
 

Geachte heer Van der Wolf, 

 

Op 6 oktober 2020 is uw verzoek tot goedkeuring van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en een 

systeem voor administratieve organisatie en interne controle ontvangen voor de inrichting International 

Slop Disposal B.V. (hierna: I.S.D.) aan de Koperweg 31 in Farmsum. Het verzoek is ingediend naar 

aanleiding van een hercontrole die heeft plaats gevonden op 11 februari 2020 en het voorschrift 1.1.1 

dat is verbonden aan de omgevingsvergunning die is verleend op 3 juli 2020 (zaaknummer  

Z2019-00001727). 

 

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. 

 

Overwegingen 

In voorschrift 1.1.1 van het bovengenoemde besluit hebben wij vastgelegd dat I.S.D. voorafgaande aan 

het overeenkomstig deze vergunning in werking brengen van de inrichting, binnen 3 maanden na in 

werking treden van deze vergunning een volledig AV-beleid en AO/IC gebaseerd op het LAP3 ter 

goedkeuring aan ons dient te hebben overgelegd. In voorschriften 2.1.4 en 2.1.5 van de 

revisievergunning van 3 februari 2004 met kenmerk 2004-1.557/6, MV hebben wij vastgelegd dat 

I.S.D. eventuele wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC voorafgaand ter goedkeuring aan ons 

worden voorgelegd of in geval dat niet wordt afgeweken van de in voorschrift 2.1.2 genoemde 
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randvoorwaarden, deze ter informatie aan ons worden voorgelegd alvorens deze mogen worden 

doorgevoerd. 

 

Op 6 oktober 2020 hebben wij de volgende documenten ontvangen;  

Schets depot; 

Bijlage 1 - Organogram; 

Bijlage 2A en 2B- AOIC en Ricobeoordeling; 

Bijlage 3A, 3B en 3C - Acceptatiebeleid, Schema acceptatiebeleid en Overzicht afvalstoffen; 

Bijlage 6 - Schets depot indeling. 

 

Wij hebben deze documenten beoordeeld op grond van voorschrift 1.1.1 van de omgevingsvergunning 

van 3 juli 2020. Daarnaast zijn de documenten getoetst aan het Landelijk afvalstoffenplan waarin 

criteria zijn opgenomen voor een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een 

systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). 

 

Tijdens de beoordeling van de stukken is gebleken dat er enkele onjuistheden in de verschillende 

documenten waren opgenomen. De bevindingen van deze beoordeling zijn via een e-mail op 1 

december 2020 met u gedeeld. In vervolg hierop hebben wij op 17 december 2020 aanvullend de 

aangepaste bijlagen 2A, 3A en 3C ontvangen. 

 

In het AV-beleid is aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van 

afvalstoffen plaatsvindt. In de AO/IC is verder vastgelegd hoe door technische, administratieve en 

organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst 

en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Wij concluderen dan ook dat het 

AV/AO-IC document met bijbehorende bijlagen voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. 

 

Goedkeuringsbesluit 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen inzake een verzoek om goedkeuring zoals bedoeld in 

de vergunningen van 3 februari 2004 met kenmerk 2004-1.557/6, MV en 3 juli 2020 met kenmerk 

Z2019-00001727 op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht van International Slop 

Disposal B.V. te Farmsum. De betreffende beleidsstukken zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd. 

 

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 

de heer E.M. Aukes van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788328. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Groningen, 

namens dezen, 

 
Mevrouw N.D. Baars 

Directeur Omgevingsdienst Groningen 


