OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan:

FrieslandCampina Nederland B.V.

voor:

het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie
van kaas en de verwerking van wei tot dikwei

activiteiten:

milieuneutraal wijzigen van (de werking van) een inrichting
het bouwen van een bouwwerk

locatie:

Noorderringweg 33, Marum

zaaknummer:

Z2017-00000262

besluitdatum:

14 maart 2017
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1 Besluit
1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 3 januari 2017 een aanvraag om omgevingsvergunning
als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor de activiteit het
bouwen van een bouwwerk. De aanvraag is ingediend door FrieslandCampina Nederland B.V. en heeft
betrekking op haar bedrijfslocatie te Marum.
De vergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een influentbuffer ter plaatse van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi).
De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 2726341.
Op 7 maart 2016 is, op ons verzoek van 24 januari 2017, een aanvulling op de aanvraag ingediend.
Deze aanvulling betreft een aanvraag voor het, in combinatie met voornoemde bouwaanvraag,
milieuneutraal wijzigen van de inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een inrichting, gelegen aan de Noorderringweg 33 te Marum,
kadastraal bekend gemeente Marum, sectie F, nrs. 2351 en 2353.
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is nader omschreven in de vergunningaanvraag.

1.2

Beslissing

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor:


het milieuneutraal wijzigen van (de werking van) de inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e jo. art.
3.10 lid 3 Wabo);



het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).

3.

dat de gehele aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning;

4.

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;

1.3

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door
toezending.

1.4

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van
bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Dit besluit
wordt bekend gemaakt door toezending.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
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1.5

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Groningen
namens dezen,

De heer A.J. Klijn
Afdelingshoofd Primair Proces Omgevingsdienst Groningen

1.6

Verzending

Verzonden op: 17 maart 2017
Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:


FrieslandCampina Nederland B.V., Postbus 5, 9363 ZG Marum;



het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Marum, Postbus 2, 9363 ZG
Marum;



het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.
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2 Procedure
2.1

Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 7
januari 2017 en op de website van de provincie Groningen.

2.2

Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden
beslist.

2.3

Volledigheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid. De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen
van het project voor de fysieke leefomgeving. Op 24 januari 2017 is de aanvrager verzocht om de
aanvraag aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn op 7 maart 2017 ontvangen. Na ontvangst van
deze gegevens was de aanvraag volledig. De beslistermijn is opgeschort met de termijn die gebruikt is
voor de aanvulling van de gegevens, namelijk met 6 weken.

2.4

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle
aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor
zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:


de gemeente Marum;



het waterschap Noorderzijlvest.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen advies ontvangen.

2.6

Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie
Noord, van 25 maart 2017 en op de website van de provincie Groningen.
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3 Inhoudelijke overwegingen
3.1

Milieuneutraal wijzigen van (de werking van) een inrichting

Omschrijving van de aangevraagde wijziging
De aangevraagde wijziging van de inrichting betreft de realisatie van een extra influentbuffer voor de
binnen de inrichting aanwezige afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). De influentbuffer is bedoeld als
bufferopslag van aangevoerd, in de awzi te behandelen, afvalwater en functioneert als voorbewerking
(mengen en voordenitrificatie) van aangevoerd afvalwater voor de awzi.
Een volledige beschrijving van het functioneren van de influentbuffer is in de aanvraag opgenomen.

Huidige vergunningssituatie


Bij besluit van 10 december 1996 (kenmerk 96/19.162/50, RMM) hebben wij aan
FrieslandCampina een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een
inrichting voor het wijzigen van het in werking hebben van een bestaande inrichting, bedoeld voor
de ontvangst en verwerking van melk tot kaas en de verwerking van wei tot dikwei.



Bij besluit van 10 oktober 2006 (kenmerk 2006-16.250/41, MV) is deze vergunning ambtshalve
gewijzigd.



Bij besluit van 26 juni 2009 (kenmerk 2009-39.402/26, MV) is voornoemde vergunning op verzoek
van vergunninghoudster gewijzigd, waarbij een tweetal voorschriften zijn ingetrokken.



In de periode 1997 tot het tijdstip van het van kracht worden van de Wabo (1 oktober 2010) zijn er
in verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting 12 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm
ingediend.



Bij besluit van 15 maart 2011 (kenmerk 2011-302110/11, MV) hebben wij voor deze inrichting
een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuwe kaasopslag en behandelingsruimte.



In de periode van 1 oktober 2010 tot heden zijn 5 omgevingsvergunningen verleend voor
milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting en/of bouwwerkzaamheden en zijn door ons twee
meldingen voor de uitvoering van sloopactiviteiten ontvangen.

Toetsingskader
In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
wijziging kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo.
Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze
aanvraag beoogde wijziging van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:


niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;



niet mer-plichtig is; en



niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hierna volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.
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Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
Bodem:
Om met betrekking tot het influent bufferbassin aan een, op basis van het Activiteitenbesluit vereist,
verwaarloosbaar bodemrisico te kunnen voldoen, zal het voor de awzi toegepaste
grondwatermonitoringsysteem worden uitgebreid. Met betrekking tot de uitvoering van het
grondwatermonitoringsysteem dient te worden voldaan hetgeen hieromtrent in het Activiteitenbesluit
is vastgelegd.
Op de locatie waar het influent bufferbassin zal worden gerealiseerd is een bodemonderzoek
uitgevoerd, welke voldoet als beschrijving van de nulsituatie voor de kwaliteit van de bodem ter
plaatse. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen hieromtrent is vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
Geluid:
Deze geluidsbron is niet van negatieve invloed op de geluidsuitstraling van de inrichting. Er worden
geen nieuwe geluidsbronnen voorzien. Belangrijke geluidbronnen van de awzi betreffen
pompinstallaties. Met betrekking tot de nieuwe influentbuffer zal gebruik worden gemaakt van
bestaande pompinstallaties. Er zal blijvend aan de vergunde geluidsnormen worden voldaan.
Geur:
De influentbuffer betreft geen nieuwe geurbron. In de influentbuffer vindt geen behandeling van
afvalwater plaats. In de influentbuffer wordt “vers” afvalwater opgevangen en gemengd. Gezien de
korte verwerkingstermijn van dit afvalwater is er geen geuroverlast van de influentbuffer te verwachten.
Afvalwater:
De extra influentbuffer wordt ingezet om de kwaliteit van het effluent van de awzi te verbeteren. Er
wordt een betere regulering van de aanvoer van afvalwater naar de awzi bewerkstelligd, de sturing van
het defosfateringproces wordt verbeterd. Beoogd doel van de influentbuffer betreft verlaging van het
fosfaat- en stikstofgehalte in het effluent van de awzi.
Energie:
Voor het influentbuffer zal 1 extra roerwerk worden toegepast. Een aanpassing van de roerwerken van
de bestaande beluchtingsbassins zal een positief effect hebben op het energieverbruik. Netto zal het
energieverbruik van de awzi dalen.

M.e.r.-plicht
De voorgenomen wijziging is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting
Het betreft een inrichting bedoeld voor de productie van kaas en de verwerking van wei tot dikwei.
Door de voorgenomen wijziging zal dit niet veranderen.
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Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal wijzigen van de inrichting zijn er
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wij achten het niet noodzakelijk om met
betrekking tot deze activiteit voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

3.2

Bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1onder a, Wabo, moet de
omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde
weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft
plaatsgevonden.

Toetsing aan het bestemmingsplan
Het bouwplan is ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Marum Dorp 2015”
geprojecteerd op gronden met de bestemming "bedrijf" met de specifieke aanduidingen “bedrijf tot en
met categorie 3.1” en “specifieke vorm van bedrijf – zuivelfabriek”. Het bouwplan is niet in strijd met de
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan omdat de geplande wijziging van de inrichting
betrekking heeft op de verwerking van zuivelproducten.
Ook aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan. De bebouwing wordt namelijk
in het bouwvlak gerealiseerd en overschrijdt de voorgeschreven hoogtes niet.
Op de gronden ligt tevens de dubbelbestemming “Waarde - archeologie 6” ter bescherming en
veiligstelling van de in de grond verwachte (lage) archeologische waarden. Hiervoor is bepaald dat
bouwwerken groter dan 5.000 m2 uitsluitend mogen worden gebouwd, mits op basis van archeologisch
(voor)onderzoek is vastgesteld dat ter plaatse geen behoudenswaardige archeologische waarden
aanwezig zijn of de aanwezige behoudenswaardige archeologische waarden niet onevenredig worden
geschaad. De geplande bebouwing heeft een dusdanig oppervlak dat, op grond van artikel 20.2.1 lid b
van het bestemmingsplan, geen archeologisch (voor)onderzoek is vereist.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand
De gemeenteraad van Marum heeft in 2014, na een proefperiode, besloten om in de gehele gemeente
niet meer te toetsen aan de redelijke eisen van welstand. Dit met uitzondering van
omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteiten van objecten die in het bestemmingsplan zijn
aangewezen als "karakteristieke en/of cultuurhistorisch waardevol".
Op de gronden waar het project wordt gerealiseerd staan geen objecten die door het bestemmingsplan
worden aangeduid als karakteristiek en/of cultuurhistorisch waardevol. Er heeft dan ook geen toetsing
aan de welstandscriteria plaatsgevonden.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke
bouwverordening.
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Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante
voorschriften opgenomen.
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4 Voorschriften
1

Bouwen van een bouwwerk

1.1

Voor de uitvoering van dit project moeten er nog stukken ingediend worden, het gaat hierbij
om:
-

Constructieberekeningen m.b.t. de paalfundering (optredende en toelaatbare
paalbelastingen) en bijbehorend palenplan;

-

Berekening paalwapening en bijbehorende paalwapeningschets van de leverancier;

-

Afhankelijk van het gekozen paalsysteem de heistaten of rapportage akoestisch
doormeten;

-

Constructieberekeningen m.b.t. de silovloer en bijbehorende vorm- en
wapeningstekeningen;

-

Constructieberekeningen m.b.t. prefab wandelementen + spanconstructie en
bijbehorende vorm- en wapeningstekeningen.

Deze stukken dienen minimaal drie weken voor de uitvoering van de onderdelen digitaal te
worden ingediend of op het postadres van de provincie Groningen onder vermelding van het
bouwadres en het zaaknummer van de vergunning. U mag niet eerder met het betreffende
bouwdeel starten voordat de gevraagde stukken goedgekeurd zijn.
1.2

Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder
van die vergunning van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van
ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

1.3

Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de werkzaamheden
waarvoor een vergunning is verleend, door de houder van die vergunning van de beëindiging
van die werkzaamheden in kennis gesteld.

1.4

Bij het project moeten, voor zover van toepassing, alle vergunningen, ontheffingen,
aanschrijving(en) aanwezig zijn. Op verzoek moeten de bescheiden ter inzage worden gegeven.

1.5

Het project moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte
tekeningen/bijlagen. De onderdelen, die niet op tekening of op enigerlei andere wijze
schriftelijk zijn aangegeven, dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
Indien voorafgaande aan dan wel tijdens het project wijzigingen optreden in de geregistreerde
gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning moeten deze wijzigingen schriftelijk aan
het bevoegd gezag worden doorgegeven.

1.6

Het niet nakomen van voorschriften, het niet tijdig indienen van de gevraagde gegevens en het
niet laten controleren van constructiedelen waaronder grondverbetering, wapening en
rioleringen, kan stopleggen van de bouwwerkzaamheden ten gevolge hebben.

1.7

Wanneer tijdens graafwerkzaamheden er een archeologisch object wordt aangetroffen moeten
de werkzaamheden worden gestaakt en het bevoegd gezag hierover worden ingelicht.
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