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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP

Groningen, juli 2013
Nr. 2013- , MV
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van vergunninghoudster tot het geheel intrekken van de op 7 juli 1998
verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de
productie van suiker aan de Van Heemkerkstraat 101 te Groningen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGING OP AANVRAAG

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 7 mei 2013 een aanvraag ontvangen voor het intrekken van de vigerende
omgevingsvergunning van 7 juli 1998 (kenmerk Nr.98/8127A/28/B.6, RMM) van Suiker Unie Groningen,
conform artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.15, derde lid van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag tot het intrekken van de vergunning is
gedaan door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. De gehele
intrekking heeft betrekking op de omgevingsvergunning geldend van de locatie van de voormalige
suikerfabriek aan de Van Heemskerkstraat 101 te Groningen. De gemeente is thans eigenaar van deze
locatie en ook vergunninghoudster.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om, gelet op artikel 2.33, tweede lid, onder b jo artikel 3.15, tweede
en derde lid van de Wabo en de hierna genoemde overwegingen, tot intrekking van de destijds bij besluit
van 7 juli 1998 (kenmerk Nr.98/8127A/28/B.6, RMM) aan Suiker Unie verleende omgevingsvergunning over
te gaan.
1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de
uitgebreide voorbereidingsprocedure).
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Reden intrekking vergunning
Bij brief van 7 mei 2013 (kenmerk RO13.3633420) hebben wij een aanvraag van het college van burgemeester en wethouders ontvangen. Het college vraagt ons om de vigerende vergunning van Suiker Unie
Groningen geheel in te trekken vanwege het feit dat de suikerproductie op deze locatie met ingang van 2008
is beëindigd, de gebouwen voor het overgrote deel zijn gesloopt en de gronden zijn verworven door de
gemeente Groningen. Het in stand houden van de vergunning is dan ook niet meer nodig.
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2.2

Huidige vergunningsituatie

De omgevingsvergunning, die rust op de locatie, bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Een revisievergunning (ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer) van 7 juli 1998 (kenmerk
Nr.98/8127A/28/B.6, RMM) voor de gehele inrichting, met uitzondering van grondberging
Bangeweer;

-

Een vergunning (ingevolge artikel 8.4 van de Wm) van 26 januari 1999 (kenmerk Nr.99/882/4, RMM)
ten behoeve van grondberging Bangeweer;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 30 maart 2000 met betrekking tot de aanleg
van een nieuwe pulpoverslag;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 24 juli 2000 betreffende de c.v.-installaties;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de wm) van 28 augustus 2002 met betrekking tot de
bedrijfvoering van grondberging Bangeweer;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 15 april 2003 met betrekking tot het
plaatsen van ondergrondse SO2-vluchttank.

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 27 juni 2006 met betrekking tot het vervallen
van tareerlokaalactiviteiten en het in plaats daarvan opzakken en verladen van bietenmonsters;;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 29 juni 2006 betreffende het ontvangen van
magnesiumoxide en het mengen met carbokalk en water;

-

Een melding (op grond van artikel 8.19 van de Wm) van 29 juni 2006 met betrekking tot het plaatsen
en bedrijven van een kalkzandsteenbreker;

2.3
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande beschrijving van de wijziging van de vigerende omgevingsvergunning, alsmede op
het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage, zijn wij
het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning in te trekken. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot milieu.

2.4
Procedure (uitgebreid)
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo.
Tussen 22 juli 2013 en 2 september 2013 ligt het ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het
gemeentehuis van de gemeente Groningen en in het provinciehuis en is/wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 20 juli 2013 en op de provinciale
website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van . juli 2013. toegezonden aan de aanvrager en
belanghebbenden.
P.M. Van de gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen is <<wel/geen>> gebruik gemaakt.
P.M. Daarnaast zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.
Van deze gelegenheid is wel/ geen gebruik gemaakt.
P.M. <<<<Tussen <<datum start terinzagelegging>> en <<datum einde terinzagelegging>> heeft de
definitieve beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente ….. en in het
provinciehuis. Het besluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van ….. en op de provinciale
website. Daarnaast is het besluit bij brief van ….. toegezonden aan de aanvrager en aan degenen die een
zienswijze hebben ingediend en aan de adviseurs.>>>>>

2.5
Adviezen
Gelet op de inhoud van het onderhavige verzoek is het verzoek tot intrekking van de vergunning niet om
advies gezonden.
3.
ONDERTEKENING EN VERZENDING
Gedeputeerde Staten van Groningen,
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Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
B.H.C. van Dam

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest;
Inspectie SZW, postbus AI IO MHC, postbus 820, 3500 AV Utrecht, en
Veiligheidsregio Groningen, afd. Risicobeheersing, postbus 584, 9700 AN Groningen.
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