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Assen, 27 septembet 2011
Ons kenmerk 38/MOi20 1 1007 882
Behandeld door de heer K.S. van der Wal(0592) 36 55 85
Ondenruerp: Omgevingsvergunning; bekendmaking besluit

Geachte heer Ten Duis,
U hebt op 10 augustus 2011 een aanvraag tot wijziging van de vergunningvoorschriften
ingediend. De aanvraag gaat over Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag is ingeboekt onder
nummer 2011006981 . ln deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvragen
is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de gevraagde wijziging te honoreren. Het besluit hebben wij bijgevoegd.
Wij raden u aan het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.
Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruikmaakt van het besluit
voordat deze onherroepel'rjk is.

Publicatie
De bekendmaking inzake het besluit wordt door ons gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant
Tegen het besluit kan door belanghebbenden bez¡,taar worden aangetekend.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
namens dezen,

drs. R.H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
maVcoll
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Assen, 27 september 2011
Ons kenmerk 38/MO/20 1 1007882
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Onderwerp: Om gevingsvergunning; reguliere procedure (Wabo); bekendmaking besluit
ten behoeve van Attero Noord BV te Wijster

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

gedeputeerde staten van Drenthe,
namens dezen,

i.

o.

drs. R.H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
Bijlage(n)
maUcoll.
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Assen, 27 septembet 2011
Ons kenmerk 38/MO/20 1 1 007 882
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Onderwerp: Om gevingsvergunníng; bekend making besluit

Geachte heer/mevrouw,
Op 10 augustus 2011 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero Noord BV te Wijster voor het wijzigen van de vergunningvoorschriften met
betrekking tot de opslag van papier/kunststofbalen. De aanvraag betreft Vamweg 7 te
Wijster en is ingeboekt onder nummer 201 1006981 . Over de voortgang van de behandeling van de aanvraag delen wij u het volgende mede.

Kennisgeving beschikking
De aanvraag en de beschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 september 2011 ter inzage gelegd.
Een exemplaar van de aanvraag, de kennisgeving en van de beschikkingen treft u

hierbijaan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Drenthe,
namens d

H.H. Koch,
manager Management Ondersteuning
Bijlage(n)
maUcoll.
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VERZONDEN 27sEP.?011
Assen, 26 septembet 2011
Ons kenmerk MO/201 1007882
Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85
Ondenruerp:Wijziging vergunningvoorschriften ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

l.

Verzoek

Op

l0 augustus

201 1 (kenm erk 2011006981) hebben wij van Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster

een verzoek tot het wijzigen van de vergunningvoorschriften ontvangen. Het betrett het laten vervallen van vergunningvoorschriften 6.3.13 en 6.3.14 van de revisievergunning die wijop 26 augustus
2008 (kenmerk 2008000975) aan Attero hebben verleend.
ln deze voorschriften worden eisen gesteld aan de opslag van papier/kunststofbalen (p/k-balen).

2. Procedure
Het verzoek van Attero is aan te merken als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Het besluit op verzoek komt tot stand door middel van de reguliere voorbereidingsprocedure
(Algemene wet bestuurrecht).
Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe is wettelijk adviseur en als zodanig is het verzoek door ons aan hen verzonden.
De kennisgeving met betrekking tot de beschikking wordt gepubliceerd in het huis-aan-huis blad de
Hoogeveensche Courant. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken
ter inzage bij de gemeente Midden Drenthe en de provincie Drenthe. Tevens is de beschikking verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, de VROM-Inspectie
en de Hulpverleningsdienst Drenthe.

3. Beoordeling
Het verzoekt betreft het laten vervallen van de vergunningvoorschriften 6.3.13 en 6.1.14 van de
revisievergunning (d.d. 26 augustus 2008, kenmerk 2008000975).

Voorschrift 6.3.13 bepaald dat de temperatuur in p/k-balen wekelijks moet worden gemeten en geeft
aan hoe moet worden gehandeld als er broei wordt geconstateerd. Dit voorschrift is destijds aan de
vergunning verbonden om dat werd gevreesd dat organisch materiaal dat aan de papier- en kunststoffractie kleeft zou kunnen gaan broeien. De praktijk heeft inmiddels echter uitgewezen dat er nauwelijks organische resten in de p/k-balen aanwezig zijn en dat er geen temperatuurverhoging in de
balen plaatsvindt. Het monitoren, en daarmee ook voorschrift 6.3.13, is derhalve overbodig geworden.

2

Voorschrift 6.3.14 stelt eisen aan de maximale vakgrootte van de opslag van p/k-balen bij opslaglocatie 1 (viaductenterrein). De vakken op deze locatie moeten kleiner zijn dan vakken op andere
opslaglocaties. De maximale vakgrootte van de andere opslaglocaties is vastgelegd in voorschrift
6.3.15. Bij het opstellen van voorschrift 6.3.14. is vanwege brandveiligheid gemeend de maximale
vakgrootte op locatie I te beperken. Recentelijk is de brandbaarheid en de brandontwikkeling van
p/k-balen onderzocht. De brandweer (Brandweer Drenthe) was bij dit onderzoek betrokken en heeft
ons geÏnformeerd over de resultaten (14 septembe¡ 2011, ons kenmerk 2011007716). De uitkomsten
zijn dusdanig dat geconcludeerd kan worden dat voor locatie 1 geen afwijkende voorschriften noodzakelijk zijn. Voorschrift 6.3.14 is hierdoor niet langer noodzakelijk.

4. Beslissing
Gedeputeerde staten van Drenthe;
gelet op het voorgaande, de bepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

l.

voorschr¡ft 6.3.13 en voorschrift 6.3.14 van de door ons op 26 augustus 208 afgegeven vergunning (kenmerk 2008000975) voor Attero Noord BV te Wijster te laten vervallen.

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens deze,
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11-MO-167
Provinciaal bestuur van Drenthe
(0592) 36 55 55
(0592) 36 53 03
(0592) 36 57 77

Algemeen
Milieuklachten
Telefax

Aajee, reklame en adviesburo BV
Postbus 300, 7900 AH Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 46 22
Telefax (0528) 27 44 97
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Assen, 20 september 2011
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Tekst van de advertentie:

zie bijlage

MO-167
KENNISGEVING

Ondenruerp: Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een
reguliere procedure voor Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op 26 september 2011 op verzoek van de
vergunninghouder de omgevingsvergunning van aan Attero Noord BV, Vamweg 7 te Wijster hebben
gewijzigd. Het gaat om de wijziging van de voorschriften met betrekking tot de opslag van
pa p ier/ku

n

ststof ba en.
I

Terinzagelegg¡ng
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 29 september 2011
bij 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) 53 92 22; 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 het besluit ook digitaal inzien op
www.provincie.drenthe, nl/actueel/bekendmakingen.

-

-

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen vanaf 29 september 201 1 tot en met 9 november 201 1 tegen het besluit
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 bearuaarschrift dient te worden gericht aan het college van
gedeputeerde staten van Drente, Postbus 122,9400 AC Assen.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de procedure kan contact worden opgenomen met de heer K.S. van der
Walvan de afdeling Management Ondersteuning, telefoonnummer (0592) 36 55 85.
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