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Besluit m.e.r.-beoordeling 

Geachte heer Bodewes, 

Op 21 september heeft u een aanmeldingsnotitie ingediend overeenkomstig 
artikel 7.16a, eerste lid van de Wet milieubeheer. De aanmeldingsnotitie betreft 
de voorgenomen op te richten rejectvergasser op de locatie aan de Meint 
Veningastraat 114-116 te Hoogezand. Voor deze activiteit geldt op grond van 
categorie D 16.1 van het vigerende Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Hierbij sturen wij u een exemplaar van ons besluit van heden, nr. 2011-
44.275/39, MV, waarbij wij hebben besloten dat u geen milieueffectrapport op 
hoeft te stellen voor de uitbreiding van de kartonfabriek van Eska Graphic 
Board te Hoogezand met een vergasser voor de vergassing van rejects. 

Eveneens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving. Voor het ovenge 
verwijzen wij kortheidshalve naar de inhoud van deze kennisgeving. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 

08-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt voigens normen die zijn vastgeiegd in een iiandvest voor dsenstverienjng. 
Dit handvest vindt u op onse website of kunt u opvragen bij de afdeiing Communicatie en Kabinet. Pubtieksvoortichting: 050 3164160 
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Besluit m.e.r.-beoordeling Eska Graphic Board 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 21 september 2011 hebben wij een aanmeldingsnotitie ontvangen van Eska 
Graphic Board te Sappemeer. De aanmeldingsnotitie betreft de voorgenomen 
op te richten rejectvergasser op de locatie aan de Meint Veningastraat 114-116 
te Hoogezand. Voor deze activiteit geldt op grond van categorie D 16.1 van het 
vigerende Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

Op grond van artikel 7.8b van de Wet milieubeheer hebben wij besloten dat 
Eska Graphic Board geen milieueffectrapport op hoeft te stellen voor de 
voorgenomen op te richten rejectvergasser op de locatie aan de Meint 
Veningastraat 114-116 te Hoogezand. 

Hierbij sturen wij u twee exemplaren van: 
- de aanmeldingsnotitie van Eska Graphic Board van 25 augustus 2011; 
- ons besluit van heden nr. 2011-44.275/39, MV; 
- de bijbehorende kennisgeving. 

Wij verzoeken u om medewerking aan de uit te voeren procedure ingevolge de 
Wet milieubeheer door deze stukken op de gebruikelijke wijze in uw gemeente 
ter visie te leggen en de kennisgeving aan te plakken aan het gemeentehuis. 

Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw W.H. Degenhart Drenth 
(m.e.r.-coördinator), tel: 050-316 4712. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 

06-HB-SG-OOl De provincie Groningen wericf voigens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverisning. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen faij de afdeling Communicatie en Kabinet, Pubtieksvoortichting: 050 3164160 
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Besluit m.e.r.-beoordeling Eska Graphic Board 

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij sturen wij u een exemplaar van ons besluit van heden, nr. 2011-
44.275/39, MV, waarbij wij op grond van artikel 7.8b van de Wet milieubeheer 
hebben besloten dat Eska Graphic Board geen milieueffectrapport op hoeft te 
stellen voor de voorgenomen op te nchten rejectvergasser op de locatie aan de 
Meint Veningastraat 114-116 te Hoogezand. 

De bijbehorende aanmeldingsnotitie van Eska Graphic Board is als bijlage 
bijgevoegd. 

Eveneens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving. Voor het ovenge 
verwijzen wij kortheidshalve naar de inhoud van deze kennisgeving. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

.oorzitter. 

, secretaris. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen vî erkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bis de afdeiing Communicatie en Kabinet, Piibtieksvoorlichting: 050 3164160 
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Besluit m.e.r.-beoordeling Eska Graphic Board 

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij sturen wij u een exemplaar van ons besluit van heden, nr. 2011-
44.275/39, MV, waarbij wij op grond van artikel 7.8b van de Wet milieubeheer 
hebben besloten dat Eska Graphic Board geen milieueffectrapport op hoeft te 
stellen voor de voorgenomen op te richten rejectvergasser op de locatie aan de 
Meint Veningastraat 114-116 te Hoogezand. 

De bijbehorende aanmeldingsnotitie van Eska Graphic Board is als bijlage 
bijgevoegd. 

Eveneens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving. Voor het ovenge 
verwijzen wij kortheidshalve naar de inhoud van deze kennisgeving. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 

O 

06-HB-SG-OOl De provincie Groningen werkt voigens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverienïng. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet. Publick.'svoortichting: 050 3164160 
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Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht t.b.v. op te richten 
rejectvergasser Eska Graphic Board, locatie Meint Veningastraat 
114-116 te Hoogezand 

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond 
van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de 
voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wabo van 
Eska Graphic Board geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden 
opgesteld. 
Eska Graphic Board is van plan om op de locatie aan de Meint 
Veningastraat 114-116 te Hoogezand een rejectvergasser op te richten 
voor het produceren van stoom. De stoom wordt gebruikt in de 
warmtevragende productieprocessen van Eska. 
Voor deze uitbreiding is een vergunning vereist in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond van categorie 
Dl6.1 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit. 

Terinzaaelegqinq 
Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 oktober tot 
en met 21 november 2011, op werkdagen tijdens kantooruren 
- in het gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
- in de Mediatheek van het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te 

Groningen. 

Bezwaar en beroep 
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin 
van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen 
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden 
hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang 
worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen 
dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen kunnen hun bezwaren tegen 
dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of 
rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van 
nog uit te voeren procedure ingevolge de Wabo, ten behoeve waarvan 
het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. 

Inlichtingen 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H. Heekman, 

(tel: 050-316 4397) of 
mevr. W.H. Degenhart Drenth (tel: 050-316 4712). 

Gedeputeerde Staten van Grönihgèh. 
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06-HB-SG-OOl De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor diensWeriening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeiing Communicatie en Kabinet PubiieksvoofMchting: 050 31S4160 
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