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Assen, 20 september 2011
Ons kenmek 37 IMO 1201 1 007668
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Ondenruerp: Omgevingsvergunning; bekendmaking besluiten

Geachte heer Ten Duis,
U hebt op 27 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor
het realiseren van een transformatorhuisje bij de vergistingsinstallatie en op
9 augustus 2011 een aanvraag voor een omgevinsgvergunning ingediend voor de
opslag van vliegas en het vergroten van de opslag van kunststof. De aanvragen gaan
over Vamweg 7 te Wijster. De aanvragen zijn respectievelijk ingeboekt onder de
nummers 2011006680 en2O11006981. ln deze brief informeren wij u over welke beslissingen op de aanvragen zijn genomen.

Verlenen omgevingsvergunningen
Wij hebben besloten de omgevingsvergunningen te verlenen. De vergunningen hebben wij bijgevoegd. Aan één vergunning zijn voorschriften toegevoegd. Wij raden u
aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit
kan veel misverstanden voorkomen. U moet namel'rjk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van de verleende vergunningen voordat deze onherroepelijk
zijn.
Betaling leges
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw
aanvraag voor de omgevingsvergunning met betrekking tot het realiseren van het
transformatorhuisje leges verschuldigd tot een bedrag van € 502,50,--. Voor betaling
van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt
vermeld op welke wijze u eventueel bez¡,taar kunt aantekenen tegen de hoogte van
het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.
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Publicatie
De bekendmakÍng inzake de besluiten wordt door ons gepubliceerd in de
Hoogeveensche Courant.
Tegen de besluiten kan door belanghebbenden bezuvaar worden aangetekend.

manager Management Ondersteuning
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Assen, 20 septembet 2011
Ons kenmerk 37 lMOl2011 007668
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Onderwerp: Omgevingsvergunning; reguliere procedures (Wabo); bekendmaking
besluiten ten behoeve van Attero Noord BV te Wijster

Geacht college,
Hierbij zenden wij u twee besluiten ten behoeve van Attero Noord BV te Wijster.
Tevens is de kennísgeving bijgevoegd. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud
van deze stukken. Wij verzoeken u de besluiten en de kennisgeving, alsmede de u
eerder toegezonden aanvragen gedurende de gehele procedure op de secretarie van
de gemeente ter inzage te leggen.
Hoogachtend,

van Drenthe,
na

R.H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
Bijlage(n):

tUcoll.
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Assen, 20 septembe¡ 2011
Ons kenmerk 37 lMOl201 1 007668
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Ondenruerp: Omgevingsvergunning; bekendmaking besluiten

Geachte heer/mevrouw,
Op 27 juli 2011 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
van Attero Noord BV te Wijster voor het realiseren van een transformatorhuisje bij de
vergistingsinstallatie. Eveneens hebben wij van dit bedrijf op 9 augustus 2011 een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de opslag van vliegas en
het vergroten van de opslag van kunststof. De aanvragen betreffen Vamweg 7 te
Wijster en zijn respectievelijk ingeboekt onder de nummers 2011006680 en
201 1006981 . Over de voortgang van de behandeling van de aanvragen delen wij u
het volgende mede.

Kennisgeving beschikkingen
De aanvragen en de beschikkingen met bijbehorende stukken worden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 22 september 2011 ter inzage

gelegd. Een exemplaar van de aanvragen, de kennisgeving en de beschikkingen treft
u hierbij aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,

van Drenthe,

H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
Bijlage(n)
tk/coll.
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VERZONDEN 2O SEP.2OlI
Assen, 19 septembet 201'l
Ons kenmerk MO/201 1 007668
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero
Noord BV, Vamweg 7 te Wijster

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

Ondenrerp
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 27 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster. Het betreft het bouwen van een transformatorhuisje bij de vergistingsinstallatie. De aanvtaag is geregistreerd onder nummer 201 1006680.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a (bouw).

Beslissing
Gedeputeerde staten van Drenthe;
gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

BESLUITEN

de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk;
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
aan de vergunning voorschriften te verbinden.
voornoemd,

H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
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Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bez¡taar is gericht en de gronden van het

ben'taar.
Als het bearuaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde
termijn is ingediend, kan het bez¡taar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal
uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan
het college van GS. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

VOORSCHRIFTEN
behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster

2

Algemeen

1. Het bouwen moet geschieden

overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de

Bouwverordening.

2.

Voordat graaÍwerkzaamheden geschieden in de nabijheid van bomen, dan wel zodat bomen
daar ernstige schade uit zouden kunnen ondervinden, dient vooraf contact opgenomen te
worden met van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (0593) 53 92 22.

3.

Bouwmaterialen mogen slechts met toestemming van de gemeente Midden-Drenthe op openbaar terrein worden opgeslagen. Hiertoe dient u telefonisch contact op te nemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0593) 53 9222.

4.

Binnen een week na het gereed komen van de bouwwerkzaamheden moet de gebruikte gemeentegrond vrij zijn van bouwmaterialen en dient de grond in de oorspronkelijke staat te
worden opgeleverd, een en ander ten genoegen van de afdeling Openbare Werken. Eventuele kosten t.b.v. het herstellen van beschadigingen e.d. zullen op de veroorzaker worden verhaald.

Veiligheid

5.

De aard, materiaalkeuze en afmetingen van de fundering moeten worden vastgesteld naar de
uitkomsten van uit te voeren sonderingen en grondboringen en/of andere onderzoekingen
naar de aard en het draagvermogen van de bodem, ten genoegen van het bouwtoezicht (BB

art.2).

6.

De vloerconstructie, met inbegrip van het plafond, tussen de begane grond en de verdieping

of tussen de eerste verdieping en de zolderverdieping moet een brandwerendheid bezitten
van tenminste 30 minuten w.b.d.b.o. (BB art.2.B)

7.

Bij de uitvoering van dit bouwplan dienen de bijgevoegde brandveiligheids- voorschriften(bijlage 1) in acht genomen te worden.

Bouwverordening

8.

Alle te gebruiken bouwmaterialen moeten voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit

L

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op
veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zíjn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van
naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers (art. 4.8).

10. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende
open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is (art. 4.9).
11. Het bouwafual moet op de bouwplaats worden gescheiden en in deugdelijk af te sluiten containers worden opgeslagen (art. 4.1 1).
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BIJLAGE I : Brandveiligheidsvoorschriften
Betreft:

B

i

Brandveiligheidsadvies B
Bestaande uit 2 bladen
Gebouwfunctie: overige gebruiksfunctie
Bezettingsgraadklasse: irrelevant
Adres:Attero Noord BV, Vamweg 7
Omschrijving: Plaatsen van een trafohuis op het terrein van Attero

izo nd erhed e n/voon¡vaa rd en

Het trafohuis díent uitgevoerd te worden als apart brandcompartiment met een WBO van ten minste
30 minuten (reductie mogelijk, brandcompartimenten zijn op hetzelfde perceel gelegen).

Wij adviseren om in de nabijheid of aan de buitenzijde van het trafohuis een draagbaar blustoestel
(koolzuursneeuw) op te hangen.
Let op ! Bij blussen dient, in het geval dat de spanning nog aanwezig is, een minimale veilige afstand
van 2 meter (b¡j 10 kV) van het trafohuis in acht te worden genomen om elektrocutie te voorkomen.
Alleen de netbeheerder kan (in geval van een calamiteit) meten of er (nog) spanning aanwezig is ,
hoeveel dat is en aan de hand daarvan vast stellen hoe groot de veilige overslagafstand in die situatie
op dat moment is.
Aandachtspunten
BOUWBESLUIT
Beperking van ontwikkeling van brand (afdeling 2.12)
een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN
6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse 4. Dit geldt niet voor de bovenzijde van een vloer, een hellingbaan en een trap. Op ten hoogste 5 o/o van de totale oppervlakte
van de constructie-onderdelen van elke afzonderliike ruimte, is de eis niet van toepassing;
een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de buítenlucht, een volgens NEN 6065
bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 4. Dit geldt niet voor de bovenzijde
van een dak. Op ten hoogste 5 % van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen van elke
afzonderlijke ruimte, is de eis niet van toepassing. Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee
gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet ten minste aan klasse 4.
Beperking van uitbreiding van brand (afdeling 2.13)
het bouwwerk is een brandcompartimenten met een weerstand tegen brandoverslag van ten minste
30 minuten, bepaald volgens NEN 6068.

Beperking van ontstaan van rook (afdeling 2.15)
een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de binnenlucht, een volgens NEN 6066
bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 . Op ten hoogste 5 o/o van de totale oppervlakte van de
constructie-onderdelen van elke afzonderlijke ruimte, is de eis niet van toepassing.
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Er is in de nabijheid van de traforuimte een draagbaar blustoestel (poeder-¡ CO2- of sproeischuimblusser) aanwezig die geschikt is voor het blussen van klasse A. en B-branden. Poeder- en een CO2blussers hebben een inhoud van 6 kg. Een sproeischuimblusser heeft een inhoud van 6 liter. (Onderhoud van) een draagbaar blustoestel voldoet aan het gestelde in NEN 2559.

OVERWEGI N GEN EN TOETS'ruG
behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster
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OMGEVINGSVERGU

1.1.

Gegevens aanvrager

NN

ING PROCEDUREEL

Op 27 juli 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Attero Noord BV,
Vamweg 7 te Wijster.:

1.2.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een
transformatorhuisje bij de vergistingsinstallatie. Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen
in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor
de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het bouwen van een bouwwerk (art.2.1 lid 1 e Wabo)

1.3.

Huidigevergunningsituatie

Voor Attero Noord BV zijn de volgende thans nog vigerende vergunningen verleend:
revisievergunning Wet milieubeheer voor Bewerking brandbaar afual (d.d. 26 augustus 2008).
Bij besluit van 10 december 2009 is deze vergunning aangepast naar aanleiding de uitspraak
van de Raad van State van 7 oktober 2009.;
revisievergunning Wet milieubeheer voor Overige activiteiten (d.d. 16 augustus 2010);

-

melding art. 8.19 Wet milieubeheer voor het wijzigen van de dosering van aktief kool en het
stopzetten van de dosering van Metalclean A (d.d. 1 juli 2009);
melding art. 8.19 Wet milieubeheer voor het opslaan van kunststofbalen van derden
(d.d.7 september 2009)
melding art. 8.19 Wet milieubeheer voor het realiseren van aanvullende kunststofscheiding in
de bestaande scheidingsinstallatie van lijn 12 (d.d. l5 oktober 2010);
veranderingvergunning Wet milieubeheer voor de aanleg van een warmtenet (d.d. 6 september 2010);
omgevinsgvergunnig voor het vernaderen van de inrichting in verband met het venryerken van
atualwater van derden (d.d.24 mei 2011);
omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk in verband met vergisten van organische afvalstromen (d.d. 28 juni 201 1);
Nog in behandeling;
- veranderingsvergunning Wet milieubeheer voor de ombouw van de bestaande rookgasreiniging naar selectieve niet-katalytische reductie (SNCR);
- omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk in verband een slibtank bij de waterzuivering
- verzoek tot wijziging van de vergunningvoorschriften voor de opslag van papier/kunststofbalen.
- het vergroten van de opslag van kunststof en de opslag van vliegas.
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1.4.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) 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.

1.5.

Ontvankelijkheidenopschortingprocedure
Artikel 2.8van 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 de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor).
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.

1.6.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven
in de Hoogeveense Courant.

1.7.

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26Wabo, alsmede de artikelen
6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester
en wethouders van Midden-Drenthe gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen

2.

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1.

Bestemmingsplan beoordeling:

Bestemmingsplan: VAM GAVI
Raadsbeslu it: 29-1 1 -1 990; Goed keuring G.S. : 02-07

-1 991

; KB: 05-02-1 993

Bestemming: Afualverwerkingsbedrijf (Artikel 3)
De realisatie van een transformatorhuis t.b.v. de ONF vergister is een activiteit dat ten dienste van het
bedrijf wordt uitgevoerd. Het gebruik is in overeenstemming met het bestemmingsplan. ln de regels
van het bestemmingsplan is aangegeven, dat de bouwhoogten van de bedrijfsbebouwing niet meer
mag zijn dan 45 meter. De bebouwing
m.b.t. het transformatorhuis heeft een maximale hoogte van 2,60 meter en voldoet hiermee aan het
bestemmingsplan.

2.2.

Bouwverordening:
De aanvraag is in overeenstemming met de Bouvwerordening.
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2.3.

Bouwbesluit

De aanvraag is in overeenstemming met het Bouwbesluit.

2.4.

Welstand

Aanvraag is op 25 augustus 2011ter advisering aan de welstandscommissie voorgelegd. Er is een
positief advies afgegeven.

2.5.

Bouwkosten:

Uitgaande van een bouwsom van € 11.000,- voor de plaatsing van het tranformatorhuis, is er geen
noodzaak tot een herberekening van de bouwsom.

2.6.

Voonryaarden:
Aan de vergunning worden de in de bijlage beschreven voorwaarden verbonden

2.7.

Leges
Voor het behandelen van de omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De provincie Drenthe berekent (als bevoegd gezag) de leges door aan de aanvrager van de omgevingsvergunning en draagt
vervolgens een afgesproken percentage (70%) af aan de gemeente Midden-Drenthe.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aanvraag zijn er geen redenen om de gevraagde
omgevingsvergunning te weigeren.

Proaincie buis \lesterbrink r, Assen
Postadres Postbus t22,94oo ¡c Assen

T (o592) 36 55 55
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Assen, 19 septembet 2011
Ons kenmerk MO/201 1 007668
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero
Noord BV, Vamweg 7 te Wijster

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

Ondenrerp
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 9 augustus 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster. Het betreft het vergroten van de
opslag van kunststof en de opslag van vliegas. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
201 1 006981

.

Concreet wordt verzocht om:een vergunning ex artikel2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Beslissing
Gedeputeerde staten van Drenthe;
gelet op artikel 2.1van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

BESLUITEN:

de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen, of veranderen van de werking, van
een inrichting;
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;

voornoemd,
nam

H. Koch,
manager Management Ondersteuning
Bijlage(n)

tUcoll.

2

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaa¡ is gericht en de gronden van het
bez¡taar.
Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de gestelde
termijn is ingediend, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke commissie zal
uw bezwaarschrift behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan
het college van GS. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

OVERWEG I N G EN EN TO ETS'TVG
behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster
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1

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1.1.

Gegevens aanvrager

Op 9 augustus 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Attero Noord
BV, Vamweg 7 te Wijster.

1.2.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vergroten van de
opslag van kunststof en de opslag vliegas. De opslagcapaciteit van papier/kunststof-balen is op basis
van de vigerende vergunning begrensd op 50.000 ton en Attero Noord BV wenst deze te vergroten.
De opslag van vliegas is volgens de vigerende vergunning (en de bijbehorende vergunningaanvraag)
beschreven als een bijzondere omstandígheid terwijl Attero Noord BV met nu ingediende aanvraag
een structurele mogelijkheid van het opslaan vliegas willen realiseren. Voor de duidelijkheid moet
worden gemeld dat het hier gaat om vliegas dat ontstaat bij de eigen AVI en wat wordt opslagen in
afirvachtíng van definitieve ven¡¡erking. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen van de inrichting of de werking daarvan

(art.2.1lid 1 eWabo)

1.3.

Huidige vergunningsituatie
Voor Attero Noord BV zijn de volgende thans nog vigerende vergunningen verleend:
- revisievergunning Wet milieubeheer voor Bewerking brandbaar afval (d.d. 26 augustus 2008).
Bij besluit van 10 december 2009 is deze vergunning aangepast naar aanleiding de uitspraak
van de Raad van State van 7 oktober 2009.;
- revisievergunning Wet milieubeheer voor Overige activiteiten (d.d. 16 augustus 2010);
melding art. 8.19 Wet milieubeheer voor het wijzigen van de dosering van aktief kool en het
stopzetten van de dosering van Metalclean A (d.d. 1 juli 2009);
melding art. 8,19 Wet milieubeheer voor het opslaan van kunststofbalen van derden
(d.d.7 september 2009)
melding art. 8.19 Wet milieubeheer voor het realiseren van aanvullende kunststofscheiding in
de bestaande scheidingsinstallatie van lijn 12 (d.d.15 oktober 2010);
veranderingvergunning Wet milieubeheer voor de aanleg van een warmtenet (d.d. 6 september 2010);
omgevinsgvergunnig voor het vernaderen van de inrichting in verband met het verwerken van
afvalwater van derden (d.d.24 mei 201 1);
omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk in verband met vergisten van organische afvalstromen (d.d. 28 juni 2011);
Nog in behandeling;
- veranderingsvergunning Wet milieubeheer voor de ombouw van de bestaande rookgasreiniging naar selectieve niet-katalytische reductie (SNCR);
- omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk te weten een slibtank voor de waterzuivering
- omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk te weten een tranformatorhuisje
- verzoek tot wijziging van de vergunningvoorschriften voor de opslag van papier/kunststofbalen.
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De voorschriften van de onderliggende vigerende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige

toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de
veranderingen zich daartegen verzetten.

1.4.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weígeren. 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.

1.5.

Ontvankelijkheidenopschortingprocedure

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 4.2van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor).
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.

1.6.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven
in de Hoogeveense Courant.

1.7.

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26Wabo, alsmede de artikelen
6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van burgemeester
en wethouders van Midden-Drenthe gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen

1.8.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

ln Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende
eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. ln de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.
Uit artikel L2 van het Activiteitenbesluit dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geÏntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbvinstallatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij Attero B.V. is een dergelijke installatie
aanwezig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.
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2.

MILIEUVRIENDELIJKE OF MILIEUNEUTRALE VERANDERING

De Wabo bepaalt in artikel 2.14,\id 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of

milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel
3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de
realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de
werkwijze binnen de inrichting:
niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
niet m.e.r.-plichtig is.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbijovergelegde gegevens concluderen wij dat
de aangevraagde verandering hieraan voldoet. ln het bijzonder is gekeken naar de aspecten bodem ,
brandveiligheid en afualbeheer.
Bodem
De opslag van extra papier/kunststofbalen vindt plaats op bestaande opslaglocaties. De wijze van
opslag is reeds dusdanig dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico ingevolge de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
De tijdelijke opslag van vliegas vindt plaats in zogenaamde big-bags. Deze big-bags zijn afgesloten

Voor zowel de opslag van papier/kunststof-balen als vliegas zijn de voorschriften ten aanzien bodembescherming uit de revisievergunning Bewerking brandbaar afval van toepassing. Het opnemen van
extra voorschriften is niet nodig.

Brandveiligheid
De bestanddelen van de papier/kunststofbalen zijn in beginsel brandbaar. Het Gebruiksbesluit regelt
het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke
stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de
aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. ln de revisievergunning Bewerking brandbaar afval zijn met het oog op brandveiligheid ook
eisen ten aanzien van de opslag opgenomen.

Atual
Op grond van artikel 214 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de
zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet
worden verstaan onder het doelmatig beheer van afualstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening
houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de
Wm (artikel 10.14 van de Wm). ln het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. Aangezien de aangevraagde
activiteiten (opslaan papier/kunststofbalen en vliegas) reeds zijn vergund en het toetsingskaders sinds
het vergunnen niet zijn gewijzigd is het niet noodzakelijk om opnieuw een toetsing uit te voeren.
Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aanvraag zijn er geen redenen om de gevraagde
om gevingsvergunning te weigeren.

11-MO-158
Provinciaal bestuur van Drenthe
(0592) 36 55 55
(0592) 36 53 03
(0592) 36 57 77
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MO-158
BEKENDMAKING

Onderwerp: Besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor twee
reguliere procedures voor Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op 19 september 2011 twee
omgevingsvergunningen hebben verleend aan Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster. Het gaat om
een vergunning voor het realiseren van een transformatorhuisje bij de vergistingsinstallatie (het
bouwen van een bouwwerk) en een vergunning voor het vergroten van de opslag van kunststof en de
opslag van vliegas (milieuneutraalwijzigen van een inrichting).

Terinzagelegg¡ng
U kunt beide besluiten en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 22 september

2011:

-

b¡j de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op

maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 539222; op donderdag van
16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
U kunt de tekst van de besluiten ook digitaal inzien op
www. provincie.drenthe. nl/actueel/bekend m akingen.

-

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf 22 september 2011 tot en met 2 november 2011 tegen één of beide
besluiten bez¡,taar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
gedeputeerde staten van Drente, Postbus 122,9400 AC Assen.

lnlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de procedures kan contact worden opgenomen met de heer K.S. van der
Wal van de afdeling Management Ondersteuning, telefoonnummer (0592) 36 55 85.
tk/coll

