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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 29 november 2011
Nr. 2011-54806/MV
Verzonden: 29 november 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van Van der Wiei Holding B.V. om een omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van haar bestaande inrichting te
Groningen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 14 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van Van der Wiel Holding B.V. Op 18 november 2011 hebben wij wijziging op deze aanvraag
ontvangen.
De aanvraag betreft de uitbreiding van de binnen haar bestaande, aan de Flensburgweg 9 te Groningen
gelegen, inrichting uit te voeren activiteiten. De uitbreiding betreft de acceptatie en verwerking van
spoorwegballast en de toepassing van een zuiginstallatie voor overslag van grind,
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschrifiten.
De vergunning wordt verleend voor het veranderen van (net in werking hebben van) een bestaande
inrichting, betretfende:
acceptatie en verwerking van spoorwegballast (Euralcode 17.05.08);
toepassing van een zuiginstallatie voor overslag van grind.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het veranderen van het in werking hebben van een
inrichting, met uitzondering van bijlage 4 en 5, maakt deel uit van de vergunning.
1.4
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 juncto artikel 3.10,
derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor, paragraaf 4.3).
1.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Van der Wiel Holding BV, Postbus 508, 9200 AM Drachten;
Enviso BV, Postbus 508, 9200 AM Drachten;
het college van burgemeester en wethouders van Groningen, p/a Postbus 742, 9700 AS Groningen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

Gegevens aanvrager
2.1
Van der Wiel Holding B.V. bestaat Lift een aantal werkmaatschappijen. Onderhavige inrichting wordt
geexploiteerd door Van der Wiel Holding B.V. Het beheer van het op- en overslagterrein voor bouwstoffen
en de bewerking van bouwstoffen wordt gevoerd door Van der Wiel Transport B.V. Het beheer van de
biologische en fysische grondreiniging wordt gevoerd door Delta Bio Grondreiniging B.V.
De inrichting is gelegen aan de Flensburgweg, op het industrieterrein Euvelgunne dat deel uitmaakt van het
industriegebied Groningen Zuld-Oost.IDe inrichting grenst aan het Winschoterdiep.
2.2
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de uitbreiding van de binnen de inrichting uit te
voeren activiteiten met:
Acceptatie en bewerking van maximaal 35.000 ton spoorwegballast (Euralcode 17.05.08) per jaar. De
bewerkingsstappen betreft het reinigen (wassen) en zeven van het materiaal alsook het eventueel in
een puinbreker breken van de ballast. Het uitgangsmateriaal wordt afgezet als secundaire bouwstof.
Toepassing van een grindzuigvrachtwagen bij de afvoer van grind waarbij voor het grind een andere
opslaglocatie word! gebruikt.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt verzocht om een omgevingsvergunning in het kader van de
Wabo voor het veranderen van (het in werking hebben van) een bestaande inrichting.
Huidige vergunningsituatie
2.3
Bij besluit van 14 augustus 2007 hebben wij aan de firma Van der Wiel een revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bedoel bedoeld voor opslag van wegenbouwmaterialen,
het breken van puin en het reinigen van verontreinigde grond.
Voornoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen
van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo.
Bij besluit van 5 lull 2007 heeft het waterschap Hunze en Aa's voor onderhavige inrichting een vergunning in
het kader van de voormalige Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor de lozing van
proceswater en huishoudelijk afvalwater op het openbare riool. In verband met het van kracht worden van de
Waterwet (Wtw) per 26 december 2010, waarbij de Wvo is komen te vervallen, zijn wij bevoegd gezag voor
voornoemde indirecte lozing van afvalwater en dient deze lozing via de omgevingsvergunning te worden
gereguleerd.
Verder is in de periode 1 oktober 2010 tot heden 1 omgevingsvergunning verleend voor een bouwkundige
uitbreiding van de inrichting.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de
daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten
aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan
de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Mor, juncto hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen
van de aCtiviteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.
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2.6
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 29 november 2011 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij, conform artikel 3.8 van de Wabo, van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad
van het Noorden van 3 december 2011 en op de provinciale website.
Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.
Het besluit wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 3 december 2011 alsook op de
provinciale website.

3.

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

3.1
Aspecten die bij deze beslissing worden betrokken
Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge artikel 3.10, derde lid van de
Wabo juncto artikel 4.21, onder e van de Mor het volgende beoordelen:
Artikel 4.21, ander e, sub 1 Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu clan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
3.1.1 Acceptatie, op- en overslag en bewerking afvalstoffen
De aanvraag heeft betrekking op de acceptatie en bewerking van rnaximaal 35.000 ton spoorwegballast per
jaar en een maximale opslag van deze afvalstof (Euralcode 17.05.08) van 35.000 ton. Voornoernde
capaciteiten hebben wij vastgelegd in voorschrift 1.2.1 en 1.2.2 van deze beschikking.
De aangevraagde verwerking van spoorwegballast hebben wij getoetst aan het geldende Landelijke
afvalbeheer plan 2012 — 2021 (LAP). Voor de verwerking van steenachtig materiaal is sectorplan 29 van het
LAP van toepassing. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ballastgrind is nuttige toepassing
door rnateriaalhergebruik. De aangevraagde reiniging en granulering van spoorwegballast ten behoeve van
hergebruik als secundaire bouwstof voldoet aan deze minimumstandaard.
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) mogen afvalstoffen bedoeld voor
(al dan niet na een be-/verwerkingl) nuttige toepassing voor een termijn van ten hoogste 3 jaar worden
opgeslagen. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.2.10 van de vigerende vergunning 14 augustus 2007.
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) dient te beschikken. Bij de aanvraag is een acceptatieregelement voor
steenachtig afval, waaronder spoorwegballast, gevoegd dat near ons oordeel voldoet als AV-beleid voor de
acceptatie en verwerking van spoorwegballast.
3.1.2 Afvalwater
Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van spoorwegballast wordt via een olie-afscheider en slibvangput
op het openbare riool geloosd. Voor deze indirecte lozing van proceswater dient te worden voldaan aan de
lozingsvoorschriften zoals die aan de op 5 juli 2007 door het waterschap Hunze en Aa's verleende Wvovergunning zijn verbonden. Dit is in voorschrifit 1.2.1 vastgelegd.
3.1.3 Bodembescherming
Voor de opslag van spoorwegballast dienen zodanige bodembeschermende voorzieningen te zijn getroffen
dat, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt voldaan aan een
verwaarioosbaar bodemrisico (A) of een aanvaardbaar bodemrisico
Het deel van het terrein waar de spoorwegballast zal worden opgeslagen en bewerkt is voorzien van een
vloeistofkerende verharding welke is voorzien van een grondwatermonitoringsysteem. Hiermee wordt,
conform voorschrift 5.2.1 van vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007, voldaan aan een
bodemrisicocategorie A*.
3.1.4 Geluid
Met betrekking tot de aan- en afvoer van spoorwegballast, de bewerking van spoorwegballast met behulp
van reeds vergunde zeef-, was- en puinbreekinstallaties en de verlading van grind met behulp van een
grindzuigvrachtauto is bij de aanvraag een tweetal akoestisch onderzoeken gevoegd (notitie 66111225.N01
d.d. 20 oktober 2011 en notitie 6111225.NO2, d.d. 2 november 2011).
Voor de representatieve bedrijfsituatie (RBS) wordt voor zowel de aanvoer als de afvoer van
spoorwegballast uitgegaan van 4 extra vrachtauto's per etmaal. Aan- en voer kan plaats vinden in zowel de
dag- (07.00 — 19.00 uur), avond- (19.00 — 23.00 uur) als nachtperiode (23.00 — 07.00 uur).
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Het zeven, wassen en (eventueel) breken van de spoorwegballast vindt uitsluitend in de dagperiode plaats
en past binnen de reeds vergunde bewerkingscapaciteit. De toegepaste mobiele zeef-, was- en
puinbreekinstallaties warden opgesteld op het zuidelijke deel van het terrein. In voorschrift 6.1.4 van de
vigerende omgevingsvergunning van 14 augustus 2007 is de opstellocatie van de mobiele puinbreker
vastgelegd.
Binnen de inrichting zal 1 a. 2 maal in de dagperiode en gedurende maximaal 1,5 uur per dag een
grindzuigvrachtauto worden ingezet voor de afvoer van grind. In het akoestische onderzoek zijn een tweetal
opslaglocaties voor grind op het noordelijke en op het zuidelijke deel van het bedrijfsterrein uitgewerkt. Op
basis van de akoestische onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de op- en overslag en verwerking van
spoorwegballast in de RBS niet zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting vanwege de inrichting op
de omgeving. Aan de in voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 vastgelegde norrnen voor de geluidsbelasting ((t..A(,0-) en
maximale geluidniveau (L Amax) wordt blijvend voldaan. Daarmee wordt tevens voldaan aan de voor het
industrieterrein Groningen Zuid-Oost vastgestelde geluidszone.
Voor de toepassing van grindzuigvrachtauto wordt aan de vigerende geluidvoorschriften voldaan indien de
opslag en verlading van grind, overeenkomstig het akoestische onderzoek, wordt verplaatst naar het
zuidelijke deel van het bedrijfsterrein. Dit is in voorschrift 1.4.1 vastgelegd. In voorschrift 1.4.2 is de wijze van
opstelling van de grindzuigvrachtauto, overeenkomstig het akoestische onderzoek, vastgelegd.
3.1.5 Emissies lucht
In de aanvraag zijn met betrekking tot de opsiag en verwerking van spoorwegballast diverse stofreducerende
maatregelen omschreven. Ons ziens wordt daarmee met betrekking tot de reductie van de emissie stof
voldaan aan de Best Beschikbare Technieken (BBT).
Ten tijde van de vigerende omgevingsvergunning is voor de bestaande inrichting met betrekking tot de
verspreiding van fijn stof als gevolg van de op- en overslag van grondstoffen en gebruik van een zeef- en
puinbreekinstallatie een luchtimmissietoets uitgevoerd.
Voor het zeven, wassen en breken van de spoorwegballast wordt gebruik gemaakt van de reeds vergunde
installaties. De opslag van grind en spoorwegballast betreft slechts een omwisseling van reeds bestaande
opslagen van (secundaire) bouwstoffen en grand.
Ten tijde van het verlenen van de vigerende revisievergunning is voor het gebruik van deze installaties reeds
een luchtimrnissietoets voor fijn stof uitgevoerd. Op dat moment is ook de fijn stof immissie als gevolg van
op- en overslag van grond en bouwstoffen op het terrein onderzocht. Hierbij is geconcludeerd dat aan de
luchtkwaliteitsnorrnen van bijlage 2 van de Wm voor fijn stof wordt voldaan. Onzes inziens zal de
verplaatsing van de opslag van grind, de gewijzigde verlading van grind en de op- en overslag van
spoorwegballast niet leiden . tot een overschrijding van voornoernde luchtkwaliteitsnormen.
Op grond van artikel 5.16 lid la van de Wm is er geen .belemmering voor voorliggende besluitvorming.
3.1.6 Conclusie
De voorgenomen veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die
de inrichting ingevolge de vigerende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken.
Artikel 4.21, onder e, sub 2 Mor: De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van
een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De voorgenomen veranderingen kennen niet de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
Artikel 4.21, onder e, sub 3 van de Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
De vigerende omgevingsvergunning is verieend voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor
opslag van wegenbouwmaterialen, het breken van puin en het reinigen van verontreinigde grand. De
veranderingen leiden daarmee niet tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning is verleend.
Beoordeling
3.2
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan die de inrichting ingevolge de vigerende vergunningen en de daaraan gebonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken;
De voorgenomen veranderingen kennen niet de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan die waarvoor vergunning is verleend.
Op grand van bovenstaande hebben wij besloten als onder 1.2.
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VOORSCHRIFTEN
1

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1
Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning 2007
1.1.1
De volgende voorschriften van de revisievergunning van 14 augustus 2007 zijn van toepassing op de
veranderingen binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en
dienen als zodanig te worden nageleefd:
Hoofdstuk 1
Algemeen:
voorschrift 1.1.1 tot en met 1.1.5;
Hoofdstuk 2
Acceptatie van afivalstoffen:
voorschrift 2.1.2 tot en met 2.3.5;
Hoofdstuk 3
Opslag en bewerking afvalstoffen:
voorschrift 3.5.3 en 3.6.3 tot en met 3.6.15;
Hoofdstuk 4
Afivalwater:
voorschrift 4.1.1 tot en met 4.2.4;
Hoofdstuk 5
Bodembescherming:
voorschrift 5.2.1;
Hoofdstuk 6
Geluid en trillingen:
voorschrift 6.1.1 tot en met 6.1.4 en 6.2.1;
Hoofdstuk 7
Lucht:
voorschrift 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7,
7.1.11 tot en met 7.1.22.
1.2

Van toepassing zijnde voorschriften lozing afvalwater

1.2.1
De voorschriften 1 tot en met 6, zoals vastgelegd in op 5 juli 2007 voor de inrichting verleende
Wvo-vergunning, zijn van toepassing op de veranderingen binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige
beschikking vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te worden nageleefd.
1.3
Acceptatie, opslag en bewerking spoorwegballast
1.3.1
Binnen de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 35.000 ton spoorwegballast (Euralcode 17.05.08) ten
behoeve van opslag en bewerking in een mobiele zeef-, grondreiniging- en/of puinbreekinstallatie worden
geaccepteerd.
1.3.2
Binnen de inrichting mag op enig moment maximaal per kalenderjaar maximaal 35.000 ton van de in
voorschrift 1.3.1 bedoelde afvalstof aanwezig zijn.
1.4
Geluid
1.4.1
Verlading van grind met behulp van een grindzuigvrachtauto mag uitsluitend plaats vinden op het zuidelijke
deel van het bedrijfsterrein zoals aangegeven in figuur 3 van het hiertoe bij de aanvraag behorende
akoestische onderzoek (notitie 6111225.N101).
1.4.2
Tijdens het laden van grind dient de grindzuigvrachtauto met de achtzijde naar het opslagvak voor grind te
zijn opgesteld.
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