
 
 
 
 
 

Assen, 20 oktober 2008 
Ons kenmerk DO/2008012438 
Behandeld door mevrouw H.R. Bos (0592) 36 58 21 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer voor Cubri Pallet en Handelsmij BV te Schoonebeek 
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR CUBRI 
PALLET EN HANDELSMIJ BV TE SCHOONEBEEK 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 23 mei 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmij BV (hierna te 
noemen Cubri) voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De ver-
gunning wordt aangevraagd voor een periode van circa 8 jaar. De revisievergunning is afgegeven op 
9 mei 2006 en heeft een termijn van 10 jaar. De onderhavige vergunning kan dus worden verleend 
voor de resterende periode tot en met 9 mei 2016. 
De inrichting betreft een handelsmaatschappij waar onder andere de volgende activiteiten plaatsvin-
den: 
- in- en verkoop van verschillende machines, materialen en restpartijen met handelswaarde; 
- overslag en tijdelijke opslag van voornoemde handelswaar; 
- opslag van en reparatiewerkzaamheden aan pallets; 
- op- en overslag en versnipperen van rubber en rubberen banden; 
- verhuur van ruimte voor opslag van materiaal door derden; 
- incidenteel kleine reparaties in de werkplaats. 
 
De aanvraag heeft betrekking op: 
- het uitbreiden van het terrein met een kantoorruimte en een opstelplek voor rijdend materieel 

(met name vrachtwagens); 
- verplaatsen van op- en overslagactiviteiten binnen de inrichting (rubber en A-hout). 
Daarnaast bevat de aanvraag een verzoek om de geluidsvoorschriften van de revisievergunning 
(9 mei 2006) in te trekken en aan de hand van de beschreven situatie in de aanvraag, nieuwe geluids-
voorschriften voor de inrichting op te nemen. 
 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorieën 4.1, 15, 28.4a, onder 6 en 28.4c, onder 1 uit het Ivb. Wij 
zijn op grond van de laatste twee categorieën het bevoegd gezag. 
 
1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting is gelegen aan de kanaalweg 14 te Schoonebeek, kadastraal bekend Schoonebeek, 
sectie C, genummerd 5522, 5404 en 5532. De inrichting wordt uitgebreid met sectie C, nummer 5073. 
De inrichting bevindt zich op een bedrijventerrein. 
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1.3. Vergunningensituatie 
Op 9 mei 2006 is er een revisievergunning verleend voor Cubri voor het in werking hebben van een 
inrichting met vorengenoemde handelsactiviteiten. De vergunning is afgegeven voor een termijn van 
10 jaar. 
 
1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord te Groningen. 
 
Op 4 augustus 2008 hebben wij van de aanvrager een nieuwe overzichtstekening (kenmerk 
2008009257) van de inrichting ontvangen. De aangegeven afstanden ten noorden van de loods kwa-
men niet overeen met de werkelijke situatie. De ontvangen en herziene tekening vervangt de tekening 
uit bijlage 3 van de aanvraag.  
 
De inrichting is niet Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo)-vergunningplichting. Coördinatie van 
de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is dus niet aan de orde. 
 
 
2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 
2.1. M.e.r. (beoordelings-)plicht 
De voorgenomen activiteit komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffect-
rapportage 1999. De activiteit is niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
 
3. BELEIDSOVERWEGINGEN 
 
3.1. Algemeen Toetsingskader/BBT 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieuge-
volgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te 
krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, exter-
ne veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. 
Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
 
Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 
houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen. 
 
Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is 
geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge moeten in het belang van het berei-
ken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden 
verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, 
te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting 
in aanmerking komende Beste bestaande technieken, BBT, worden toegepast. Bij de bepaling van 
BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend 
met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebegin-
sel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwij-
zing BBT-documenten. 
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Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn moet in ieder geval rekening worden 
gehouden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten. Met de in tabel 2 van deze 
regeling genoemde documenten moet rekening gehouden worden, voor zover deze betrekking heb-
ben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. 
 
3.2. Toetsing en beoordeling 
De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Op grond van de 
regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 2) dient voor de toetsing van de activiteiten van Cubri aan 
BBT alleen rekening te worden gehouden met het document de Nederlandse richtlijn bodembescher-
ming (NRB) . 
 
3.3. Conclusies BBT 
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste 
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de bodem en geluidemissies. Voor 
de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN 
 
4.1. Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hieronder beschreven. 
 
 
5. BODEM 
 
5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn  
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van VROM heeft de NRB in over-
leg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ont-
wikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorge-
nomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld 
en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden ge-
stuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembe-
scherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamitei-
tenopvang echter wel. 
 
5.2. De potentieel bodembedreigende activiteiten 
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats: 
de stalling van machines en rijdend materieel (met name vrachtwagens); 
de op- en overslag van materiaal (onder andere schoon rubber en A-hout). 
 
5.3. Beoordeling en conclusie 
De gehele inrichting van Cubri is voorzien van een asfalt- of betonverharding. De verplaatste op- en 
overslagactiviteiten naar het Noordoosten van het terrein vinden dus ook nu weer plaats op een vloei-
stofkerende verharding. Het nieuw aangekochte terreingedeelte (westzijde) is voorzien van een asfalt-
verharding. Dit terreingedeelte wordt gebruikt voor de stalling van rijdend materieel en machines die 
voor verkoop worden aangeboden. 
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De potentieel bodembedreigende activiteiten zijn getoetst aan de NRB. Er zijn voldoende bodembe-
schermende voorzieningen aanwezig om te spreken van een verwaarloosbaar bodemrisico. De voor-
schriften uit het hoofdstuk Bodembescherming van de revisievergunning van 9 mei 2006 zijn hierop 
van toepassing. Dit is zodanig vastgelegd.  
 
 
6. GELUID 
 
De bedrijfsactiviteiten van Cubri hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemis-
sie wordt vooral bepaald door het interne transport en handelingen binnen de inrichting. De door de 
inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport 
van Tauw, kenmerk 4511579, van 28 april 2008.  
 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperi-
ode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als 
gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
6.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweeg-
brengt, is gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" 
(Handreiking). Cubri ligt op het industrieterrein "De Vierslagen II" te Schoonebeek, in de gemeente 
Emmen. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ge-
meente Emmen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 
van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving, zijnde een middelgroot bedrijventerrein 
en (agrarische) bedrijfswoningen, zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de 
in de Handreiking opgenomen richtwaarde voor een woonwijk in de stad, zijnde 50 dB(A) 
 
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de richtwaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden op de nabije 
woningen gelegen aan de Kanaalweg. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt 
daarmee voldaan. Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden 
zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidsimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter 
plaatse van deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. 
 
6.2. Maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die 
meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.  
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Bij de meest nabij gelegen woningen gelegen aan de Kanaalweg wordt 
niet aan de streefwaarden voldaan. Aan de grenswaarden wordt op 2 woningen, gelegen aan de Ka-
naalweg 7a en 9, tevens niet voldaan. De overschrijding wordt veroorzaakt door het vertrekken van 
het vrachtverkeer in de nachtperiode. Om deze overschrijding te niet te doen wordt in het akoestisch 
onderzoek voorgesteld, om in de nachtperiode de vertrekkende vrachtwagens via de ingang te laten 
rijden. Door deze maatregel wordt de grenswaarde wel gerespecteerd. Op basis van de beschikbare 
kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus zijn de berekende maximale geluidsniveaus 
derhalve toelaatbaar (zie ook diverse uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State).  
 
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Tevens hebben wij 
voorgeschreven dat in de nachtperiode het vertrekkende vrachtverkeer van de inrit gebruik moet ma-
ken.  
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6.3. Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewe-
gingen 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 woningen gelegen aan de Kanaalweg zijn gelegen op een afstand van 20 m, gerekend uit de as 
van de weg. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer van 
en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject niet meer bedraagt dan 46 dB(A). 
Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van 
(middel)voorschriften. 
 
6.4. Trillingen 
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. 
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen. 
 
6.5. Beoordeling en conclusie 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin 
grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op 
deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. 
 
 
7. BEKENDMAKING (ONTWERP)BESLUIT 
 
7.1. Ingekomen adviezen 
Er zijn geen adviezen ingediend. 
 
7.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en de afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met 
de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Emmen 
en bij de provincie Drenthe, namelijk van 20 augustus 2008 tot en met 30 september 2008. De ken-
nisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de ZuidOosthoeker. 
De aanvraag met de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente 
Emmen en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de 
ZuidOosthoeker. 
 
7.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene 
die een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekendge-
maakt. Gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zijn er geen schriftelijke zienswijzen 
ingediend. 
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8. BESLUIT 
 
 
8.1. Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. aan Cubri Pallet en Handelsmij BV tot en met 9 mei 2016 de aangevraagde veranderingsver-

gunning op grond van de Wm, artikel 8.1 te verlenen voor hun inrichting gelegen aan de  
Kanaalweg 14 te Schoonebeek; 

 
II. aan deze vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden zoals in de bijbehorende 

bijlage zijn opgenomen; 
 
III. bijlage 3, de plattegrond van de inrichting, van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van 

de vergunning; 
 
IV. bijlage 4, het akoestisch rapport, van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van de ver-

gunning voor wat betreft de beoordelingspunten zoals weergegeven in bijlage 2 en de tabellen 
3.2, 3.3 en 3.5; 

 
V. voorschrift 1.1.3 en alle geluidsvoorschriften uit hoofdstuk 3 behorende bij de revisievergun-

ning van 9 mei 2006, kenmerk 6.4/2005002370, in te trekken. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tk/mat/coll.  
 
Origineel van dit besluit zenden aan: 
- Cubri Pallet en Handelsmij BV, ter attentie van mevrouw G. Leferink, Kanaalweg 14,  

7761 PH Schoonebeek 
 
en een afschrift zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen. 
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1 ALGEMEEN 
 
1.1. Eerdere vergunningen 
1.1.1. De voorschriften uit de hoofdstukken 1 en 2 en 4 tot en met 11 behorende bij revisievergun-

ning van 9 mei 2006 blijven van kracht op het bestaande en reeds vergunde gedeelte van de 
inrichting en zijn ook van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergun-
ning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald. 

 

2 GELUID 
 
2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
2.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aan-

wezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden 
en de daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingspunten zoals genoemd in 
onderstaand schema, niet meer bedragen dan : 

 
Immisie-
punten* 

Omschrijving LAr,LT per periode in dB(A) 

  Dag 
(07.00-19.00) 

Avond 
(19.00-23.00) 

Nacht 
(23.00-07.00) 

01 Boekweitakker 9 31 <20 <20 
02 Kanaalweg 11 48 42 30 
03 Kanaalweg 9 47 42 31 
04 Kanaalweg 7a 47 40 32 
05 Boekweitakker 14a 35 30 24 
06 Kanaalweg 13 44 34 24 

*De geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage 2 van het rapport 
Akoestisch onderzoek Cubri te Schoonebeek (Tauw, 28 april 2008, rapport 4511579).  

  
 De beoordelingshoogte is voor de dagperiode 1.5 meter. Voor de avond- en nachtperiode is 

de beoordelingshoogte 5 meter. 
 

2.1.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1.1 mogen de maximale geluidsniveaus (LAmax), 
voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende acti-
viteiten, op de in voorschrift 2.1.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan: 
a. 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
b. 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
c. 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
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2.2. Maatregelen en voorzieningen 
2.2.1. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren, die zijn voorzien van een doelmatige en 

in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn. 

 

2.2.2. In de inrichting mogen zich geen koelwagens met in werking zijnde koelsysteem bevinden. 
Dit verbod moet middels een pictogram met begeleidende tekst (zo nodig óók in vreemde ta-
len) duidelijk worden gemaakt aan bezoekende vrachtwagenchauffeurs.  

 

2.2.3. De rijsnelheid van voertuigen mag binnen de inrichting niet hoger zijn dan 15 km/h. Deze 
snelheidsbeperking moet bij de toegang(en) tot de inrichting en op alle andere daartoe geëi-
gende plaatsen zijn aangegeven met verbodsborden welke in het reguliere wegverkeer ge-
bruikelijk zijn. Onder bedoelde borden moet zijn vermeld: "geldt voor het gehele terrein". 

 

2.2.4. De vrachtwagens dienen het terrein van de inrichting in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 
uur) via de ingang van het terrein te verlaten. Deze maatregel moet bij de uitgang(en) en op 
het terrein van de inrichting in duidelijk opschrift (zo nodig óók in vreemde talen) zijn aange-
geven. 

 

2.2.5. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen 
of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- 
en losapparatuur. 

 

2.2.6. Het warmdraaien van motoren op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren 
van remlucht tot doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek 
van het motorvoertuig. 

 

2.2.7. Het laden en/of lossen van goederen mag niet plaatsvinden buiten de uren gelegen tussen 
07.00 uur en 19.00 uur. Evenmin mogen op zondagen en algemeen erkende feestdagen 
laad en loswerkzaamheden plaatsvinden.  
Alleen in incidentele situaties (maximaal 12 keer per jaar) mag worden afgeweken van dit 
voorschrift. 

 

2.3. Metingen en controle 
2.3.1. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxi-

male geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden 
volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. 

 

 
 
 


