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Onderuerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor AVEBE te
Gasselternijveen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR AVEBE
TE GASSELTERNIJVEEN

1 BESLU IT OMGEVINGSVERGUNN ING

1.1. Ondenrerp
Wij hebben op 6 september 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

AVEBE UA. Het betreft het aanleggen van een in- en uitrit ten behoeve van het transport van gereed

product uit een opslagloods. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Baptistenkade 40 te
Gasselternijveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012006187.
Concreet wordt verzocht om:

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

2. een vergunning ex artikel 2.2, eerste lid, onder e (uitweg).

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

en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen en gebruikmaken van een in- en uitrit,

die een aansluiting heeft op de Drentse Mondenweg;

dat de aanvraag en de daarbij horende bescheiden deel uitmaken van de vergunning;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals die zijn opgenomen in de bijlage.

1.3. Ondertekening en verzending
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Het origineel van het besluit wordt verzonden aan:
- AVEBE UA, t.a.v. mevrouw S. de Bies, Postbus 15, 9640 AA Veendam

Een afschrift wordt verzonden aan:
- de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9640 AB Gieten

- de gemeente Borger-Odoorn, Postbus 3,7875 ZG Exloo

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na datum van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Assen. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Arrondissementsrechtbank
Assen, sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA Assen.
Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:ljuncto artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het
ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, door belanghebbenden die geen zienswijze naar
voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belang-
hebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onverwijde spoed dat vereist, Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.



3

INHOUDSOPGAVE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Besluit

Ondertekeníng en verzending

VOORSCHRIFTEN MILIEU
2. GELUID
2.1. Algemeen
2.2. Representatieve bedrijfssituatie

VOORSCH RIFTEN OVERI GE ACTIVITEITEN
3. HET MAKEN VAN EEN UITWEG
3.1. Algemene voorwaarde
3.2. Onderhoud
3.3. Schade
3.4. Beëindiging ontheffing

PROCEDURELE OVERWEGINGEN
4. PROCEDURELE ASPECTEN
4.1. Gegevens aanvrager
4.2. Projectbeschrijving

4.3. Huidige vergunningsituatie
4.4. Bevoegd gezag

4.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

4.6. Procedure (uitgebreid)

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU
5. TOETSINGSKADER MILIEU
5.1. lnleiding
5.2. Toetsing veranderen van de inrichting
6. GELUID
6.1. Algemeen
6.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
6.3. Samenvattend
7. CONCLUSIE

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

I
I
9

I
9

I
I
I

12

12

12

12

12

12

12

12

13



4

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OVERIGE ASPECTEN

OVERWEGINGEN VOOR HET MAKEN VAN EEN UITWEG

lnleiding
Toetsing

Conclusie

15

B.

8.1.

8.2.

8.3.

15

15

15

15



6,



6

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2. GELUID

2.1.

2.1.1

Algemeen
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen lndustrielawaai, uitga-

ve 1999. De beoordelingshoogte is 5 meter.

Representatieve bed rijfss ituatie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting aan-

wezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activi-
teiten, alsmede door het transportverkeer bínnen de grenzen van de inrichting, mag op de

onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij de aanvraag. Ramakers rapport

59.012-97d.d. 25 oktober 2011,in figuren 3lm 6.

2.2.

2.2.1

44v-07 Mondenweg

v-09 54
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3.1.

3.1.1

VOORSCH RI FTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

3. HET MAKEN VAN EEN UITWEG

Algemene voonraarde
De uitweg dient uitgevoerd te worden conform de tekening zoals geleverd bij de aanvraag

waarop de afgesproken afmetingen aangegeven staan.

Onderhoud
De uitweg wordt onderhouden door de ontheffinghouder. De aan het onderhoud verbonden
kosten komen voor zijn rekening.

De ontheffinghouder dient er zorg voor te dragen dat bij het onderhoud van de uitweg het

verkeer op de provinciale weg niet wordt gehinderd of in gevaar wordt gebracht.

Personen die zich in verband met het onderhoud van de uitweg op of aan de provinciale weg

bevinden, dienen er voor te zorgen dat zij voldoende zichtbaar zijn voor het wegverkeer.

3.2.

3.2.1

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.3.1

3.3.2

3.4.

3.4.1

Schade
lndien als direct gevolg van het gebruik van deze ontheffing schade wordt toegebracht aan
provinciale eigendommen dient de ontheffinghouder op zijn kosten deze schade te herstel-
len.

lndien aan de uitweg schade ontstaat als gevolg van werkzaamheden die op of aan de pro-

vinciale weg worden uitgevoerd, komen de herstelkosten voor rekening van de provincie

Drenthe.

Beëindiging ontheffing
lndien de ontheffinghouder geen gebruik meer wenst te maken van deze ontheffing, dient hij
gedeputeerde staten daarvan terstond in kennis te stellen en dient hij op zijn kosten en bin-
nen een door gedeputeerde staten te stellen termijn de uitweg op te ruimen.
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P RO C E D U RE LE OVERWEG I N G E N

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

AVEBE UA te Gasselúern ijveen
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PROCEDURELE OVERWEGI NG EN

4. PROCEDURELE ASPECTEN

4.'1. Gegevens aanvrager
Op 6 september 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

AVEBE UA

Baptistenkade 40

951 4 AH Gasselternijveen

4.2. Projectbeschrijving
Door AVEBE wordt een vergunning gevraagd voor het aanleggen van een in- en uitrit ten behoeve

van het transport van gereed product uit een opslagloods. Een beschrijving is opgenomen in de aan-

vraag om een vergunning. De activiteit wordt omschreven in de Wabo als zijnde het maken van een

uitweg.

4.3. Huidige vergunningsituatie
Op 5 april 2012,kenmerk VTH12012002562, hebben wijaan AVEBE UA een vergunning op grond

van artikel 2.1, eerste lid, onder e, en artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo verleend voor een inrichting

voor de productie van aardappelzetmeel en de productie van een aantal nevenproducten zoals eiwit,
protamylase, protapec en aardappelvezels. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Tevens
hebben wij voor de inrichting op 13 februari 2012, kenmerk VTH12012001003, een omgevingsver-
gunning (milieuneutrale wijziging)verleend voor het realiseren van een loods ten behoeve van het op-

slaan van gereed product.

4.4. Bevoegd gezag
Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bij-

lage l, onderdeel C, valt de inrichting onder de categorie 9.3 onder i uit het Bor. Op grond hiervan zijn

wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen 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 moeten wij er zorg voor dragen dat de

aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze 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 aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4.6. Procedure (uitgebreid)
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,lenzij bij de voorbereiding

van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uit-

zonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in huis-aan-

huisblad de Kanaalstreek/TAC.



Tussen 25 oktober 2012 en 5 december 2012heelt ftÉ het ontwerpbesluit ter inzage gelegen bij de

gemeente Aa en Hunze, de gemeente Borger-Odoorn en bij de provinoie Drenthe. Binnen zes weken
na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen bij het bestuursor-
gaan schriftelijke zienswijzen inbrengen, Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
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I N H O U D E LI J KE OVERWEG'NGE'V M I LI EU

behorende bii het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de inrichting

AVEBE UA te Gasselúernijveen
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5,1. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of

mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in arti-

kel2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft

plaatsgevonden.

5.2. Toetsing veranderen van de inrichting
Bijonze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;

- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, 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 daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

6. GELUID

6.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze ge-

luidsemissie wordt vooral bepaald door een groot aantal bronnen verspreid over het terrein. AVEBE

heeft binnen de inrichting een opslag- en verladingsloods gerealiseerd. De daarbij behorende akoes-

tische verandering is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Ramakers, rapport 59.012-97,

d.d.25 oktober 2011. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de

geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de

geluidsbelasting van de gehele inrichting, inclusief loods.

6.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
ln het akoestisch onderzoek is de verandering voor de opslag- en verlading loods inclusief alle overige

installaties inzichtelijk gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat op twee beoordelingspunten zijnde V-07

(Mondenweg) in de nachtperiode en V09 (Vaart 167) in de dagperiode de geluidvoorschriften zoals

vermeld in de vigerende vergunning met 1 dB(A) wordt overschreden. ln dit besluit zal voor deze be-

oordelingspunten de vigerende geluidsbelasting met 1 dB(A) worden verhoogd. Dit is in een voor-

schrift opgenomen.

6.3. Samenvattend
ln het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel

voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven op de vastgestelde zonebewakingspunten (op de

vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. Uit het onderzoek blijkt dat

de berekende geluidimmissie, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrie-

terrein, voor zowel de vastgestelde 50 dB(A) zonegrens als de vastgestelde MTG's en de hogere

waarden. Voor een uitgebreide omschrijving van de akoestische situatie en beoordelingmethodiek
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verwijzen wij naar het akoestisch onderzoek (Ramakers, rapport 59.012-96 d.d. 3 augustus 2011) be-

horend bij de revisievergunning. De revisievergunning is recentelijk, d.d. 5 april2012 met kenmerk
!/TH12012002562, afgegeven. De overige voonvaarden uit de vigerende vergunning blijven onverkort
van kraeht.

7

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aanleggen van een uitweg zijn er ten aanzÍen

van de gevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. ln deze beschik-

king zijn de voor deze activiteit relevante voorsehriften opgenomen.
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INHOU DELIJ KE OVERWEG'NGEN OVERIGE ASPECTEN

behorende bij het besluit

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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AVEBE UA te Gasselúernijveen
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OVERIGE ASPECTEN

OVERWEGINGEN VOOR HET MAKEN VAN EEN U¡TWEG

8.1. Inleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, onder e, van de Wabo niet voldoet aan het in de regeling Uitwegen (in- en uitritten) gestelde toet-
singskader. Een toetsing aan dit kader heeft plaatsgevonden.

8.2. Toetsing
De activiteit voldoet aan de genoemde regeling Uitwegen (in- en uitritten). Het perceel kan vooruitrij-
dend worden verlaten, er is geen alternatieve verkeersveilige ontsluiting mogelijk op een andere weg
en er zijn geen verkeerskundige bezwaren. Er is geen reden om aan te nemen dat de bruikbaarheid
van de weg, een veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van het uiterlijke aanzien
van de omgeving, dan wel de bescherming van de groenvoorzieningen het verlenen van de ontheffing
in de weg staan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend, waarbij
voldaan dient te worden aan vorengenoemde regelíng.

8.3. Gonclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aanleggen of wijzigen van een uitweg zijn er ten

aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. ln

deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.


