
 

 
 

 
Assen, 31 mei 2010 
Ons kenmerk DO/2010007053 
Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor Cubri Pallet- en Handelsmij BV te 
Schoonebeek
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER 
VOOR CUBRI PALLET- EN HANDELSMIJ BV TE SCHOONEBEEK 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1 Beschrijving van de aanvraag 
Op 18 februari 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Cubri Pallet- en Handelsmij BV (hierna 
te noemen: Cubri) voor het veranderen van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan 
als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid, van de Wm.  
Het betreft een inrichting waar onder andere de volgende activiteiten plaatsvinden:  
- in- en verkopen 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 verhuren van een gedeelte van het terrein aan derden ten  
behoeve van: 
- parkeerplaats voor personenauto's;  
- opslag van gasflessen; 
- plaatsen van een kantoorunit. 
 
De vergunning wordt aangevraagd tot 1 december 2010.  
 
1.2 Bevoegd gezag 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder meer onder de categorie 4.1, 15, 28.4a, onder 6 en 28.4c, onder 1, uit het Ivb. Wij zijn 
op grond hiervan bevoegd gezag. 
 
1.3 Locatie van de inrichting  
De inrichting is gelegen aan Kanaalweg 14 te Schoonebeek, kadastraal bekend als gemeente 
Schoonebeek, sectie C, nummers 5522, 5404 en 5532. De inrichting bevindt zich op een bedrijven-
terrein. 
 
1.4 Vergunningensituatie  
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan het bedrijf verleend:  
- revisievergunning Wm, d.d. 9 mei 2006, kenmerk 6.4/2005002370, voor het in werking hebben 

van een inrichting met vorengenoemde activiteiten; 
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- veranderingsvergunning Wm, d.d. 20 oktober 2008, kenmerk DO/2008012438 voor het uitbrei-
den van het terrein met een kantoorruimte en een opstelplek voor rijdend materieel (met name 
vrachtwagens) en verplaatsen van op- en overslagactiviteiten binnen de inrichting (rubber en  
A-hout). 

 
1.5 Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht (Awb) van toepassing. 
 
De aanvraag is door ons op 23 februari 2010 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:  
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen; 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, te Groningen, Postbus 30020, 9700 RM Groningen. 
 
 
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 
Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieu-
gevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement 
te krijgen. In dit geval is alleen het aspect externe veiligheid relevant. 
 
Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook 
houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.  
 
3.2 Best beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wm dienen in het belang van het bereiken 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, zo veel 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 aanmer-
king komende BBT worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.  
In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opgenoemd die 
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die ingevolge de rege-
ling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden toegepast. Het betreft 
zowel documenten die op alle inrichtingen van toepassing zijn alsook documenten die slechts op spe-
cifieke inrichtingen van toepassing zijn.  
Bij de bepaling van BBT hebben wij ingevolge de regeling rekening gehouden met de richtlijn Publica-
tiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen.  
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3.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milie ubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 
In artikel 8.1, tweede lid, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën 
inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activitei-
tenbesluit.  
In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen waar-
voor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrichtingen moet een 
Wm-vergunning worden verleend. Type-A en type-B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene 
regels en hebben geen vergunning (meer) nodig. Voor type-C-inrichtingen blijft de vergunningplicht 
bestaan. Voor type-C-inrichtingen kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van 
het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting niet 
het geval. 
 
 
4. MILIEUASPECTEN  
 
4.1 Algemene inleiding 
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-
vant zijn, zijn hierna beschreven. 
 
4.2 Geluid 
 
Algemeen 
Cubri heeft een aanvraag voor een veranderingsvergunning ingediend. De veranderingvergunning is 
van tijdelijke aard (tot 1 december 2010). De verandering heeft betrekking op activiteiten die plaats-
vinden op het parkeerterrein. Dit terrein is (tijdelijk) verhuurd aan Visser & Smit Hanab (VSH). VSH 
gebruikt dit terrein als parkeerplaats voor maximaal 56 personenauto's. De reguliere werktijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag. De piekbelasting van het personenverkeer vindt plaats van 6.50 uur 
tot 7.15 uur, waarbij de auto's arriveren en van 17.30 uur tot 18.00 uur waarbij de personenauto's 
weer vertrekken. Voor de beoordeling is alleen de woning gelegen aan Boekweitakkers 9 van belang. 
Deze woning ligt direct naast het parkeerterrein. De overige woningen in de omgeving zijn dusdanig 
ver weg gelegen dat de geluiduitstraling als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt. 
Door de provincie is een geluidberekening gemaakt op basis van bovenvermelde gegevens. 
 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
In het kader van de beoordeling of de verandering van de inrichting niet op ontoelaatbare wijze  
geluidshinder teweegbrengt, is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunning-
verlening, oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag- en nachtperiode. 
Het betreft hier een nieuwe situatie. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als woonwijk in 
de stad (bedrijventerrein De Vierslagen). De bijbehorende richtwaarde is 50 dB(A).  
De activiteiten hebben alleen invloed op de woning gelegen aan Boekweitakker 9 en gelegen op het 
industrieterrein. Deze woning is gelegen naast het parkeerterrein. Uit de akoestische berekening blijkt 
dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, ten gevolge van deze verandering, maximaal 33 dB(A) 
in de dagperiode (beoordeling op 1.5 meter) en 32 dB(A) (beoordeling op 5 meter) in de nachtperiode, 
op de gevel van Boekweitakkers 9, bedraagt. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt 
voldaan. Aangezien ruimschoots aan de richtwaarde wordt voldaan, en gezien het tijdelijke karakter 
van de activiteit, achten wij het niet nodig de geluidsbelasting in een voorschrift vast te leggen.  
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Maximaal geluidsniveau (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  
niveau uitkomen. Het toetsingskader voor de nachtperiode is 60 dB(A). Uit de berekening blijkt dat het 
Lmax in de dag- en nachtperiode maximaal 52 dB(A) bedraagt. Aan de streefwaarden wordt voldaan. 
Omdat ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, vinden wij het niet nodig de maximale  
geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen. 
 
Indirecte hinder 
Indirecte 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 (Boekweitakker) 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 voorkeurswaarde bedraagt 50 dB(A). 
 
De woning gelegen aan Boekweitakker 9 is gelegen op een afstand van 15 meter, gerekend uit de as 
van de weg. Uit de akoestische berekening blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer 
van en naar de inrichting bij de woning langs dit traject niet meer bedraagt dan 50 dB(A). 
Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van 
(middel)voorschriften. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
 
4.2 Externe veiligheid 
 
Algemeen kader 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. 
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
Binnen de inrichting vindt tijdelijk de opslag plaats van gasflessen met propaan, acetyleen, argon en 
zuurstof.  
De opslag van gasflessen (ADR klasse 2), niet zijnde de werkvoorraad, waarvan de gezamenlijke 
waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, dient te voldoen aan de Publicatiereeks Gevaarlijke  
Stoffen 15, "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (hierna: PGS 15). Door toepassing van deze 
richtlijn wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd. De van toe-
passing zijnde voorschriften uit de PGS 15 zijn vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning. 
 
 
5 BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT 
 
5.1 Ingekomen adviezen 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijnen geen adviezen bin-
nengekomen. 
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5.2 Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag, met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit, zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Emmen 
en bij de provincie Drenthe.  
 
De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de  
ZuidOosthoeker. De aanvraag met bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij 
de provincie en de gemeente Emmen. 
  
5.3 Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij het bestuursorgaan een zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die een 
zienswijze heeft ingebracht, worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekendgemaakt. 
 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
 
 
6. CONCLUSIE 
 
Op grond van vorenstaande overwegingen kunnen wij de gevraagde vergunning verlenen.  
Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan deze vergunning.  
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen: 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door Cubri Pallet en Handelsmij BV aangevraagde veranderingsvergunning als bedoeld  

in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) te verlenen tot 1 december 
2010;  
 

II. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden zoals die in de bijbeho-
rende bijlage zijn opgenomen. 

 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
tkl/tk/coll.  
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Het origineel van dit besluit is verzonden aan: 
- Cubri Pallet- en Handelsmij BV, ter attentie van mevrouw G. Leferink, Kanaalweg 14,  

7761 PH Schoonebeek 
 
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 

 
 
N.B. 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag va n bekendmaking beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019,  
2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomsti g het bepaalde in artikel 8:1 juncto arti-
kel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden in gesteld door belanghebbenden die tijdig 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren h ebben gebracht, door belanghebbenden 
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar  die dat redelijkerwijs niet kan worden 
verweten of door belanghebbenden die zich niet kunn en vinden in de wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn hiervoo r verschuldigd. 
Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan o ok om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierec hten zijn hiervoor verschuldigd. 
 


