadere voorschriften niet noodzakelijk. Er worden geen afvalstoffen aangevoerd, die chemisch
zijn verontreinigd. Zowel van de bewerkingsactiviteiten als van de in opslag zijnde voorraden materialen en
stoffen, zal geen geuroverlast zijn te duchten.
Stof
Tijdens de aan- en afvoer en het bewerken van de afvalstoffen zal er, mede gelet op de hoeveelheid en de
aard en samenstelling van de stof nauwelijks stofemissie plaatsvinden. Zonodig worden maatregelen getroffen in de vorm van afdekken, nathouden en beperken van de valhoogte bij laad- en loswerkzaamheden.
Bij onze beslissing op de onderhavige aanvraag hebben wij rekening gehouden met de Nederlandse Emissie
Richtlijnen (N.e.R.). In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen variërend van
sterk stuifgevoelig (klasse S1) tot nauwelijks of niet stuifgevoelig (klasse S5).
Op de inrichting zullen in hoofdzaak stoffen worden aangevoerd en worden bewerkt welke onder de categorie S4 en S5 van de NeR vallen. Rekening houdend met deze klassenindeling zijn aan de vergunning
voorschriften verbonden met betrekking tot stofhinder (hoofdstuk 8 van de voorschriften).
Wij verwachten dat de inrichting met inachtneming van deze voorschriften geen stofhinder zal veroorzaken.

Geluid en trillingen
Algemeen
Ten aanzien van het geluid en trillingen worden in dit hoofdstuk de volgende zaken beschouwd:
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (het 'equivalente' geluidsniveau);
- de maximale geluidsniveaus (de 'piekgeluiden');
- de indirecte hinder (de hinder van transport van en naar de inrichting).
In dit hoofdstuk wordt voor elk van deze drie elementen eerst ingegaan op het toetsingskader (de relevante
kaders en wetgeving). Vervolgens worden de beoordeling en toetsing conform deze kaders en onze
overwegingen daarbij beschreven. Ten slotte wordt ingegaan op de wijze waarop wij de toegestane
geluidsruimte in voorschriften hebben vastgelegd.
Toetsingskader
a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
De vergunningsaanvraag is voor wat betreft de geluidshinder beoordeeld conform de adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). In de gemeente Pekela is (nog) geen
beleidsnota ten aanzien van industrie lawaai vastgesteld. De beoordeling van de aanvraag valt derhalve onder
de overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979, welke is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Handreiking.
In de Handreiking zijn beoordelingsrichtlijnen opgenomen waarbij een bestuurlijke afweging is voorgeschreven. Voor bestaande situaties zoals deze moet in eerste instantie worden getoetst aan de aanbevolen
richtwaarde. De richtwaarde bedraagt 50 dB(A) voor een woonwijk in de stad, 45 dB(A) voor een rustige
woonwijk en 40 dB(A) voor een landelijke omgeving. Een overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot
het referentie niveau van het omgevingsgeluid. Een overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid is mogelijk tot een maximum van 55 dB(A), welke in sommige gevallen toelaatbaar kan worden
geacht op grond van een bestuurlijk afwegings proces waarbij de geluidsbestrijdings kosten een belangrijke
rol spelen.
De omgeving buiten het industrieterrein kan worden gekarakteriseerd als een rustige woonomgeving, waarvoor een richtwaarde van 45 dB(A) geldt. Door ons is onderzoek uitgevoerd naar het referentieniveau van
het omgevingsgeluid. De rapportage hiervan is bij deze beschikking ter inzage gelegd. Daaruit blijkt dat het
referentieniveau lager is dan of gelijk is aan de richtwaarde.
In deze situatie dient te worden gehouden met de cumulatie van het geluid van de bedrijven op het industrieterrein. Dat betekent dat per inrichting minder geluidsruimte beschikbaar is.
Onzes inziens dient ook rekening te worden gehouden met de aanwezige ruimtelijke ordening: het industrieterrein is bewust in de nabijheid van de woonomgeving geprojecteerd. Het terrein is niet gezoneerd op grond
van de Wet geluidhinder. Op de woningen zijn daarom geen wettelijke grenswaarden van toepassing. Voor
het industrie terrein als geheel dient onzes inziens een richtwaarde van 50 dB(A) bij de woningen buiten dat
terrein te worden nagestreefd.
Woningen op een industrieterrein genieten een geringere bescherming, al geldt ook voor die woningen het
alara-principe. Voor woningen op een niet gezoneerd industrieterrein geldt een richtwaarde van 55 dB(A) en
een grenswaarde van 65 dB(A).
b) De maximale geluidsniveaus
Volgens de Handreiking dient gestreefd te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (LAmax)
die meer dan 10 dB boven het equivalente niveau uitkomen. In deze situatie kan onzes inziens worden uitgegaan van een streefwaarde gelijk aan de hierboven genoemde 50 dB(A) + 10 = 60 dB(A). In die gevallen
waarin niet aan de streefwaarde kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus (LAmax) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70, 65 en
60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het
mogelijk van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de grenswaarde.

De richt- en grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluids niveaus
gelden voor de representatieve bedrijfssituatie, de bedrijfssituatie zoals die onder normale omstandigheden
kan voorkomen en die maatgevend is voor de geluidsbelasting. De Handreiking biedt de mogelijkheid om
voor bepaalde afwijkende of incidentele bedrijfssituaties hogere grenswaarden toe te staan.
c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer' van de Minister van VROM, d.d. 29 februari 1996. De circulaire noemt een
streefwaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A) bij woningen.
Beoordeling
Ad a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
Bij de aanvraag is de rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (rapport 6031056.R01 d.d. 3 juni
2003 van WNP). In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats:
ü
de aan- en afvoer met in totaal 130 vrachtautobewegingen (65 auto's) tussen 07.00 en 19.00 uur, 10
vrachtautobewegingen tussen 19.00 en 23.00 uur en 10 vrachtautobewegingen tussen 23.00 en
07.00 uur;
ü
het wegen van de voertuigen op de weegbrug;
ü
het binnen laden en lossen, sorteren en persen van papier (met papierpers) van 06.00 tot 23.00 uur;
voor deze activiteiten zijn in de hallen tevens een shovel en drie heftrucks in bedrijf;
ü
het plaatsen of oppakken van 20 containers tussen 07.00 en 19.00 uur en 2 tussen 19.00 en 23.00 uur
op het terrein;
ü
het sorteren en overslaan van ijzerschroot en het pletten van autowrakken met een kraan op het terrein
gedurende 1 uur tussen 07.00 en 19.00 uur;
ü
het transport en op- en overslaan van overige goederen en materialen op het terrein met een kraan of
shovel gedurende 2 uur en met heftrucks gedurende in totaal 1 uur tussen 07.00 en 19.00 uur;
ü
het gebruik van een hogedrukreiniger op de wasplaats: 1 uur tussen 07.00 en 19.00 uur.
In de aanvraag zijn diverse geluidsbeperkende maatregelen aangegeven, waarvan hier de volgende worden
vermeld. De overheaddeuren in de zuidwestgevel van de papierhal en in de zuidoostgevel van de aanvoerhal
zijn gedurende de werkzaamheden gesloten. Op het terrein wordt rustig gereden, hetgeen door instructies aan
de chauffeurs wordt gestimuleerd. In de nachtperiode vertrekkende vrachtauto's worden van tevoren in de
dag- of avondperiode geladen. De helft van de eigen vrachtauto's is al geluidsarm uitgevoerd, bij aanschaf of
vervanging zal worden gekozen voor een geluidsarm type.
In aanvulling op deze maatregelen kunnen in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) de overheaddeuren in de
zuidwestgevel van de aanvoerhal gesloten blijven. Eveneens kan in deze periode de deur tussen de aanvoerhal en de overkapping worden gesloten, deze hoeft gedurende deze periode maximaal 1 uur te zijn geopend
voor het doorlaten van heftrucks. Met deze maatregelen kan het geluidsniveau in de avondperiode met 2 dB
worden beperkt. In de nachtperiode sorteren deze aanvullende maatregelen nauwelijks effect en worden
daarom niet verlangd.
De aangehouden geluidsproductie van de nieuwe shovel en de kraan ligt boven de stand der techniek. Voor
deze machines is een geluidsproductie aangehouden van 5 dB onder de waarde van het rapport, aangezien
bovendien uit leveranciersgegevens is gebleken dat de geluidsproductie van de in de inric hting aanwezige
machines aan deze waarde voldoet. Ook de gebruikte, relatief nieuwe heftrucks, zijn mogelijk enigszins stiller dan in het rapport is aangegeven.
De uit deze aanvullende gegevens en maatregelen resulterende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus vanwege de inrichting worden in onderstaande tabel vergeleken met het vastgestelde referentieniveau en met de
richtwaarde van 50 dB(A) voor het gehele terrein.
Beoordelingspunt
inrichting
Rembrandtlaan 13A
A. Reynderstraat B18

43
35

Dagperiode
ref.niveau
39 - 43
45

richtwaarde
50
50

inrichting
38
31

Avondperiode
ref.niveau richtwaarde
ca. 40
45
ca. 42
45

inrichting
33
23

Nachtperiode
ref.niveau richtwaarde
(ca. 33)
40
ca. 37
40

Het referentieniveau wordt niet overschreden. In alle perioden ligt het geluidsniveau van de inrichting 7 dB
of meer onder de mogelijke grenswaarde van 50 dB(A) voor het hele terrein. Dit laatste betekent dat voor de
overige inrichtingen geluidsruimte beschikbaar is binnen de aangehouden richtwaarde.
Met de aanvrager zijn wij van mening dat het pla atsen van een scherm op het terrein om het handlen van
schroot af te schermen richting de Rembrandtlaan, gelet op de aangevraagde omvang van deze activiteit en
de optredende geluidsniveaus in relatie tot het referentieniveau, alsmede gelet op de kosten en het geringe
effect van deze voorziening, uitstijgt boven het alara-principe. Aanvullende maatregelen in de nachtperiode
zijn onzes inziens redelijkerwijs niet mogelijk.
Bij de woningen op het bedrijventerrein bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste
38 dB(A) in de dag-, 38 dB(A) in de avond- en 31 dB(A) in de nachtperiode. Deze waarden liggen ruim
onder de streefwaarde voor deze woningen van 55 dB(A) etmaalwaarde.
Ad b) De maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus bij de woningen bedragen in de representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 62,
60 en 51 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bij de woningen buiten het bedrijventerrein. Daarmee
wordt de streefwaarden van 60 en 55 dB(A) in de dag en avond met 2 en 5 dB overschreden. Aan de grenswaarden van 70 en 65 dB(A) in deze perioden wordt voldaan. In de dagperiode is de schroothandling
bepalend voor de hoogste maximale geluidsniveaus, in de avondperiode het oppakken of plaatsen van containers. Hierboven is betoogd waarom wij een scherm t.b.v. de schroothandling als meer dan alara
beschouwen. Ter beperking van de maximale niveaus, worden de chauffeurs geïnstrueerd om containers in
de avondperiode rustig op te pakken of te plaatsen. Daarom zullen de maximale geluidsniveaus in deze periode in de praktijk veelal lager zijn en zullen de aangegeven maximale waarden slechts een beperkt keren per
avond optreden. Om er zeker van te zijn dat altijd aan een lagere maximaal niveau wordt voldaan, zou een
scherm nodig zijn met soortgelijke kosten als het eerdergenoemde scherm. Derhalve zien wij af van het verder reduceren van de maximale geluidsniveaus.
Ad c) Transporten van verkeer van en naar de locatie
Het verkeer bereikt de inrichting via het Pekelwerk. Circa 2/3 van de voertuigen komt uit en vertrekt in westelijke richting naar de N366. Het overige deel rijdt in oostelijke richting. Alvorens het verkeer van en naar
de inrichting is opgenomen in het heersende verkeersbeeld (hetzelfde rijgedrag heeft), worden de woning
Pekelwerk 7 en 8, gelegen op het industrieterrein, gepasseerd. Zoals blijkt uit het rapport bij de aanvraag
wordt bij de woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).
Conclusie:
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat wordt voldaan aan principe van alara.
Voorschriften
De geluidsbelasting en maximale niveaus hebben wij in voorschriften vastgelegd op de te beschermen punten, te weten bij geluidsgevoelige bestemmingen.
Vanwege de grote afstand tot de inrichting en de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluids belasting
van Van den Hende niet bij de woningen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn,
behalve de genoemde grenswaarden, dicht bij het bedrijf controlepunten met bijbehorende controle waarden
opgenomen. Op deze punten kan in het kader van toezicht worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen het bedrijf is geen bezwaar. Daarom is een voorschrift opgenomen, waarin is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons vooraf met
een geluidsrapport (te voegen bij een melding of mededeling) wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op
de controlepunten zullen worden. Deze niveaus gelden vanaf dat moment als controlewaarden. Veranderingen die niet leiden tot een overschrijding van de gestelde grenswaarden op afstand, kunnen op deze wijze aan
ons worden gemeld of daarvan kan mededeling worden gedaan.

Trillingen
De Handreiking geeft voor trillingen richt- en grenswaarden ten behoeve van de beoordeling van trillingen in
woningen, welke afhankelijk zijn van de aard van het gebied waarin de woning is gelegen.
Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden overeenkomstig de Handreiking. Specifieke trillingsbronnen zijn in de inrichting niet aanwezig. Daarom mag er van uitgegaan worden dat aan de
grenswaarden voor trillingen in woningen volgens de Handleiding kan worden voldaan.
Bodembescherming.
De vloeren van de bedrijfshal/sorteerhal, de wasplaats, de opslagruimte voor accu' s en voor onderhoudsmiddelen, de brandstoftankplaats, de werkplaats bestaan uit een vloeistofdichte betonvloer. De opslag van
brandstoffen gebeurt in opslagtanks geplaatst in opvangbakken. De opslag van in het afvalstadiumgeraakte
accu' s vindt plaats in speciale kunstof accubakken. Daardoor vormen de te plegen activiteiten, gelet op de
aard van de in- en uitgaande materiaalstromen, geen potentiële bedreiging voor de kwaliteit van de bodem
en/of het grondwater.
Op plaatsen waar mogelijke bodemverontreiniging niet is uit te sluiten zijn voorzorgsmaatregelen getroffen
in de vorm van bodembeschermende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn in overeenstemming met de
NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).
Ongedierte
De kans op het aantrekken van ongedierte is bijzonder gering, dit vanwege de aard van de activiteiten, alsmede de aard van de in opsla g zijnde stoffen en materialen. Wij verwachten daarom dat de inric hting geen
ongedierte zal aantrekken. Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel te worden bestreden
(voorschrift 10, onder 1. Algemeen).
Energie en grondstoffengebruik
Energie
Voor logistieke activiteiten zijn onder meer aanwezig een mobiele transportkraan, een aantal heftrucks en
een aantal vrachtwagens.
Het gebruik hiervan benodigd de normale voor dit soort inrichtingen gangbare energiebronnen (dieselolie).
De onderhavige activiteiten plegen echter geen onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen. De
noodzaak van energie -extensivering is daarom vooralsnog niet aan de orde.
Wij gaan er van uit dat bij vervanging of nieuwplaatsing van toestellen en installaties de energie-armste
technieken worden toegepast.
Grondstoffengebruik
De activiteiten betreffen recyclingactiviteiten, die er primair op zijn gericht, om afvalstoffen zodanig te bewerken, opdat deze wederom in productieprocessen kunnen worden ingezet. Het beperken van het
grondstoffengebruik is in dit kader derhalve niet relevant.
Afvalpreventie
In de werkplaats en het kantoor komen slechts geringe hoeveelheden afval vrij. Papier en karton worden gescheiden gehouden van het restafval en intern verwerkt. Afgewerkte olie en kga (klein gevaarlijk afval)
ontstaat slechts in beperkte mate.
Afvalwater
Bij besluit van ons college van 7 juni 1996, nr. 96/8406/22, ZWK, is aan Van den Hende voor de afvoer van
hemel- en rioolwater vergunning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Externe veiligheid
Waar nodig zullen preventieve maatregelen worden getroffen ten aanzien van opslag en omgang met gevaarlijke stoffen. De daarvoor noodzakelijke opleidingen en trainingen hiertoe worden door het personeel
gevolgd.

Verkeersaantrekking
Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting, als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten bedraagt circa 160 per dag. Gelet op de bestemming van het terrein, de ligging van het terrein ten opzichte van
de omgeving en de aard van de vervoersbewegingen, verwachten wij daarom dat het verkeer geen onaanvaardbare hinder zal veroorzaken.
ad g. Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.
Deze richtwaarden met betrekking tot milieukwaliteitseisen zijn voor deze situatie niet relevant.
ad h.

Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien
uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder.
Er is van een overschrijding van de in het Besluit luchtkwaliteit vastgelegde grenswaarden geen sprake.
Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder is niet van toepassing.
ad i.

Instructieregels op grond van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de provinciale
milieuverordening.
Op grond van artikel 8.45 Wm is de Instructie regeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Stcr. 59, 1996) op
de lozing van afvalwater, via de riolering, van toepassing.
Daarbij mag de lozing de doelmatige werking van het riool en/of de RWZI niet belemmeren, mag de verwerking van slib niet worden belemmerd en moeten de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
Daarnaast is sinds 1 januari 1994 de provinciale milieuverordening (PMV) in werking getreden.
Met ingang van 1 januari 1996 is deze verordening aangevuld met een regeling betreffende
bedrijfsafvalstoffen. Het afgeven van de afvalstoffen mag uitsluitend geschieden aan een inzamelaar of
rechtstreeks aan een be-, of verwerker. Indien de bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een inzamelaar
mag dit uitsluitend worden gedaan aan een inzamelaar die op een door ons college vastgestelde lijst is
vermeld.
Als de bedrijfsafvalstoffen rechtstreeks worden afgegeven aan een be -, of verwerker is Afvalstoffenbedrijf
Van den Hende Holding BV verplicht:
- ontvanger (be-, of verwerker) een omschrijvingformulier te verstrekken;
- een begeleidingsbrief voor het transport af te geven;
- alle gegevens met betrekking tot de te ver- of bewerken afvalstoffen te registreren en gedurende drie jaar
te bewaren.
Met betrekking tot het registratie onderdeel wordt verwezen naar het onderdeel 'afval' van onderdeel ad e.
'Mogelijkheden tot bescherming van het milieu' en de voorschriften van deze beschikking.
Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV beschikt als inzamelaar en be-, en verwerker over een
nummer op bedoelde lijst.
ad j. Ministeriële aanwijzing.
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in artikel 8.27 van de Wm, is hier geen sprake.
ad k.

Strijd met algemene regels.
• Bij onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:
Rechtstreeks werkende a.m.v.b.'s voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel
8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikel 13.1, lid 2, van de Wm.
Volgens onze beoordeling hebben de overige wetten, zoals genoemd in artikel 13.1, 2e lid, van
de Wm geen raakvlakken met de aanvraag om vergunning van Van den Hende BV.
Wij concluderen dan ook dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende a.m.v.b.'s voor
vergunningsplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikel 13.1, 2e lid, van de Wm.
• Met betrekking tot de bewaartermijn van afvalstoffen voor vergunningplichtige inrichtingen conform categorie 28 Ivb, is artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
van toepassing.

Art. 11e.
1. Het bevoegd gezag verbindt aan een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de opslag van afvalstoffen het voorschrift dat opslag van
afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.
2. Indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag
van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen, kan het bevoegd gezag, in afwijking van het eerste lid, aan een zodanige vergunning het voorschrift verbinden
dat de opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.
In paragraaf 2 van de voorschriften "Scheiden en sorteren / Op- en overslag" zijn hiervoor de voorschriften
10, 11 en 12 opgenomen.
2.6 Verruimde reikwijdte.
Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de 'verruimde reikwijdte'. Ter bescherming van het milieu is in artikel 1.1, lid 2 onder b van de Wm gesteld dat een ieder er naar dient te streven de eventuele
milieubelasting, die wordt veroorzaakt door zijn of haar activiteiten tot een minimum te beperken; dit met
inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden. Op grond van art. 8.11 Wm moeten
aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu, hieronder wordt verstaan dat de aspecten afval, energie, grondstoffen en het verkeer van en naar de inrichting in de vergunning
meegenomen dan wel (in ieder geval) beoordeeld moeten worden. Vanwege de geringe milieuwinst (voor
energie, water, afval en vervoer) in de onderhavige bedrijfssituatie, worden omtrent de voornoemde onderwerpen geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.
De activiteiten van Van den Hende zijn primair gericht op de bewerking van afvalstoffen voor nuttige toepassing in andere processen. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt daarmee beperkt. Bij de
bewerking van de aangeboden afvalstoffen komt een beperkte hoeveelheid afval vrij die door het bedrijf zelf
niet verder kan worden bewerkt en gebruikt. De aard en omvang van deze afvalstromen is in de aanvraag
aangegeven.
Gelet op de aard van de activiteiten van het bedrijf, de aard en omvang van de vrijkomende afvalstoffen en
de inspanningen die het bedrijf levert in verband met in- en extern hergebruik en nuttige toepassing, hebben
wij het niet noodzakelijk geacht om in de onderhavige vergunning voorschriften op te nemen in verband met
afvalscheiding en afvalpreventie.
2.7 Doelmatige verwijdering van afvalstoffen
Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen van
het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van afvalstoffen.
Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met energie
terugwinning of als dat niet kan, te worden gestort.
Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP -plus en vervolgens in het NMP II, het NMP III en het NMP IV.
Met betrekking tot het beleid inzake de verwijdering van papier, karton, metalen, schroot, accu' s autowrakken, bouw- en sloopafval kan worden gesteld dat het streven is gericht op een vergaand hergebruik c.q.
nuttige toepassing van deze afvalstroom.
Voor materialen waar tot nu toe nog geen andere verwijderingmogelijkheid voor bestond dan storten of verbranden, wordt gezocht naar verwijderingmogelijkheden, die beter aansluiten op meergenoemde
verwijderingsladder. Op volgorde van prioriteitstelling staat bovenaan preventie, gevolgd door hergebruik,
nuttige toepassing, verbranden (met energieterugwinning) en als laatste storten. De werkwijze van vergunninghoudster is er op gericht zoveel mogelijk aan te sluiten op voornoemde doelstellingen.

Doelmatigheidstoets:
Continuïteit
In de afgelopen periode is gebleken, dat de bedrijfsactiviteiten op de bestaande inrichting zijn verzekerd van
voldoende aanvoer van afvalstoffen, alsmede van de afzet van de na sortering en bewerking verkregen producten in de vorm van secundaire grondstoffen.
In organisatorisch- en financieel opzicht is hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.
Capaciteit
De jaarcapaciteit van de inrichting bedraagt voor het scheiden en sorteren van papier, karton, metalen,
schroot, accu' s, autowrakken, bouw- en sloopafval bedraagt maximaal 110.000 ton.
Provinciaal milieubeleidsplan
In december 2000 is het Provinciaal Omgevings Plan (POP) vastgesteld, waarin trends en ontwikkelingen en
de ambitie en streefdoelen, kortom het provinciaal beleid voor de leefomgeving in Groningen voor de
komende jaren is neergelegd. Uitgangspunt is dat het in de provincie Groningen gezond en veilig leven is.
Het doel is om overal in Groningen een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen
onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit beter is dan de
basiskwaliteit mag deze niet verslechteren.
Voor de langere termijn wordt door continue verbetering naar een hoger kwaliteitsniveau gestreefd, waarbij
sprake is van een verwaarloosbaar risico.
De provinciale vergunningverlening is gericht op een integrale beoordeling en afweging, met toepassing van
het ALARA- beginsel. Belangrijke aspecten bij de beoordeling van deze aanvraag zijn een doelmatige
verwijdering van gevaarlijk afval en het toepassen van preventieve maatregelen ter bescherming van de
bodem. Dit laatste aspect is naar onze mening afdoende behandeld onder ad e.
2.8 Milieuzorg.
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft in oktober 1995 een circulaire betreffende bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andersoortige vergunningverlening en
handhaving uitgegeven. Gekoppeld aan deze circulaire is de handreiking "Bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andere relatie tussen bedrijf en overheden".
Deze handreiking benadrukt het belang van een goed werkend milieuzorgsysteem.
Onder een bedrijfsintern milieuzorgsysteem wordt verstaan: een samenhangend geheel van beleidsmatige,
organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het inzicht krijgen in het beheersen van en waar
mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu.
Ten behoeve van de kwaliteitsaanduiding van de gerecyclede bouwstoffen en materialen is het traject van
productcertificering van toepassing.
Gelet op de aard van het bedrijf, recycling, is het aspect milieuzorg in het algemeen een belangrijk onderdeel
van de bedrijfsfilosofie. Binnen dit kader beschikt deze inrichting van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende
Holding BV over het ISO 9001-2000 certificaat en daarnaast voldoet het bedrijf aan de ''Erkenningsregeling
voor papier en karton". Het bedrijf is tevens VCA gecertificeerd.
2.9 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem verontreiniging, geluidhinder,
stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan wel wordt vermoed, dienen daarop door vergunninghoudster
de nodige acties te worden ondernomen.
Omdat het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden").

Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk melding dient
te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wet. Aangezien de regeling als uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die materie in
een aan de vergunning te verbinden voorschrift.
In deze moet dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wet.
Volledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval dienen te
geschieden via telefoonnummer 06-53977863, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder
nr. 050-3164632.
2.10 Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend, die van invloed kunnen zijn op onze
beslissing op de aanvraag.
2.11 Termijn van de vergunning
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaren. Op grond van de Wet milieubeheer kan een
vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen worden verwijderd die van buiten de inrichting afkomstig
zijn, verleend worden voor een termijn van ten hoogste 10 jaren (art. 8.17.2 Wm). In het onderhavige geval
zijn er geen redenen aan te wijzen voor het verlenen van een vergunning voor een kortere periode dan 10 jaren. De vergunning wordt daarom voor een periode van 10 jaren verleend.
3. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN
Wij zijn van oordeel dat de onderhavige activ iteiten van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV
bijdragen aan een doelmatige verwijdering van papier, karton metalen, schroot, autowrakken in het afvalstadium geraakte accu' s, bouw- en sloopafval.
Voorts zijn in het belang van de bescherming van het milieu en om gevaar, schade en hinder van de inric hting daarbuiten te voorkomen, voldoende voorschriften aan de vergunning verbonden.
Wij zijn van oordeel, gelet op het vorenstaande dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan,
zoals voorzien in de voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning kan worden verleend indien daaraan,
in het belang van de bescherming van het milieu te achten, onderstaande voorschriften worden verbonden.
Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning ingevolge de Wm bestaan bij ons daarom geen bedenkingen.
BESLISSING:
Gelet op bepaalde bij en krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inric htingenen vergunningenbesluit Wet milieubeheer en overeenkomstig de vergunningaanvraag van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV, van 10 juni 2003, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen,
besluiten wij:
I.

aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV een vergunning ingevolge artikel 8.4 juncto artikel 8.1, lid 1 , sub b en c Wet milieubeheer (revisievergunning) te verlenen voor ondermeer het
sorteren, persen en op- en overslag van papier en karton; het sorteren, be- en verwerken en het op- en
overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot; het bewaren en bewerken van wrakken van
auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens; het bewaren en bewerken van bouw- en sloopafval; het bewaren en de op- en overslag van in het afvalstadium geraakte accu's en het stallen en onderhouden van
vrachtwagens ten behoeve van het transportbedrijf op de percelen, plaatselijk bekend Pekelwerk 14 te
Nieuwe Pekela, kadastraal bekend gemeente Pekela, sectie A, nr. 3640, 3641 en 3907.

II.

te bepalen dat van de stukken waaruit de aanvraag bestaat met uitzondering van het akoestisch rapport,
alle bescheiden deel uitmaken van de vergunning;

III. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaren na het van kracht worden van de vergunning;
IV.

aan het onder I. genoemde besluit de navolgende voorschriften te verbinden:

A.

BEGRIPSOMSCHRIJVING:

Vergunninghoudster :
Ons College

:

De directeur

:

De afdeling

:

Alara
Baga
Brl
Cpr 9-6

:
:
:
:

Cpr 15-1

:

Db(A)

:

Etmaalwaarde

:

Eural
Laeq
L95 -niveau
PMV
Referentieniveau
omgevingsgeluid

:
:
:
:

SBR-2 richtlijn

:

:

Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV, Pekelwerk 14,
9663 AW Nieuwe Pekela
het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, postbus 610,
9700 AP Groningen.
de directeur Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen,
postbus 610, 9700 AP Groningen.
de afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen,
postbus 610, 9700 AP Groningen.
__________
As low as reasonably archievable (art. 8.11,lid 3 van de Wet milie ubeheer)
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
Nationale Beoordelingsrichtlijn
richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen.
Deze richtlijn betreft de opslag van vloeibare aardolieproducten brandbare
vloeistoffen) in bovengrondse tanks tot een opslagcapaciteit van 150 m3.
richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen.
Deze richtlijn betreft 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton'
Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 µPa
De hoogste van de volgende gemiddelde waarden:
1. het Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur.
2. het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met 5
dB.
3. het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00) uur verhoogd met 10
dB.
Europese Afvalstoffen Lijst.
Het energetisch gemiddelde geluidsniveau over een bepaalde periode.
Het geluidsniveau dat 95% van de tijd wordt overschreden
Provinciale Milieu Verordening
de hoogste waarde van de volgende geluidniveaus:
1. Het L95 -niveau van het omgevingsgeluid zonder de bijdrage van de niet
omgevingseigen bronnen.
2. Het optredende equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door wegverkeersbronnen verminderd met 10 dB(A).
Stichting Bouw Research -richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen
door trillingen (1993)

1.

ALGEMEEN

1.

In de inrichting mogen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
- het sorteren, persen en op- en overslaan van papier en karton;
- het sorteren be- en verwerken en het op- en overslaan van metalen, metalen voorwerpen of
schroot;
- het bewaren en bewerken van wrakken van auto' s en bedrijfswagens;
- het bewaren en bewerken van bouw- en sloopafval;
- het opslaan en sorteren van in het afvalstadium geraakte accu' s;
- de opslag en overslag van containerbakken met en zonder afvalstoffen en/of deelstromen;
- het herstellen van motorvoertuigen en materieel;
- het stallen van motorvoertuigen en materieel;
- het exploiteren van een wasplaats.
De opslag van aangevoerd materiaal moet zich beperken tot het, op de bij de aanvraag behorende
tekening aangegeven deel van de inrichting.
Het terrein van de inrichting moet, met uitzondering van de toegang zijn omringd door een
gesloten hekwerk.
De toegang tot het terrein van de inrichting moet een minimale breedte hebben van
6,00 m. en zodanig zijn aangelegd dat een goede verkeersbeweging mogelijk is. De toegang
moet zijn voorzien van een beweegbare toegangspoort.
Het toegangshek moet buiten de openingstijden van de inrichting en indien geen van bij de inrichting behorende personen aanwezig zijn, met een slot zijn afgesloten.
Aan het toegangshek moet op een bord duidelijk ten minste het volgende zijn vermeld:
- naam en telefoonnummer van de inrichting.
De verlichting van het terrein van de inrichting moet zodanig zijn dat dit geen hinder veroorzaakt
aan derden.
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden
genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken vanwege stank.
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting werkzame personen op de
hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning; voordat bedoelde personen werkzaamheden
gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door
deze personen te verrichten werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder opleveren en niet in
strijd zijn met het gestelde in de voorschriften.
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moeten voldoende terzake deskundige personen
aanwezig zijn, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen ingrijpen.
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend
het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het
vertrek van het voertuig.
De omroep- en/of muziekinstallaties van de inrichting of voertuigen moeten zodanig zijn afgesteld dat geluid afkomstig uit deze installaties buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
Verladingen ten behoeve van aan- en afvoer van afval- en grondstoffen c.a..moet op het terrein
van de inrichting plaatsvinden.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

2.

SCHEIDEN EN SORTEREN/OP- EN OVERSLAG.

Acceptatie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd,
I. om te sorteren/scheiden:
- papier en karton;
- metalen, ferro- en non ferro, metaalschroot en metalen voorwerpen.;
- bedrijfsafval (BA) dat qua aard en samenstelling overeenkomt met vorenvermelde
afvalstoffen.
b. om op- en over te sla an:
- (on)gesorteerd bouw- en sloopafval (BSA).
Gevaarlijke afvalstoffen waaronder Kga mogen niet worden geaccepteerd.
Indien gevaarlijke afvalstoffen incidenteel in de geaccepteerde vrachten (dus na visuele
inspectie) worden aangetroffen, moeten dit conform het gestelde in de paragraaf 'opslag' worden
opgeslagen.
In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de
vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen in overeenstemming met
het gestelde in de paragraaf 'opslag'.
Met asbest verontreinigd afval l mag niet worden geaccepteerd.
Indien bij selectieve sloop van een verdachte locatie op grond van het sloopbestek dan wel uit
analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden partij bouw- en sloopafval niet verontreinigd is,
mag deze partij worden geaccepteerd. De analysemethode moet ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag worden voorgelegd.
De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen,
dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele inspectie dient
de inrichting te beschikken over een vloeistofdichte inspectievloer.
De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de
provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

Opslag/afzet
8.
9.

10.
11.
12.

Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde afval af te
sorteren en te scheiden, respectievelijk gescheiden te houden. Containers met afvalstoffen
moeten in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoelt in
voorschrift 2.3, moeten worden opgeslagen in overeenstemming met het gestelde in CPR 15-1
en worden afgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
Indien er minder dan 25 kg klein gevaarlijk afval wordt opgeslagen, hoeft niet te worden
voldaan aan de eisen van CPR 15-1.
De opslagduur van een partij afvalstoffen op de inrichting mag maximaal 1 jaar bedragen.
Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt voor de
in voorschrift 2.10 gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie jaren.
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschriften 2.10
en 2.11 gestelde verplichtingen worden nageleefd.
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3.

ACCU' S

Acceptatie
1.
2.
3.

Vergunninghoudster is verplicht de in het afvalstadium geraakte accu' s te accepteren conform
de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure.
Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, schriftelijk ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur.
Vergunninghoudster is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de
goedgekeurde wijziging) toe te passen.

Administratie en registratie
4.
5.
6.
7.
8.

4.

Vergunninghoudster is verplicht van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende
productstromen een administratie te voeren conform de bij de aanvraag gevoegde "Opzet
goederenadministratie".
Wijzigingen in de opzet en de wijze van uitvoering van de administratie als bedoeld in
voorschrift 3.4 dienen tevoren schriftelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
directeur.
Vergunninghoudster dient de administratie als bedoeld in voorschrift 3.4 gedurende drie jaren op
de inrichting te bewaren.
Vergunninghoudster dient zich ervan te overtuigen dat de samenstelling, aard en eigenschappen
van elke in ontvangst te nemen partij gevaarlijke afvalstoffen overeenkomen met de gegevens
zoals die door de aanbieder zijn vermeld in het omschrijvingformulier.
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat afschriften van de meldingsformulieren,
zoals bedoeld in het van toepassing zijnde Meldingenbesluit, ten minste drie jaren worden
bewaard.
AUTOWRAKKEN

Opslag en overslag van autowrakken, bedrijfswagens en vrachtwagens.
1.
2.

Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van de in voorschrift 4.2. vermelde onderdelen, materialen, stoffen, preparaten of andere producten mogen niet worden geaccepteerd.
De volgende stoffen, preparaten of andere producten mogen niet in het autowrak aanwezig zijn :
- motorolie; transmissieolie; versnellingsbakolie; olie uit het differentieel; hydraulische olie;
remvloeistoffen; koelvloeistoffen; ruitensproeiervloeistoffen; airconditioningvloe istoffen;
benzine; dieselolie; LPG-tank, inclusief LPG; accu, inclusief accuzuren; oliefilter;
PCB/PCT-houdende condensatoren; batterijen.
- Grotere kunststofonderdelen die als materiaal hergebruikt kunnen worden, zoals bumpers,
grilles, wieldoppen, achter- en knipperlichten, instrumentenborden of delen daarvan en
vloeistoftanks, indien voor die kunststofonderdelen een mogelijkheid voor materiaalhergebruik bestaat en die kunststofonderdelen in een shredderinstallatie niet zodanig worden
gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden;
- metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen niet
in de shredderinstallatie worden gescheiden;
- glas, inclusief koplampenglas;
- katalysatoren;

-

3.
4.
5.

5.

ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners, voorzover deze niet onschadelijk
zijn gemaakt;
- onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn gecodeerd;
- andere materialen waarvoor economisch haalbare mogelijkheden voor materiaalhergebruik
beschikbaar zijn, zoals rubberstrips, veiligheidsgordels, kokoshaar, polyurethaan-schuim, indien die materialen in een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als
materiaal hergebruikt kunnen worden.
Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van, indien aanwezig, autobanden en autobinnenbanden.
Het is nie t toegestaan een autowrak op een zodanige wijze te pletten, te knippen of anderszins
mechanisch te verkleinen dat de identiteit en de inhoud daarvan niet meer herkenbaar zijn.
Autowrakken waarvan alle in voorschrift 4.2. bedoelde stoffen, preparaten of andere producten
zijn afgetapt of gedemonteerd, worden afgevoerd naar een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt waarin autowrakken worden verwerkt of vernietigd.
LASSEN/SNIJBRANDEN

Algemeen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Indien laswerkzaamheden moeten worden verricht moeten zodanig maatregelen worden getroffen dat geen hinderlijk licht van de lasvlam buiten de inrichting kan doordringen.
Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende
vloer waarop geen plassen kunnen ontstaan.
In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens
de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door Onze Minister wie het
aangaat aangewezen instantie of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door
dergelijke instelling erkende deskundige. De beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG. (10 jaar voor acetyleen en 5 jaar voor zuurstof).
De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn. Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.
Tijdens het in gebruik zijn van een acetyleendissousfles moet de sleutel voor het openen en slu iten op de afsluiter aanwezig zijn; van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn
dichtgedraaid.
Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste
plaats zijn ondergebracht. Deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer nader worden bepaald. De plaatselijke brandweer moet bekend zijn met de plaats van de gasflessen die wel
aan een vaste plaats zijn gebonden.
Leidingen en toebehoren moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot
waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen is gewaarborgd.
Leidingen, toebehoren en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand
zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.
Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en
worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek". Ook moeten direct maatregelen
worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.

10.
11.
12.

Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de
naam op de fles is aangebracht.
Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregele n in acht worden genomen als voor
gevulde gasflessen. Lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar
de aard van het gevaarsaspect.

Aanvullende eisen voor acetyleen
13.
14.
15.

Verbindingen in een vast leidingsysteem voor acetyleen moeten gelast zijn uitgevoerd.
Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overig toebehoren voor acetyleen mogen niet van koper zijn, noch van legeringen die meer dan 63% koper bevatten.
De verbinding van een gasfles aan een verzamelle iding voor acetyleen moet plaatsvinden door
middel van een beugelaansluiting van zodanige vorm en afmeting, dat uitsluitend acetyleenfle ssen op deze leiding kunnen worden aangesloten, één en ander volgens NEN 3268.

Aanvullende eisen voor zuurstof
16.

17.
18.

Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan
2500 kPa (25 bar) en niet hoger dan 15000 kPa (150 bar), moeten zijn vervaardigd van koper,
messing of roestvast staal. Onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 15000 kPa (150 bar), moeten van koper of messing zijn vervaardigd.
Alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen komen met zuurstof, moeten
vrij zijn van olie, vet en stof.
Voordat een zuurstofinstallatie in gebruik wordt genomen, moet deze worden ontvet met een onbrandbaar ontvettingsmiddel en daarna worden gespoeld met stikstof.

6.

REGISTRATIE.

1.

Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens de EURAL
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
b. naam, adres en woonplaats vervoerder
c. afleveradres
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. analysegegevens dan wel product/procescertificaten
h. afvalstoffencode en categorie volgens de EURAL
i. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)

2.

3.

8.

Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonpla ats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.c. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens de EURAL
h. reden van weigering
i. adres en afvoer geweigerd aanbod
Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende
voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
De op grond van de voorschriften 6.1 tot en met 6.3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks
worden bijgehouden, gedurende minstens 3 jaar op de inrichting, worden bewaard en op eerste
aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
Binnen 3 maanden na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde
gegevens evenals de voorraden per 1 januari te worden opgestuurd aan de directeur.
De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
directeur.
Van geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de directeur.

7.

BODEMBESCHERMING EN AFVALVERWERKING.

1.

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking, dient een plan voor de uitvoering van een onderzoek naar de bodemkwaliteit, ter beoordeling te worden gezonden aan ons
college. Ons college kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek.
Ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van het veldwerk van het bodemonderzoek, dienen
Ged Staten hiervan op de hoogte te worden gesteld.
Uiterlijk 3 maanden nadat ons college zijn oordeel over het in voorschrift 7.1. bedoelde onderzoeksplan aan vergunninghoudster heeft medegedeeld, moet een representatief onderzoek naar
de kwaliteit van de grond en het grondwater van het terrein van de inrichting (referentie onderzoek) beschikbaar zijn. Dit onderzoek kan zich beperken tot de delen van de inrichting waarvan
het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden van de vergunning
bodemverontreiniging kan voordoen.
Het onderzoek dient ten minste te voldoen aan de NEN 5740. De resultaten van het onderzoek
dienen binnen 1 maand na het bekend worden hiervan te worden overgelegd aan ons college.
In geval van een redelijk vermoeden van verontreiniging van de grond en/of het grondwater, dan
wel bij beëindiging of wijziging van de inrichting dient vergunninghoudster, na een daartoe
strekkend verzoek van de directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond en/of
het grondwater van hetzij het door de directeur bij het verzoek aan te geven deel hetzij het geheel
van het terrein van de inrichting, op een wijze welke identiek is aan de vaststelling van de nuls ituatie (voorschrift 7.1)

4.

5.
6.
7.

2.

3.

Het onderzoeksplan dient door de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van
het onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 2 maanden na het bekend worden
hiervan worden overlegd aan de directeur.
Bodembescherming.
4.
5.

6.
7.

Ter plaatse van bodembedreigende activiteiten dienen bodembeschermende voorzieningen of
maatregelen zijn getroffen die voldoen aan de bodemrisicocategorie A, zoals gedefin ieerd in de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning moeten de bodembeschermende voorzieningen, zoals vermeld in 8.2. van de aanvraag, worden gekeurd op
vloeistofdichtheid conform de CUR/PBV-aanbeveling 44 door een daartoe bevoegd Deskundig
Inspecteur. Het resultaat van de keuring moet één maand na de uitvoering hiervan worden overgelegd aan de directeur.
Alle afvalstoffen, zowel vaste als vloeibare, moeten op doelmatige wijze worden behandeld,
opgeslagen, verpakt en getransporteerd, zodat geen vervuiling van de bodem en het
oppervlaktewater kan plaatsvinden.
Afvalstoffen moeten periodiek, doch ten minste éénmaal per maand uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in of buiten de inrichting
kan verspreiden.

8.

LUCHT EN STOF

1.

Handelingen met afvalstoffen en producten moeten zodanig plaatsvinden dat geen stof- of
geurhinder naar de omgeving optreedt.
Ter voorkoming van stofhinder moeten de maatregelen, behorende bij klasse S3 en S5, worden
genomen zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Nederlandse Emissie Richtlijn.

2.

Stofbestrijding
3.

De wegen en andere plaatsen waar verkeer optreedt binnen het terrein van de inrichting moeten,
ter voorkoming van stofverspreiding (regelmatig duidelijk waarneembare stofverspreiding door
opdwarrelen van stof ten gevolge van het verkeer en/of door verstuiven van stof ten gevolge van
windval) door besproeiing met water vochtig worden gehouden, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.

9.

GELUID- EN TRILLINGHINDER.

Geluid
1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT in dB(A)) veroorzaakt door de
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentie punt
1 en 2
4, 5 en 6
9 en 10

Ligging (woning)
Pekelwerk 8 en 7
Rembrandtlaan 11, 13a en 15
A. Reynderstraat B20 en B22

07.00-19.00
uur
45
43
40

19.00-23.00
uur
40
38
35

23.00-07.00
uur
35
33
30

2.

Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inric hting
(LAmax in dB(A)), gemeten in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
C m, mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:
Referentie punt
1 en 2
4, 5 en 6
9 en 10

3.

6.

7.

19.00-23.00
uur
65
60
60

23.00-07.00
uur
60
55
55

Ligging (richting)
noordwest op 50 meter
zuidoost op 50 meter
zuidwest op 50 meter

07.00-19.00
uur
55
45
50

19.00-23.00
uur
50
40
46

23.00-07.00
uur
45
35
42

Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inric hting
(LAmax in dB(A)), gemeten in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm, mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 9.5, op de aangegeven punten
de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Controlepunt
11
14
15

5.

Pekelwerk 8 en 7
Rembrandtlaan 11, 13a en 15
A. Reynderstraat B20 en B22

07.00-19.00
uur
70
62
62

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT in dB(A)) veroorzaakt door
de inrichting, mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 9.5, op de aangegeven punten de
hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Controlepunt
11
14
15

4.

Ligging (woning)

Ligging (richting)
noordwest op 50 meter
zuidoost op 50 meter
zuidwest op 50 meter

07.00-19.00
uur
80
69
66

19.00-23.00
uur
75
69
66

23.00-07.00
uur
65
60
61

Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van de voorschriften 9.3
en 9.4 worden afgeweken, mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont
dat de grenswaarden van de voorschriften 9.1 en 9.2 niet worden overschreden. Dit dient te
worden aangetoond door middel van een rapportage met de resultaten van metingen en/of
berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoor deeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de
referentie- en controlepunten bedraagt 1.5 m boven het maaiveld tussen 07.00 en 19.00 uur
en 5 meter boven het maaiveld tussen 19.00 en 07.00 uur. De punten staan aangegeven in
bijlage 2 van deze beschikking.
Alle deuren van de hallen dienen tussen 19.00 en 23.00 uur gesloten te worden gehouden.
De deur tussen de aanvoerhal en de overkapping mag tussen 19.00 en 23.00 uur ten hoogste
1 uur zijn geopend voor het onmidde llijk doorlaten van personen en/of goederen.

Trillingen
8.

Trillingen veroorzaakt door de inrichting dienen in de trillingsgevoelige ruimte(n) van woningen van derden te voldoen aan één van de volgende twee voorwaarden:

•

9.
10.

de waarde voor de maximale trillingsterkte (V max) dient kleiner te zijn dan de waarde A1
van onderstaande tabel, of
• de waarde voor de maximale trillingssterkte (V max) dient kleiner te zijn dan de waarde A2
van de onderstaande tabel en de trillingsterkte over de beoordelingsperiode (Vper) dient
kleiner te zijn dan A3 van de onderstaande tabel.
A1 = 0.15; A2 = 2.5 A3 = 0.07 tussen 07.00 en 19.00 uur;
A1 = 0.15; A2 = 1.5 A3 = 0.07 tussen 19.00 en 23.00 uur;
A1 = 0.1;
A2 = 0.2 A3 = 0.05 tussen 23.00 en 07.00 uur.
De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 9.8 en de toetsing aan de waarden A1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2
"Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" (1993) van de Stichting Bouwresearch.
Voorschrift 9.8 geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze woningen
aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren
of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

10.

BRANDPREVENTIE.

1.

Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en explosiegevaar dienen
in overeenstemming met de Commandant van de plaatselijke brandweer te zijn getroffen.
De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend
deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
Uit een aan het apparaat bevestigd label of door middel van een op het apparaat aangebrachte
stikker, voorzien van datum, tijdstip controle en handtekening moet blijken dat een periodieke
controle heeft plaatsgevonden.
Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de
plaats van de brand of het ongeval te bereiken moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- en/of reddingsmateriaal.
In brand geraakte afvalstoffen, grondstoffen, materialen e.d. dienen onverwijld te worden geblust. Zo nodig dient de brandweer te worden gealarmeerd.
Tijdens de bedrijfsvoering moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het
optreden van brand en/ of andere calamiteiten, de voor de brandweer noodzakelijke gegevens ter
bestrijding kan verstrekken. Deze gegevens moeten minimaal omvatten:
1. een overzichtelijke plattegrond van de inrichting, waarop duidelijk zijn aangegeven:
a. de plaats, de aard en de capaciteit van de in de inrichting aanwezige
brandbestrijdingsmiddelen;
b. alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw is vermeld;
c. de aard en de maximale hoeveelheid van de in de gebouwen aanwezige stoffen;
d. aanrijroutes, onder meer voor de brandweer, de opstellingsplaatsen voor
brandweermateriaal, doorrijhoogten, wegbreedtes en toelaatbare wieldrukbelasting;
2. een lijst van personen die de brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in geval
van een brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden.
De in voorschrift 10.6 bedoelde gegevens dienen tevens bij de plaatselijke brandweer aanwezig
te zijn.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
11.

AFVALWATER.

1.

De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater van:
• huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen;
• schrobputten binnen de inrichting;
• de olie-slibscheider van de wasplaats.

2.

3.

De afvalwaterstromen mogen uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
• de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of soortgelijk werk bedoelt voor inzameling en transport van afvalwater;
• de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd.
a. Het afvalwater dat afvloeit van de vloeistofdichte vloer van de wasplaats dient door een
slibvangput en olieafscheider te worden geleid alvorens het in het openbaar riool of
soortgelijke werk bedoeld voor inzameling en transport van afvalwater wordt gebracht;
b. De in voorschrift 11.3.a. genoemde voorzieningen dienen te voldoen aan NEN 7089, uitgave
1990 en de daarbij behorende bijlage met de daarop in 1992 en 1993 uitgegeven
correctiebladen of dienen te voldoen aan de regels die ten aanzien van slibvangputten en
olieafscheiders gelden in andere lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die
partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte en waarmee een
ten aanzien de in voorschrift 11.3.a. genoemde voorzieningen een gelijkwaardige
bescherming voor het milieu wordt bereikt.
c. De in voorschrift 11.3.a bedoelde voorzieningen dienen zodanig te zijn geplaatst dat deze
goed bereikbaar zijn.
d) De in voorschrift 11.3.a bedoelde voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede werking
noodzakelijk is te worden geledigd en te worden gereinigd. Het is niet toegestaan de tijdens
de lediging en reiniging vrijkomende afvalstoffen te lozen.
Van het ledigen van slibvangput en olieafscheider dient een logboek te worden bijgehouden.
e) De in lid a. van dit voorschrift genoemde voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede
werking noodzakelijk is te worden geledigd en te worden gereinigd. Het is niet toegestaan de
tijdens de lediging en reiniging vrijkomende afvalstoffen te lozen. Van het ledigen van slibvangput en olieafscheider dient een logboek te worden bijgehouden.
f) In het logboek dient de volgende gegevens te zijn vermeld:
• data waarop onderhoud is gepleegd aan de slibvangput en olieafscheider;
• data waarop de afvalstoffen zijn afgevoerd (met afgifte bonnen);
• naam en adres verwerkingsbedrijf;
• hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen;
g) Vergunninghoudster dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

12.

WASPLAATS

1.

Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze geschieden
dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden
De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die
zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoering van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
Indien door het uitrijden van de wasplaats (natte) sporen op de voor het openbaar verkeer
openstaande weg achterblijven, welke gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen opleveren, dient vergunninghoudster, eventueel in overleg met de wegbeheerder, passende maatregelen
te nemen.

2.

3.

13.

AFLEVERING van BRANDSTOFFEN.

De totale installatie voor de opslag en aflevering van motorbrandstoffen moet voldoen aan het gestelde
in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
a.
4.1.1 en 4.1.2;
b.
4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
c.
4.1.3 tot en met 4.1.6;
d.
4.3.2 tot en met 4.3.5;
e.
4.3.8 en 4.3.9;
f.
4.3.11;
g.
4.4.1;
h.
4.4.4 en 4.4.5;
i.
4.4.7 en 4.4.8;
j.
4.5.2 tot en met 4.5.9;
k.
4.5.11.
V.

te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
1. Afvalstoffenbedrijf Van den Hende BV, Pekelwerk 14, 9663 AW Nieuwe Pekela;
2. de directeur Beleidsafdelingen Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen;
3. VROM-Inspectie - Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Ministerie van VROM, directie Stoffen Afvalstoffen Straling (645), Postbus 30945, 2500 GX Den
Haag;
5. Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela , Postbus 20000, 9665 ZM Oude Pekela;
6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM
Groningen
6. het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
7. het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden

Groningen,
Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen:
, voorzitter.

, secretaris.

Aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV
t.a.v. de heer W.J. van den Hende
Postbus 21
9665 ZG OUDE PEKELA

Nr. 2003-11.723a/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer Van den Hende,
Hierbij doen wij u toekomen een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ , MV,
op uw aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van uw
inrichting gevestigd aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela , kadastraal bekend als gemeente Pekela, sectie
A, nrs. 3640, 3641 en 3907.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging
oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
.
Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving en een exemplaar van het Informatieblad.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.
, secretaris.

Aan het College van Burgemeester en wethouders
der gemeente Pekela
Postbus 20000
9665 ZM OUDE PEKELA

Nr. 2003-11.723b/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geacht colle ge,
Hierbij zenden wij u in uw hoedanigheid van adviseur en als uitvoerder van het ter inzage leggen van de
stukken, een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ , MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Oude Pekela is verleend een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de
Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nie uwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging
oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
, ten behoeve van bovengenoemde inrichting.
Wij verzoeken u om medewerking aan de thans uit te voeren procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, juncto de Wet milieubeheer door deze stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente ter
inzage te leggen en daarvan, overeenkomstig artikel 13.4, sub a, van de Wet milie ubeheer mededeling te
doen ("aanpla kking van de kennisgeving aan het gemeentehuis … "). In verband met deze aanplakking is een
tweede exemplaar van de kennisgeving bijgevoegd.

Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van het Informatieblad. Voor verdere informatie verwijzen wij
u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.
, secretaris.

Aan VROM Inspectie – Regio Noord
Postbus 30020
9700 RM GRONINGEN

Nr. 2003-11.723c/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u in uw hoedanigheid van adviseur , een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ , MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te
Oude Pekela is verleend een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar
inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging
oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
, ten behoeve van bovengenoemde inrichting.
Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving exemplaar van het Informatieblad. Voor
verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Directie Noord
Postbus 30032
9700 RM GRONINGEN

Nr. 2003-11.723c/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u in uw hoedanigheid van adviseur , een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ , MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te
Oude Pekela is verle end een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar
inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging
oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
, ten behoeve van bovengenoemde inrichting.
Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving exemplaar van het Informatieblad. Voor
verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan het Ministerie van VROM
Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg
Directie Afvalstoffen
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Nr. 2003-11.723c/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u in uw hoedanigheid van adviseur , een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ , MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te
Oude Pekela is verleend een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar
inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging
oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
, ten behoeve van bovengenoemde inrichting.
Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving exemplaar van het Informatieblad. Voor
verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.
, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 4
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 6
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 8
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 10
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 12
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 20
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nie uwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 22
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 24
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 26
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 28
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 1
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 3
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 5
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 7
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 9
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 11
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 13
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 15
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 17
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 19
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 21
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 23
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 25
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 27
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 29
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 31
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 33
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Pekelwerk 35
9663 AW NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 1
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 3
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 5
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 7
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 9
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 11
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 13
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 13
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 15
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 17
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 19
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 21
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 23
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inric hting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 25
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
Rembrandtlaan 27
9663 BP NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B16
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B17
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichtin g/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B18
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B19
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inric hting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B20
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B21
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B22
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B23
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B24
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B26
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de direct
omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een exemplaar
van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin omschreven
besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel
A. Reijndersstraat B28
9663 PL NIEUWE PEKELA

Nr. 2003-11.723d/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: 2.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u ingevolge artikel 13:4, sub b van de Wet milieubeheer ('bekendmaking aan de
direct omwonenden/gebruikers van panden in de directe omgeving van de inrichting/het bedrijf'), een
exemplaar van de kennisgeving en het daarbij behorende Informatieblad met betrekking tot de daarin
omschreven besluiten van respectievelijk ons college en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap
Hunze en Aa's
op het verzoek om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Nieuwe Pekela .
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Aan de heer J. Kramer
Stadsweg 66
9885 PC LAUWERZIJL

Nr. 2003-11.723c/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer Kramer,
Hierbij zenden wij u ter kennisneming een exemplaar van ons besluit van
2003,
nr. 2003-11.723/ , MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Oude Pekela
is verleend een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning,
zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van
bovengenoemde aanvragen, namens het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, in haar
hoedanigheid van mede bevoegd gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontrein iging oppervlaktewateren (Wvo), gedateerd
2003, nummer
, ten
behoeve van bovengenoemde inrichting.
Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving exemplaar van het Informatieblad.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.
, secretaris.

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Hunze en Aa's
t.a.v. de heer E. Bos
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Nr. 2003-11.723e/ , MV.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)

: div.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
Van den Hende (Prjnr. 5607);
bekendmaking en
terinzagelegging besluiten.

Geachte heer Bos,
Hierbij zenden wij u in uw hoedanigheid van adviseur en in uw hoedanigheid van mede bevoegd gezag in deze procedure, een exemplaar van ons besluit van
2003, nr. 2003-11.723/ ,
MV, waarbij aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV te Oude Pekela is verleend een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zogenaamde revisievergunning, zoals bedoeld in
artikel 8.1, 1e lid, onder c van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van haar inrichting aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe Pekela.
Tevens zenden wij u, in het kader van de door ons ter hand genomen gecoördineerde behandeling van
bovengenoemde aanvragen, namens uw Dagelijks Bestuur, in haar hoedanigheid van mede bevoegd
gezag, een exemplaar van haar besluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo),
gedateerd
2003, nummer
, ten behoeve van bovengenoemde inrichting.
Tevens zenden wij u, in uw hiervoor genoemde hoedanigheid afschriften van de brieven welke wij heden in het kader van deze fase van de procedure aan de betrokkenen hebben verzonden.

Tenslotte zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving exemplaar van het Informatieblad.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de bijgevoegde stukken.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der provincie Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

BESLUITEN
WET MILIEUBEHEER (Wm) /WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEN (Wvo)
Aan Afvalstoffenbedrijf Van den Hende BV te Nieuwe Pekela zijn de navolgende vergunningen verleend:
1. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning zoals bedoeld in artikel 8.1, 1e lid, onder
c van de Wm (revisievergunning) voor haar inrichting gevestigd aan de Pekelwerk 14 te Nieuwe
Pekela , kadastraal bekend als gemeente Pekela, sectie A, nrs. 3640, 3641 en 3907;
2. een vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Wvo voor het lozen van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool in de Pekelwerk en het lozen van
niet verontreinigd hemelwater en terreinwater op oppervlaktewater.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waterschap Hunze en Aa's Hunze en Aa's is het bevoegd gezag
voor het verlenen van de Wvo-vergunning. De Wm- en de Wvo-aanvragen zijn gelijktijdig ingediend
en hangen inhoudelijk samen; in overeenstemming met hoofdstuk 14.1 van de Wm zijn deze daarom
gecoördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten zijn met de gecoördineerde behandeling van de procedure belast.
Gedeputeerde Staten, respectievelijk het DB van het Waterschap Hunze en Aa's hebben onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de gevraagde vergunningen verleend.
Terinzagelegging
De beide besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 juli t/m 4 september 2003 in
het gemeentehuis van Pekela en buiten kantoortijden alleen op maandag- en donderdagavond van
19.00-20.30 uur in de bibliotheek te Oude Pekela .
Beroep
Tot en met 4 september 2003 kan tegen de onderscheiden besluiten beroep worden ingesteld door degene(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten géén bedenkingen te hebben ingebracht
tegen de ontwerpbesluiten. Het beroepsschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt
u ook de Voorzitter voornoemd vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te
treffen
De besluiten treden in werking op 5 september 2003 of op het moment dat de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beslissing op een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de Voorzitter
volgt.

INFORMATIEBLAD
BESLUIT MILIEUVERGUNNING
In het kader van de Wet Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten van Groningen het bevoegde gezag voor
onderstaand besluit.
Voordat een vergunning wordt verleend, worden betrokkenen in de nabije omgeving op de hoogte gesteld.
Een kennisgeving van het besluit vermeldt plaats en periode van ter inzage legging van de stukken en de
mogelijkheden tot het instellen van beroep.
Dit informatieblad geeft een samenvatting van de inhoud van het ontwerpbesluit.
BEDRIJFSGEGEVENS

Afvalstoffenbedrijf Van den Hende BV
Pekelwerk 14, 9663 AW Nieuwe Pekela.

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Afvalstoffenbedrijf Van den Hende Holding BV is een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezig houdt met het
transporteren, be- en verwerken van afvalstoffen in hoofdzaak papier en metalen om deze na bewerking
vervolgens geschikt te maken voor hergebruik. Daarnaast houdt de handelsonderneming zich bezig met de
handel in papier en metalen. Ook zamelt het bedrijf in het afvalstadium geraakte accu' s in.
Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer, is een aanvraag ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend, die betrekking heeft op het lozen van het in de inrichting afkomstig huishoudelijk afvalwater en voor (verontreinigd) hemelwater op de gemeentelijk riolering.
Voor deze ver gunning is het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze & Aa's het bevoegde gezag.
De beide ontwerp-vergunningen zijn samen gepubliceerd en terinzage gelegd. Tegen de ontwerpbesluiten
zijn géén bedenkingen ingebracht en zijn geen adviezen uitgebracht.

REDEN VOOR DE AANVRAA G

Aan de bestaande vergunning is een tijdslimiet verbonden, die binnenkort eindigt, tevens vinden de volgende
veranderingen op de inrichting plaats:
- het bouwen van een overkapping voor het stallen van vrachtauto’s
- het bouwen van een opslagloods
- het opslaan en afzetten van bouw- en sloopafval
- het vergroten van het oppervlak van de inrichting

MILIEUASPECTEN VOOR DE OMGEVING

De belangrijkste milieuaspecten voor de inrichting zijn geluid vanwege bedrijfsactiviteiten en de bodembelasting ten gevolge van de opslag van afvalstoffen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden, die
voldoende bescherming bieden tegen mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Dit informatieblad is een uitgave van de Afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen, telefoonnummer
050 3164760, faxnummer 050 3164632, Postbus 610 9700 AP Groningen, e -mailadres info@provinciegroningen.nl
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het volledige besluit ligt ter inzage bij de gemeente van vestiging.
vrijdag 25 juni 2004

Aan de bewoners/gebruikers van het perceel : (= d-brief !!)
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Pekelwerk
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
Rembrandtlaan
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat
A. Reijndersstraat

4
6
8
10
12
20
22
24
26
28
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B26
B28

9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 AW
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 BP
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL
9663 PL

NIEUWE P EKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUW E PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA
NIEUWE PEKELA

Aanwijzing voor de verzending van de brieven onder corr. nr. 2003-10.510 a t/m f

WM-VERGUNNING S.V.P. VOORZIEN VAN HARDE
VOOR- EN ACHTERKANT MET GELIJMDE RUG.
met a-brief

:

1 ex Wm-besluit
1 ex Wvo-besluit (ligt op kamer C116, R.J.M.Reyers (tel. 4269))
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met b-brief

:

1 ex Wm-besluit
1 ex Wvo-aanvraag
1 ex Wvo-besluit (ligt op kamer C116, R.J.M.Reyers (tel. 4269))
2 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met c-brief

:

1 ex Wm-besluit
1 ex Wvo-besluit (ligt op kamer C116, R.J.M.Reyers (tel. 4269))
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met d-brief

:

1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met e-brief

:

1 ex Wm-besluit
1 ex Wvo-besluit (ligt op kamer C116, R.J.M.Reyers (tel. 4269))
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad

met f-brief

:

1 ex Wm-besluit
1 ex Wvo-besluit (ligt op kamer C116, R.J.M.Reyers (tel. 4269))
1 ex kennisgeving
1 ex Informatieblad
1 set afschriften alle uitgaande brieven

Afschriften van alle uitgaande brieven:
- R.J.M. Reyers, Afd. Milieuvergunningen
- H.J. Bakker, idem
- J. Dwarshuis, idem
- O. Huisman, Afd. MTZ
- Registratuur

