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Ondenruerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Kok Meppel

BV, Sethewegl9 te Meppel

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR KOK

MEPPEL BV TE MEPPEL

1 OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

a

1.1. Onderwerp
Gedeputeerde staten hebben op 30 april 2014 van Kok Meppel BV een aanvraag voor een omge-

vingsvergunning ontvangen voor een milieuneutrale wijziging (MNW).

De aanvraag gaat over Kok Meppel BV, Setheweg 19 te Meppel. De aanvraag heeft het volgende

zaaknummer gekregen: 201401036-00416516, het OLO-nummer is 1280029. Op 1 juli 2014 hebben

wij aanvullende gegevens ontvangen, deze hebben het volgende zaaknummer gekregen: 201401036-

00427635.

Concreet wordt verzocht om:
1. een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu)

1.2. Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikelen

2.1 en2.2van de Wabo:

de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- wijziging van de terreinindeling;
- verandering van de verdeling tussen de bewerkingscapaciteit van de diverse afvalstromen

en bouwstoffen;
- uitbreiding met een aantal te ontvangen minerale afvalstromen ten behoeve van immobili-

satie;
- uitbreiding van de opslagcapaciteit van minerale reststoffen met 20.000 ton.

dat de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden deel uitmaken van deze vergunning

1.3. Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 juni 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo van de

aanvraag kennis gegeven in een huis-aan-huisblad en digitaal gepubliceerd op de provinciale website.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen

met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis

gegeven in een huis-aan-huisblad.

Op 10 juni 2014 hebben wij de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. ln verband met dit ver-

zoek is de termijn om te beslissen gestuit met maximaal zes weken. De gevraagde gegevens zijn

aangeleverd op 1 juli 2014. Hiermee is de beslistermijn verlengd met2l dagen.
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1.4. Ondertekening

Gedeputeerde staten voornoemd,

namens dezen,
t. (s,

F. Quené,
teamleider RUD Drenthe

1.5. Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt een kennisgeving van het besluit geplaatst in
een huis-aan-huisblad en geplaatst op de provinciale website.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bijgedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122,9400 AC Assen. De be-
zwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het desbetreffende besluit.
Een bezwaarschrift moet in elk geval bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- inclusief datum en nummer van het genomen besluit de gronden (redenen) van het bezwaar.

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 be-
stuursorgaan 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 gedeputeerde staten. Het college beslist op uw bezwaarschrift.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift
stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking
in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening
worden gedaan bijde Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen.

1.6. Verzending
Dit besluit is verzonden aan Kok Meppel BV, t.a.v. de heer G. Kok, Achthoven 23a,4128LV
Lexmond.

Een afschrift is verzonden aan:

a. het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel;
b. het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, Postbus 120,7940 AC Meppel;
c. Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 931 44, 2509 AC's-Gravenhage.
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betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Kok Meppel BV, Setheweg 17 te Meppel
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2. GEVOLGDE PROCEDURE

2.1. Gegevens aanvrager
Op 30 april2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basís

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van Kok Meppel

BV heeft betrekking op de Setheweg 19 te Meppel, kadastrale gegevens gemeente Meppel, sectie l,

nummers 633 (gedeeltelijk)en 744.

2.2. Vergunde situatie
Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen ver-

leend : revisievergu nning, ons kenmerk W H1201 2001 546, d.d. 5 m aart 201 2 voor :

- op- en overslag en sorteren van afvalstoffen;
- breken en zeven van steenachtige materialen;
- op- en overslag en het zeven van grond;

- bewerken van asbesthoudende grond en puin (zeven);

- shredderen van afval- en groenhout;

- immobiliseren van minerale reststoffen;
- op- en overslag van glas en kitkokers;
- op- en overslag van afval- en bouwstoffen via loskade;
- op- en overslag en zeven van spoorwegballast;
- tanken van materieel;
- opslag en stalling van containers, materieel en materiaal;
- verkoop van bouwmaterialen.

2.3. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
- wijziging van de terreinindeling:

Het verharde terrein wordt verder vloeistofdicht uitgevoerd tot een totale oppervlakte van

11.OOO mt, ten behoeve van opslag van bodembedreigende stoffen.
De eerder vergunde opvangvoorziening voor hemelwater wordt niet gerealiseerd. ln plaats daar-

van wordt het regenwater bij hevige regenbuien opgevangen op het eigen terrein.

Een deel van het terrein, gelegen aan de noordoostzijde, ter grootte van 600 m2, is verkocht en

hoort daarmee niet meer bij de inrichting.

verandering van (de verdeling tussen) de bewerkingscapaciteit van de diverse afvalstromen en

bouwstoffen:
Een aantal afval- en deelstromen zijn geclusterd. Afhankelijk van vraag en aanbod is de verdeling

tussen de stromen uitwisselbaar.

uitbreiding van enkele (met vergunde vergelijkbare) te ontvangen minerale afvalstromen ten be-

hoeve van immobilisatie:

Aan de te accepteren en te verwerken stoffen wordt een nieuwe stroom toegevoegd: koepeloven-

stof, vormzand, afzuigstof en veegvuil, kernzand en -brokken en ovenslakken, allen afkomstig van

ijzerg ieterij processen.

uitbreiding van de opslag van minerale reststoffen met 20.000 ton. De veruverkingscapaciteit van

de inrichting gaat niet toenemen.
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2.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage l,
onderdeel C, categorie 28.4, van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-
installatie behoort.

2.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanwaag en de aanvullingen daarop, d.d.23 juni 2014, hebben wij deze getoetst
op volledigheid. Wijzijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede be-
oordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag 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 opgeschort met2l dagen.

2.6. Activiteitenbesluit milieubeheer
Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteiten-
besluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen.
Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onder-
deel milieu. Vanaf 2008 zijn daar steeds meer inrichtingen aan toegevoegd. Alleen type C-inrichtingen
(inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven ver-
gunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een)

IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichtíng.

De vergunning wordt aangevraagd voor een typeC-inrichting. De aangevraagde activiteiten vallen niet
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en worden derhalve met deze vergunningaanvraag
gereguleerd.

2.7. 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 2.26 van de Wabo, 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 Meppel en het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en

Wieden gezonden.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen adviezen ontvangen
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I N HOU DEL'J KE OVERWEGI NGEN M I LI EU

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene hepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

Kok Meppel BV, Seúåeweg 17 te Meppel
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 hel toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan
deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De verandering leidt volgens
de aanvraag alleen tot milieuneutrale effecten als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

3.2. Toetsing milieuneutrale verandering
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of
milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voonvaarden uit artikel
3.10, derde lid, 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;

en

- niet m.e.r.-plichtig is.

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij, gelet op de gevolgen die de inrichting voor het milieu
volgens de geldende omgevingsvergunning reeds mag veroorzaken, de volgende relevante milieuas-
pecten betrokken:
- afval
- afvalwater
- bodem
- geluid

- energie
- lucht

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat
de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

3.2.1 Geen gevolgen voor milieu

. Afvalstoffen
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer afualstoffen
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 afvalstoffen. 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 Afvalbeheerplan
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) ís het afvalstoffenbeleid neergelegd.
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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. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in

de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
- preventie;

- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronderenergieterugwinning;
- veiligeverwijdering.

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 verwerken van afvalstoffen rekening moet houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetref-
fende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat
uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een vergunning worden verleend.

Op basis van de geldende vergunning zijn de volgende sectorplannen uit bijlage 4 van het LAP van
toepassing op de activiteiten van Kok Meppel BV'.4,8,9, 11,12,28,29, 31,33,34,36,37,38,39,41,
42 en 52.

Kok Meppel BV heeft een aanvraag gedaan voor het uitbreiden van een aantal te accepteren afual-
stoffen. ln de vergunningaanvraag is een limitatieve lijst van de afvalstoffen met Euralcodes opgeno-
men. Daarnaast is per type afvalstof het bijbehorende sectorplan uit het LAP aangegeven met de bij-
behorende minimumstaandaard en de verwerkingsmethode bij Kok Meppel BV. De wijziging heeft be-
trekking op de Euralcodes en de van toepassing zijnde sectorplanen. De nieuwe te verwerken stroom
valt in Sectorplan 3. De miminumstandaard en de verwerkingswijze komen echter overeen met de al

vergunde afvalstromen. Hieruit volgt dat de eisen voor deze nieuwe stromen dezelfde zijn als voor de
reeds vergunde stromen.

Wij hebben de vergunningaanvraag op dit onderdeel getoetst en komen tot de conclusie dat de door
Kok Meppel BV aangevraagde verwerkingsmethoden voldoen aan de minimumstandaarden zoals
vastgelegd in de sectorplannen. De nieuwe stromen moeten aan dezelfde voorschriften voldoen als
de reeds vergunde stromen. Wij hebben daarom geen voorschriften verbonden aan deze vergunning

. Geluid
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Oevers D in de gemeente Meppel. Op
grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. lngevolge
artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient bij de beoordeling van de

door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de beno-
digde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen

woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de
desbetreffende grenswaarden niet wordt overschreden.
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Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld.

De aangevraagde veranderingen zijn van zodanige aard, dalzij geen toename van de geluidsbelas-

ting vanwege de inrichting tot gevolg zullen hebben. Dit blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde notitie,

kenmerk 4KOK-ver3.07355R, d.d. 29 april2014 van Misa advies, waarin de verandering inzichtelijk is
gemaakt.

Door uitbreiding van opslag kan het aantal transporten mogelijk met enkele vrachten per dag worden

verhoogd. ln het akoestisch model, dat bij de aanvraag van 2011 is gevoegd , zijn deze extra transpor-
ten ingevoerd. Uit de berekening blijkt dat dit geen verhoging van de geluiduitstaling naar de omge-

ving laat zien.

Wij zijn derhalve van mening, dat de gevraagde activiteiten zowel met betrekking tot het langtijdge-

middeld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de maximale geluídniveaus, binnen de aan in-

richtinghoudster verleende geluidruimte plaats kunnen vinden. Er zijn derhalve geen aanvullende
gelu idsvoorschriften opgenomen.

o Lucht
Als gevolg van de aangevraagde activiteiten verwachten wij geen extra emissies naar de lucht. De

verandering past binnen de eerder vergunde emissieruimte van Kok Meppel BV en is milieuneutraal

o Afvalwater
De aangevraagde verandering (acceptatie van afvalstoffen met andere Euralcodes dan reeds ver-
gund) zal niet leiden tot specifieke afvalwaterstromen. De aangevraagde wijziging is milieuneutraal

. Bodem
De wijziging die samenhangt met de aanvraag zal zodanig plaatsvinden dat sprake zal zi)n van een

verwaarloosbaar bodemrisico voor de bodem. De op- en overslag van de nieuwe afvalstromen zal op

dezelfde wijze als reeds vergunde, vergelijkbare stromen, plaatsvinden. Ten opzichte van de vergun-

de situatie verwachten wij geen extra bodembelasting. De aangevraagde wijziging is milieuneutraal.

Het is niet noodzakelijk om in verband met bescherming van de bodem aanvullende voorschriften aan

de vergunning te verbinden.

. Energie
De aangevraagde wijziging zal geen significante wijziging in het energieverbruik tot gevolg hebben

Conclusie gevolgen milieu
Wij venrvachten geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de aange-

vraagde verandering.

3.2.2 Geen andere inrichting
De aangevraagde activiteit heeft geen gevolgen voor de wijze waarop afvalstoffen worden verwerkt.

De verwerkingscapaciteit van de inrichting blijft ongewijzigd. De verandering leidt niet tot een andere

inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
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3.2.3 Geen m.e.r.-plicht
De voorgenomen verandering komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieu-

effectrapportage. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor
de wijziging bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofd-

stuk 7 van de Wet milieubeheer.

3.2.4 Conclusie toetsing
De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de gel-
dende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van
een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de veran-
dering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.


