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GOEDKEURINGSBESLUIT 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen inzake een verzoek om goedkeuring voor de 

proefverwerking van Non-Ferro metalen kabels met een kunststofomhulling, zoals bedoeld in de 

vergunning op grond van de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht van Roba Metals B.V. , 

Oosterhorn 24 te Farmsum. 

 

Onderwerp verzoek 

Op 16 november 2020 hebben wij een verzoek tot goedkeuring ontvangen van Roba Metals B.V., 

Oosterhorn 24 te Farmsum. Het verzoek is ingediend naar aanleiding van vergunningvoorschrift 2.3 

van de huidige vergunning met nr. 2013 – 25.098/25, MV. Het verzoek is op 8 december 2020 

aangevuld met het document "Addendum bij “Verzoek tot proefverwerking” d.d. 10-11-2020". 

 

Procedure 

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene 

wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit naar aanleiding van het verzoek om goedkeuring 

binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek moet 

worden genomen. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, 

waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen. Het 

besluit treedt een dag na bekendmaking aan inrichtinghouder in werking. 

 

Toetsingskader 

In voorschriften 2.3.1 t/m 2.3.5 van de revisievergunning onderdeel 2.3 Proefverwerking van de 

revisievergunning van 18 juni 2013 met nr. 2013 – 25.098/25, MV. is de mogelijkheid geboden om 

proefnemingen te doen nadat Gedeputeerde Staten daaraan schriftelijke toestemming hebben gegeven. 

In de vergunningvoorschriften 

In de voorschriften 2.3.2 worden eisen gesteld aan een proefneming. Dit voorschrift luidt als volgt: 

 

Voorschrift 2.3.2  

Indien de vergunninghouder voornemens is nieuwe ingangsmaterialen te verwerken die niet in 

overeenstemming zijn met de categorieën zoals in voorschrift 2.1.4 vermeld, dient zij het bevoegd 

gezag hier tenminste zes weken voorafgaand aan de bewerking schriftelijk te verzoeken. Daarbij 

dienen ten minste de volgende gegevens te worden overgelegd:  

• productnaam, samenstelling, eventuele euralcode en fysische specificaties van het 

ingangsmateriaal;  

• de bron(nen) van herkomst;  

• te verwerken hoeveelheid, duur van de proefverwerking;  

• de wijze van aanvoer en wijze waarop het te behandelen ingangsmateriaal wordt be-

/verwerkt;  

• opgave van de verwachte emissies, het energieverbruik en de rest-/afvalstromen;  

• eventuele emissiebeperkende opties;  

• overige milieugevolgen bij toepassing van de ingangsmaterialen;  

• huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van het te beproeven 

ingangsmateriaal.  

 

Overwegingen 

Roba  Metals B.V. doet een verzoek tot het goedkeuren van de proefverwerking van Non-Ferro metalen 

kabels die zijn omhuld met kunststof. De proefverwerking betreft het strippen van deze met kunststof 

omhulde Non-Ferro metalen kabels met behulp van een zogenaamde kabelpelmachine.  
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De metaalfractie zal vervolgens door metaalverwerkende industrie als secundaire grondstof worden 

ingezet. Het kunststof wordt afgegeven aan een erkende verwerker. De duur van de proefneming is zes 

maanden. 

 

Het verzoek om goedkeurig bevat voldoende informatie en voldoet hiermee aan voorschrift 2.3.2.  

 

Daarnaast is de verwerking van de vrijkomende afvalstoffen getoetst aan het LAP. Voor het bewerken 

van Non-Ferro metalen kabels met kunststof omhulling geldt sectorplan 14 Papier- of 

kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan. De minimumstandaard in dit sectorplan is scheiden 

in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. In het geval van Roba Metals B.V. ontstaan 

alleen een metaalfractie en een kunststoffractie. 

 

Volgens sectorplan 14 moet de verkregen metaalfractie worden verwerkt conform sectorplan 12 

Metalen. De kunststof die vrijkomt bij het strippen van de kabels moet worden verwerkt conform 

sectorplan 11.  

 

Op grond van sectorplan 12 Metalen is de minimumstandaard recycling. De metalen worden door Roba 

Metals B.V. verkocht aan metaalverwerkende bedrijven, waar de metalen worden gerecycled. 

 

Door Roba Metals B.V. wordt de vrijgekomen kunststoffractie afgegeven aan een erkende verwerker, 

waar de kunststoffractie wordt verwerkt conform sectorplan 11 Kunststof en rubber. 

 

Hiermee voldoet de werkwijze van Roba Metals B.V. aan het LAP3. 

 

Besluit 

Gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht 

en vorenstaande overwegingen besluiten wij het uitvoeren van de proefneming inhoudende het 

strippen van Non-Ferro metalen kabels omhuld met een kunststof ommanteling met behulp van een 

zogenaamde kabelpelmachine, zoals beschreven in het verzoek d.d. 10 november 2020  

voor de periode van zes maanden goed te keuren. 

De proefnemingsperiode zal starten op 1 januari 2021. 

 

Ondertekening 

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen namens dezen, 

 

 
Mevrouw N.D. Baars, 

Directeur Omgevingsdienst Groningen. 
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Bekendmaking besluit en rechtsbescherming 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken een schriftelijk en 

gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610 

9700 AP Groningen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het 

desbetreffende besluit. 

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van 

het genomen 

besluit; 

- de gronden (redenen) van het bezwaar; 

- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor 

een goede 

behandeling noodzakelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


