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Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor T.S. Metals

BV, Scholekster 4 te Coevorden

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR
T.S. METALS BV, SCHOLEKSTER 4 TE COEVORDEN

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1, Onderwerp
Wij hebben op 4 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

T.S. Metals BV. Het betreft een uitbreiding van de inrichting. De aanvraag gaat over de locatie aan de
Scholekster 4 te Coevorden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013001001.

Concreet wordt verzocht om:
1. een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw);

2. een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder e (milieu);

3. een vergunning ex artikel 2.2,lid 1, onder e (uitrit).

1.2. Besluit
Wij besluiten, gelet op de ovenvegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1

en artikel 2.2van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een loods (artikel2.1,lid 1, onder a, van de Wabo);
- het bouwen van een overkapping (artikel 2.1,lid 1 , onder a, van de Wabo);
- het bouwen van een erfafscheiding (artikel 2.1,lid 1, onder a, van de Wabo);
- het aanleggen van een in- en uitrit (artikel 2.2,lid 1, onder e, van de Wabo);

- het vergroten van de opslagcapaciteit en de jaardoorzet van afualstoffen (artikel 2.1,lid 2, onder e,

van de Wabo);
- het vergroten van opslagcapaciteit van schroot (artikel 2.1,lid 1, onder i, van de Wabo).

dat de volgende delen van de aanvraag deel uitmaken van deze vergunning

- bijlage Vlll "Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen";
- plattegrondtekening (milieu) d.d.18 april 2013.

dat de volgende gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze vergunning:
- advies van de gemeente Coevorden, d.d. 13 juni 2013, kenmerk 2013004379;
- advies van het Brandweer, d.d. 3 juni 2013, kenmerk 2013014/3, en de daarbij horende bijla-

gen.

voorschriften 2.3.1 Acceptatie afualstoffen ,3.2.1 Lozingseisen afvalwater, 3,5.1 Calamiteiten indi-

recte lozingen en 6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, behorende bij de vergunning,

d.d. 30 maart2011, kenmerk DO12011002850, in te trekken;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden
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1.3. Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen, /

drs. R.H.H. Koch,

manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)

tUms/coll

Het origineel van dit besluit wordt gezonden aan T.S. Metals BV, t.a.v. de heer T. van de Weide,
Scholekster 4,7741 LK Coevorden.

Een afschrift wordt gezonden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2,7740 AA Coevorden
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330,7740 AH Coevorden
- De Roever Milieuadvisering, t.a.v. mevrouw M.L.P. Gerrekens, Postbus 64, 5480 AB Schijndel

Beroepsmoqeliikheid
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto aft7:1van de
Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit
naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben
gebracht maar die dat redelijkenrvijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die
zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten
zijn hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.
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VOORSCHRIFTEN

behorende bìj het besluit

be¡treffende de Wet algemene bepalíngen omgevingsrecht
voor de lnrichting

T.S. Metals BV, Scåolekster 4 te Coevorden
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VOORSCHRIFTEN MILIEU

2 AFVALSTOFFEN

2.1.

2.1.1

3.1.

3.1.1

Acceptatie
ln de inrichting mogen uitsluitend de afvalstoffen zoals genoemd in bijlage Vlll van de aan-
vraag "Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen"worden geaccepteerd en mogen op
enig moment niet meer afualstoffen worden opgeslagen dan genoemd in bijlage Vlll.

3. AFVALWATER

Soorten afvalwaterstromen
De ingevolge deze vergunning in de gemeentelijke riolering te brengen afvalstoffen, veront-
reinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit:

Lozingspunt Meetpunt Soort afualwaterstroom

LP4 cv3 Verontreinigd hemel-
water

De locatie en nummering van de lozingspunten en meetpunten is aangegeven op de platte-
grondtekening d.d. 18 april2013.

Lozingseisen
Ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening moet het op de gemeentelijke riole-
ring te lozen afualwater aan de volgende eisen voldoen:
a. De afvalwaterstromen mogen alleen in de gemeentelijke riolering worden gebracht, als

de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het desbetreffende meetpunt
of lozingspunt niet worden overschreden.

Parameter Meetpunt

cv3
Analysevoorschrift

Onopgeloste
stoffen'

300 mg/l NEN-EN 872:2O05

Minerale olie 200 mg/l NEN-EN-ISO 9377-
2:2000

Temperatuur 30 graden

Celsius
NEN 6414:2008

Sulfaat 300 mgil NEN 6604:2007
* Bepaald in steekmonster

De zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, van alle afualwaterstromen mag in een
steekmonster niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 en in een etmaalmonster
niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 8,5, bepaald volgens NEN-ISO 10523:2012.
De in deze vergunníng genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten
worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.
Afvalwaterbemonstering: NEN 6600-1

Conservering van watermonsters: NEN-EN-ISO 5667-3

3.2.

3.2.1

b

c.
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d. De monsterneming en de in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden
uitgevoerd en/of bepaald volgens de voorschriften, uitgegeven door het Nederlandse
Normalisatie lnstituut (NNl). Uitgangspunt is dat wordt gewerkt volgens de laatst ver-
schenen uitgave.
Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes
weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNl) op gebruike-
lijke wijze is gepubliceerd.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander voorschrift, dient deze ana-
lyse geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of door de vergunninghouder
dient te kunnen worden aangetoond, dat het verkregen analyseresultaat vergelijkbaar is
met het resultaat van de analyse volgens de NEN-norm.

Calamiteitenregeling
lndien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, de ver-
gunninghouder van de vergunde situatie afrruijkt en als gevolg van deze gebeurtenis,

a. niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt voldaan en/of;
naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen voorschriften kan worden
voldaan en/of;

b. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam ontstonden of drei-
gen te ontstaan en/of;

c. nadelige gevolgen voor de zuiveringstechnische werken ontstonden of dreigen te ont-
staan,

treft de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen,
- om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater-

lichaam te beperken en/of;
- de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken zoveel mogelijk

te behouden.

Van een dergelijk ongewoon voorval stelt de vergunninghouder onmiddellijk gedeputeerde

staten, evenals het waterschap, in kennis. De informatie bevat:
a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft

voorgedaan;

b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het

voorval voor de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken
van het waterschap te beoordelen;

d. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het
voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te beoordelen;

e. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voor-
val te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval rapporteert de vergunninghouder schriftelijk over
de punten onder a. tot en met e. van lid 3.3.2 aan gedeputeerde staten en aan het water-
schap Velt en Vecht.

4. GELUID EN TRILLINGEN

3.3.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

4.1.

4.1.1

Representatieve bed rijfss ituatie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L¡¡¡1v€roorzaakt door de in de inrichting aan-
wezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activi-
teiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de
onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
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lmmissie

Punt *
Omschrijving

L¡¡,¡1pêr periode in dB(A)

Dag
(07.00 - 1e.00)

Avond
(1e.00- 23.00 )

Nacht
(23.00 - 07.00 )

065 A Klooster 65 41

056 A Coevorderkanaal 11 39

064 A De Hulteweg 20 38

TSMET 01 HH punt, Noord 59 51

TSMET 02 HH punt, Oost 60 48
TSMET 03 HH punt, Zuid 61 48
TSMET 04 HH punt, West 61 49
TSMET 05 HH punt, Noord 59 52

* de geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in afbeelding 1 en2 ( ligging
T.S. Metals BV) van het Akoestisch onderzoek: De Roever, kenmerk 201214761C01/SB, d.d. 19 no-
vember 2012.De beoordelingshoogte is 5 meter.
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VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

5. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Algemeen
Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit
2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Coevorden en de krachtens die regelin-
gen gestelde nadere regels.

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de
bouwlocatie aanwezig zijn. lndien een controlerend ambtenaa¡ daar om vraagt, moeten deze
gegevens ter inzage worden gegeven.

5.1.3. De opbouw van de brandscheiding dienen uitgevoerd te worden conform detailtekening en
technisch productblad (zie bijlage Brandweeradvies d.d. 3 juni 2013, kenmerk 201301413).

5.1.

5.1.1

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

5.3.1

5.4.

5.4.1

Meldingsplicht
Ten minste één dag van tevoren dient de afdeling Beheer en Realisatie, team Handhaving
van de gemeente Coevorden (de heer P. Siekman, tel: (0524) 59 81 42) in kennis te worden
gesteld van het storten van beton.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergun-
ning betrekking heeft, dient het einde van die werkzaamheden bij het team handhaving te
worden gemeld.

Dit melden dient te geschieden middels het formulier "gereedmelding bouwwerk". lndien u
het bouwwerk niet gereed meldt bijteam Handhaving van de gemeente Coevorden is het op
grond van artikel 4.14 van de gemeentelijke bouwverordening verboden het bouwwerk in
gebruik te geven of te nemen.

ln te dienen gegevens en bescheiden
Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen, conform artikel 2.7, eerste
lid van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, de volgende bescheiden overgelegd te wor-
den:

- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties
(sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve
delen van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de construc-
tie dan wel het constructieprincipe betreft.

Overige
Containers, materialen en materieel mogen zonder schriftelijke toestemming van burge-
meester en wethouders niet op het terrein van de gemeente worden geplaatst.
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P RO C ED U RE LE OVERWEG I N G E N

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

T.S. Metals BV, Scholekster 4 te Coevorden
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

6. PROCEDURELE ASPECTEN

6.1. Gegevens aanvrager
Op 4 februari 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van T.S. Metals BV,
Scholekster 4 te Coevorden.

6.2. Projectbeschrijving
Het project waaryoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
- het bouwen van een loods;
- het bouwen van overkapping;
- het bouwen van een erfafscheiding;
- het aanleggen van een in- en uitrit;
- het vergroten van de opslagcapaciteit en de jaardoorzet van afualstoffen (waaronder schroot);
- het uitbreiden van de inrichting met een nieuw terrein.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvÊag om vergunning. Gelet op boven-
staande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activitei-
ten:
- het bouwen van een bouwwerk;
- uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij

een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald;
- het maken van een uitweg;
- het veranderen van de werking van een inrichting.

6.3. Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting is eerder de onderstaande milieuvergunning verleend:
- revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 30 maart2O13, kenmerk DO12011002850,

voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1 .2,lid 1,2 en 3, van de lnvoeringswet
Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold
voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de be-
trokken activiteit.

Gelet op artikel 1.2,lid 5, van de lnvoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo
verleende, onherroepelijke vergunning die op grond van artikel 8.1 van de Wm is verleend voor cate-
gorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of venivijderd, van rechtswege voor
onbepaalde tijd.

De voorschriften van de voornoemde revisievergunning zijn overeenkomstig van toepassing op de
aangevraagde activiteiten.

6.4. Bevoegd gezag
Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto

artikel. 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage l, onderdeel C,

categorie 28.4 onder a, sub 5 en 6 en 28.5 van het Bor.
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6.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid

ln verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 15 maart 2013 in
de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvan-
gen op 14 en 21 maart en 3 juni 2013. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de
aanvraag getoetst op volledigheid. 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 aan-
vraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot
de dag waarop de aanvraag is aangevuld. ln dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit op-
geschort met 11 weken.

6.6. Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in para-
graaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding
van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uiG

zonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in het huis-aan-
huisblad De ZuidOosthoeker.

Kennisgeving
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo is de kennisgeving met betrekking op de ontwerpbe-
schikking gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De ZuidOosthoeker en geplaatst op de provinciale

site.

Zienswijzen
Tussen 17 )uli 2013 en 27 augustus 2013 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik-
gemaakt.

6.7. Adviezen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-
kenheid 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 de volgende instan-
ties/bestuursorganen gezonden :

- de gemeente Coevorden;
- het waterschap Velt en Vecht.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:
- Advies van het waterschap Velt en Vecht, d.d. 24 april 2013, kenmerk Z-131O671u1174, inzake

het lozen van afvalwater;
- Advies gemeente Coevorden, d.d. 13 juni 2013, kenmerk 2013004379, inzake de volgende acti-

viteiten: het bouwen van een loods, een overkapping, erfscheiding en het aanleggen van een in-
en uitrit.

De voornoemden adviezen hebben wij opgenomen in de onderhavige vergunning.

6.8. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht,
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7. AANVRAAGOMGEVTNGSVERGUNNTNGBEPERKTEMTLTEUTOETS(OBM)

7.1. Aanvraagomgevingsvergunningbeperktemilieutoets
De aanvraag omvat tevens een aanvraag op grond van artikel 2.1,lid 1, onder i, van de Wabo (omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets, verder OBM) voor de volgende activiteit:
- het opslaan en bewerken van schroot.
De genoemde activiteiten vallen onder artikel 2.2a,lid 1, onder b, van het Bor.

De gronden voor het verlenen of weigeren van de OBM zijn opgenomen in artikel 5.13b van het Bor
De aanvraag voor de genoemde activiteit is getoetst aan de relevante aspecten uit dit artikel.

7.2. Toetsingm.e.r.-(beoordelings)plicht
De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrap-
portage. Dit betekent dat gelet op artikel 2, lid 5, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage wij als
bevoegd gezag, op grond van de in bijlage lll bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn
97l11lEG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r.-
beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tlm 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de ac-
tiviteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bijdeze criteria dienen wijte kijken
naar:

- de kenmerken van het project;

- de plaats van het project;

- de kenmerken van het potentiële effect.

lndien activiteiten de drempelwaarde niet overschrijden, moeten wij bezien of belangrijke nadelige
milieugevolgen zijn uitgesloten. Als deze niet zijn uitgesloten, dient alsnog een m.e.r.-beoordeling te
worden uitgevoerd.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd

1) Kenmerken van het project
Bijde kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het pro-
ject, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van af-
valstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of
technologieën.

De bedrijfsactiviteiten van T.S. Metals hebben in hoofdzaak betrekking op de opslag en bewerking van
ferro- en non-ferrometalen. De opslagcapaciteit van schroot bedraagt in totaal ca. 3.250 ton en is
daarmee kleiner dan de drempelwaarde van 10.000 ton die in categorie 18.8 van onderdeel D van het
Besluit Mer vermeld is.

Gelet op de aangevraagde activiteiten en de toetsing aan diverse milieuaspecten die in hoofdstuk 11

tot en met 16 van het onderhavige besluit is weergegeven, overwegen wijdat naar aanleiding van de
kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kan hebben.

2) Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen
zijn, is in het bijzonder in overweging genomen: het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan
en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en het op-
namevermogen van het natuurlijke milieu.
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De inrichting is gelegen op het industrieterrein Leeuwerikenveld ll te Coevorden op een afstand van
meer dan 4,5 km van een natuurgebied en ten minste 600 meter van de woningen van derden.
De inrichting ligt niet in of nabij een bodembeschermingsgebied of grondwateruvingebied. Gelet hierop
overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activi-
teit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

3) Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten I
en 2 in het bijzonder in overureging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte

van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en
de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de om-
keerbaarheid van het effect.

lndien bij het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten voldaan wordt aan voorschriften behorende
bij dit besluit en het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer zullen milieugevolgen beperkt
zijn, niet buiten het industrieterrein reiken en niet tot grensoverschrijdende effecten leiden.

7.3. Conclusie
Op grond van het voorgaande en de overuvegingen bij deze vergunning kan de OBM worden verleend
voor het opslaan van schroot. De oven¡¡egingen bijde OBM zijn integraal opgenomen in deze vergun-
ning. Voorschriften waaraan deze activiteiten moeten voldoen zijn daarnaast opgenomen in het Be-
sluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en de daarbij behorende regeling.

L SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING

8.1. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
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 aan-
gegeven.

ln bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht
geldt. Op type-C-inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.
Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële rege-
ling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voor-
schriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten
die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bíjbehorende Ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkíngssfeer van het
Activíteitenbesluit:
- lozen van schoon hemelwater;
- in werking hebben van een stookinstallatie;
- het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het opslaan van inerte afualstoffen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de ge-

noemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit
en de bijbehorende Ministeriële regeling:
1. Paragraaf 3.1 .3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.2.1 ln werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
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3. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslag-
tank;

4. Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

5. hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 210 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbe-
palingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zo-
als voornoemd opgenomen.

T.S. Metals BV wordt aangemerkt als type-C-inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activitei-
tenbesluit. Hiermee blijft de inrichting vergunningplichtig op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit geldt wel rechtstreeks voor deze
inrichting. Eveneens is in artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit bepaald dat gedurende een periode van
drie jaar, in bepaalde gevallen zes maanden, na de inwerkíngtreding van de wijziging van het Activitei-
tenbesluit, nader bepaalde voorschriften uit de vergunning van deze inrichting gelden als maatwerk.
Na deze drie jaar of zes maanden komen deze voorschriften van rechtswege te vervallen, tenzij deze
voorschriften door middel van een maatwerkprocedure worden opgelegd aan de drijver van de inrich-
ting.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerk-
voorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aan-
vullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Acti-
viteitenbesluit voldoen voor deze situatie.
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I N H OU D ELIJ KE OW RWEG I N G EN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de lnrichtlng

T.S. Metals BV, Scåolekster 4 Coevorden
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

9. TOETSINGSKADER MILIEU

9.1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk
als bedoeld in artikel 2.1,lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14
het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

9.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
- de aspecten genoemd in artikel 2.14,lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14,\id 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;

- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

ln de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkehjk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

10. AFVALSTOFFEN

10.1. Overwegingenvoorafvalvenryerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescher-
ming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de
zorg voor het doelmatig beheer van afualstoffen. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet
worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. 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 atualbeheersplan (het Landelijk Afualbeheerplan
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afualstoffenbeleid 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 afualbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in
de afualhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
a. preventie;

b. voorbereiding voor hergebruik;
c. recycling;

d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor spe-
cifieke afvalstoffen.

ln het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunning-

aanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en veniverken van afvalstoffen rekening moeten houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
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De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en venruerking van de desbetref-
fende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat
uit verschillende be- en veruverkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een vergunning worden verleend.

Beoordeling en conclusie
De aangevraagde activiteiten betreffen slechts uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit en het
jaardoorzet van de reeds vergunde afualstoffen. Derhalve hebben wij voorschrift2.3.1 van de revisie-
vergunning d.d. 30 maarl2011, kenmerk DO12011002850, ingetrokken en in deze vergunning een
voorschrift met betrekking tot de acceptatie van afvalstoffen opgenomen.

11 AFVALWATER

11.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "lnstructieregeling lozingsvoorschriften milieu-
beheer" van toepassing. ln het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die
gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zo-
danig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften
opgenomen worden, die bepalen dat het afualwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het
rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de venruerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daar-
naast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afualwater van dien aard moet
zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk wor-
den beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze vergunning de vorengenoemde voorschriften
aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en,

ter bescherming van het openbaar riool, parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschap-
pen van het afvalwater.

11.2. Huidige en aangevraagde situatie
T.S. Metals BV vraagt een veranderingsvergunning aan voor het:

- uitbreiden van de inrichting met een nieuw terrein;
- vergroten van de doorzet aan afvalstoffen;
- vergroten van de opslagcapaciteit voor afualstoffen binnen de bestaande inrichting.
Het vergroten van de doorzet en opslagcapaciteit voor afvalstoffen binnen de bestaande inrichting
heeft geen gevolgen voor de lozingen die vanuit de bestaande inrichting plaatsvinden.

Bij het uitbreiden van de inrichting met een nieuw terrein ontstaan nieuwe afvalwaterstromen.
Deze afvalwaterstromen zijn:
- hemelwater niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening. Deze lozing valt onder

de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze lozing worden dan ook geen

voorschriften verbonden;
- verontreinigd hemelwater afkomstig van opslaan en overslaan van goederen. Deze lozing valt

niet onder algemene regels. Aan deze lozing wordt in deze beschikking voorschriften verbon-
den;

- huishoudelijk afvalwater. Deze lozing valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer. Aan deze lozing worden dan ook geen voorschriften verbonden.

Het hemelwater afkomstig van opslaan en overslaan van goederen wordt via één aansluitpunt geloosd
via het gemeentelijk vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Coevorden op oppervlaktewa-
terlichaam Afwateringskanaal, in beheer bij het waterschap Velt en Vecht.
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De voorzieninqen

Het afualwater wordt voorafgaand aan de lozing op het gemeentelijk vuilwaterriool door een zuive-
ringstechnische voorziening geleid. De zuiveringstechnische voorziening bestaat uit een NEN-EN

858-1 en 858-2 gecertificeerde slibvangpunt met olieafscheider.

11.3. Beoordeling
Beoordel ino kwantiteit
ln de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijke vuilwaterriool opgenomen. Aan-

dachtspunt bij deze lozing is de hydraulische capaciteit van dit riool. Wij hebben getoetst of de capaci-

teit van het rioolstelsel voldoende is om de te lozen hoeveelheid bedrijfsafualwater af te voeren. Hier-

toe is er informatie ingewonnen bij de gemeente Coevorden. Vanuit de gemeente is aangegeven dat,
gelet op de omvang van de lozing in relatie tot de hydraulische capaciteit, er geen bezwaar bestaat

tegen deze lozing.

Beoordelinq per lozinqsactiviteit
Het op de gemeentelijke riolering geloosde afualwater afkomstig van opslaan en overslaan van goede-
ren, is getoetst aan de relevante BBT-documenten.

Hieruit blijkt dat de maatregelen en voorzieningen om de lozing te beperken voldoen aan de voor-
noemde beleidsuitgangspunten en aan de afzonderlijke BBT-documenten. De lozíngen/activiteiten zul-
len dan ook niet leiden tot een ondoelmatige werking van de gemeentelijke riolering en/of zuiverings-
technische werken, inclusief venrverking van het zuiveringsslib en/of een onaanvaardbare verontreini-
ging van het oppervlaktewater, mits T.S. Metals BV zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing en/of uitvoering van de activiteiten;

- de aan de vergunning verbonden voorschriften.
Ter bescherming van de doelmatige werking van de ruvzi zijn er ín de vergunning voorschriften opge-
nomen.

Meldino calamiteiten en onqewone voorvallen
Op grond van de Wet milieubeheer is het bedrijf verplicht calamiteiten en ongewone voorvallen te
melden bij het bevoegd gezag. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstech-
nische werken en de oppervlaktewaterkwaliteit, wordt in de vergunning voor het melden van calamitei-

ten en ongewone voorvallen opgenomen dat deze, voor zover deze gevolgen (kunnen) hebben voor
het afvalwateraspect, ook direct en rechtstreeks worden gemeld bij het waterschap. Dit conform de
afspraken tussen de provincie, gemeenten en waterschappen in de Wabo-dienstverleningsovereen-
komst Drenthe.

11.4. Gonclusie
De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afualstoffen,
verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozings-

niveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "lnstructieregeling lozings-
voorschriften milieubeheer" opgenomen.

12. BODEM

12.1. Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-

dembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen
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en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde be-
staande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten

wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk
deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een ac-
tiviteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteitenvijvers voor de opslag van verontreinigd
bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Beoordeling en conclusie
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen andere potentieel bodembedreigende activiteiten
zullen plaatsvinden dan de activiteiten die reeds in de revisievergunning d.d. 30 maart2011, kenmerk
DO12011002850, zijn vergund. De voorschriften ter realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico
uit de vigerende vergunning zijn eveneens van toepassing op de activiteiten op het nieuwe bedrijfster-
rein.

12.2. Nulsituatieonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico
nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is al-
tijd een nulsituatieonderzoek noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke acti-
viteiten en de daar gebruikte stoffen.
Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de
start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindi-
gen van de desbetreffende activiteit.
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen

en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geana-
lyseerd;

- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of
ten gevolge van de desbetreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft
plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd:
- Verkenend bodemonderzoek Hulteweg te Coevorden d.d. I september 2003, kenmerk 16546-

1 38657;

- Verkennend bodemonderzoek Leeuwerikveld ll Coevorden, d.d. 3 september 2009, kenmerk
090823.

Deze onderzoeken geven ons overigens ook geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen

of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek.
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13. EXTERNE VEILIGHEID

13.1. Opslag gevaarlijke stoffen
Binnen het nieuwe terreindeel van de inrichting zijn dieselolie in een bovengrondse tank van 3.000
liter en de werkvoorraad van gasflessen aanwezig. De processen, de aard en hoeveelheid van de ge-
bruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.
Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS 30 en
PGS 15.

Beoordeling en conclusie
Het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank valt rechtsreeks onder de werking van het Activi-
teitenbesluit. Ten behoeve van het afleveren van brandstof zijn voorschriften in de vigerende vergun-
ning d.d. 30 maart 2011, kenmerk DO/2011002850, opgenomen. Tevens bevat de vigerende vergun-
ning voorschriften met betrekking tot het opslaan van gasflessen. Derhalve zijn aan de onderhavige
vergunning geen voorschriften betreffende externe veiligheid verbonden.

14. GELUID EN TRILLINGEN

14.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van T.S. Metals BV hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze ge-
luidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruik van de schrootschaar en werkzaamheden met de
mobiele kranen op het terrein.
Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd waarin de gehele inrichting opnieuw akoestisch
inzichtelijk is gemaakt. De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart
gebracht in een akoestisch rapport van De Roever, kenmerk 201214761C01/SB, d.d. 19 november
2012.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bijde inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

14.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
ln het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg
brengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998"

T.S. Metals ligt op het niet-gezoneerde bedrijventerrein Leeuwerikenveld ll in de gemeente Coevor-
den. ln de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, en avondperiode.
De gemeente Coevorden heeft de intentie om voor het bedríjventerrein De Mars, Heege-West en het
Leeuwerikenveld ll, geluidsbeleid vast te stellen. Doel hiervan is om een acceptabele geluidsbelasting,

bij de woningen rond deze terreinen, te bewaken. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een zone-
beheermodel.
De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidim-
missie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare ge-
luidruimte voor het desbetreffende industrieterrein. De voorgenomen verandering van T.S. Metals zal
het nog vast te stellen geluidsbeleid dus niet frustreren.
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ln de avondperiode kan het voorkomen dat er aan- en afuoer van transport plaatsvindt. Tevens kan
het voorkomen dat de kraan en de heftruck in werking zijn. ln de voorschriften zijn voor de avondperi-
ode geen grenswaarden opgenomen op de nabijgelegen woningen. De activiteiten zijn echter wel ver-
gund. De geluiduitstraling van de inrichting is in de avondperiode op deze woningen dermate laag dat
het opnemen van dergelijke waarden niet te handhaven zijn. Wel zijn voorwaarden opgenomen op re-
verentiepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting.

14.3. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen.

Uitgaande van een aanwezig equivalent geluidsniveau van 50, en 45 dB(A), bedragen de streefwaar-
den voor de maximale geluidniveaus 60, en 55 dB(A) in de dag, en avondperiode bij woningen.
Aan de streefiryaarden wordt in de dagperiode voldaan.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de
dag-, avond- en nachtperiode. Bijde meest nabij gelegen woningen (beoordelingspunten 065_A en

056_A) wordt in de avondperiode niet aan de streefwaarden voldaan. De streefwaarde wordt met 4
respectievel¡jk 1 dB(A) overschreden. Aan de grenswaarden wordt wel voldaan. Op basis van de be-
schikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidniveaus zijn de berekende maximale geluidni-
veaus derhalve toelaatbaar (zie ook diverse uitspraken van de ABRvS).

Tengevolge van de voorgenomen verandering zullen de maximale geluidsniveaus niet wijzigen. De
maximaal toegestane geluidsniveaus, zoals vermeld in de vigerende vergunning, blijven daarom on-
gewijzigd van kracht.

14.4. lndirecte hinder
lndirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens
de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d.29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen
van maatregelen.
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden
overschreden als ín de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) et-
maalwaarde gewaarborgd is.

De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen op een afstand van meer Çan 600 meter van de in- en uitrit
van de inrichting en zijn niet gelegen aan de aan- en afvoerweg van de inrichting. Wanneer het ver-
keer van en naar de inrichting woningen van derden bereikt, is het reeds opgenomen in het heersend
verkeersbeeld. Daarom is er geen sprake van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder. De in-
directe hinder, veroorzaakt door de voertuigen naar en van de inrichting, is derhalve niet relevant.

14.5. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de díchtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te veruvachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodíg.

Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
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14.6. Gonclusie
Ten aanzien van de geluidsbelastíng, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
m ilieuhygiënisch aanvaard baar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoor-
delingspunten bijwoningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de
aanvraagde geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de ge-
fuidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzie-
nrngen.

Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning, vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunning.

Vanwege de grote afstand van de geluidgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de in-
vloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bijde ge-
luidgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan welworden berekend). Daarom zijn, behalve
de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid
van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen
toezicht op de naleving worden gemeten.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen
in deze perioden geluidruimte.

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd waarin de gehele inrichting akoestisch inzichte-
lijk is gemaakt. Daaruit kan worden afgeleid dat de aanvrager verzoekt om de vigerende geluidvoor-

schriften in te trekken. Het betreft het geluidvoorschrift 6.1.1, behorend bij de vigerende vergunning,
d.d. 30 maart 201 1 , kenmerk DO/201 1002850. De bij dit besluit behorend geluidvoorschrift betreft dan
ook de gehele inrichting.

15. coNcLUstE

15.1. Gonclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitbreiden van de bestaande inrichting met een
nieuw terrein en het vergroten van de capaciteit van de inrichting zijn er geen redenen om de omge-
vingsvergunning te weigeren.

16. OVERWEGINGEN BOUWEN

16.1. lnleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2J0 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouwwerkzaamheden, te weten het bouwen van
een loods, een overkapping en het plaatsen van een erfafscheiding, heeft voor iedere werkzaamheid
een toetsing plaatsgevonden.

De toetsing is uitgevoerd door de gemeente Coevorden. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 13
juni 3013 het advies van de gemeente Coevorden, kenmerk 2013004379, ontvangen.
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16.2. Toetsing
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet
hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Coevorden. Gelet hierop kan de om-
gevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan
de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

16.3. Gonclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aan-
zien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

ln deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

17. OVERWEGINGEN HET MAKEN, HEBBEN OF VERANDEREN VAN EEN UITWEG OF
HET GEBRUIK DAARVAN VERANDEREN

17.1. lnleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eersle
líd, onder e, van de Wabo niet voldoet aan het in de algemene plaatselijke verordening van de ge-

meente Coevorden gestelde toetsingskader "Beleidsregel uitwegen Coevorden". Een toetsing aan dit
kader heeft plaatsgevonden.

17.2. Toetsing
Het aanleggen van een uitweg voldoet aan de genoemde algemene plaatselijke verordening. Gelet
hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

17.3. Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aanleggen van een uitweg zijn er ten aanzien
van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

ln deze beschikking zijn geen voorschriften opgenomen
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BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten

of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

lnzameling, vervoer, nuttige toepassing en veruvijdering van afualstoffen, met inbegrip van het toezicht
op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van

afvalstoffenhandelaars en afualstoffenmakelaars.

BESTE BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technie-
ken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken,

te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in

aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting be-

hoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland

of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de in-

richting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en

de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodem-

bedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05,
januari 2009.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bijverkennend en

nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur
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NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geÏmplementeerde norm van de lnternational

Organisation for Standardization (lSO) en/of de lnternational Electrotechnical Commission (lEC) die

door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de lnternational Organisation for Standardization (lSO) uitgegeven norm die door het Nederlands

Normalisatie-lnstituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-tSO 10523:

Water - Bepaling van de pH.

NEN-NORM:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600

GB Delft).

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt
voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSN IVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een be-
paalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding me-

ten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDN IVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand "fast", verminderd met de meteo-
correctieterm Cm. De meterstand "fast" komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de
betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor

een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afualstof voor die functie wordt klaarge-

maakt, totwelke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage ll bij

de kaderrichtl ijnafva lstoffen

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afualwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
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PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afualstof is geworden, ter
vermindering van:

de hoeveelheden afualstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afualstoffen voor het milieu en de menselijke gezond-
heid, of

het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande
voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval

behorende handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.


