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tot
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verleend aan
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 januari 2015
Zaak nr. 557126
Corr.nr. 2015-03.307/4, ODO
Verzonden:

2 8 JAN. 2015

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen beschikken hierbij op de aanvraag van JPB Logistics B.V.
tot het gedeeltelijk intrekken van de aan JPB Logistics B.V. verleende omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor
de opslag, orderpicking en distributie van verpakte (gevaarlijke) stoffen, conform richtlijn PGS 15 (opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen) te Winschoten.

1.

GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 29 oktober 2014 een aanvraag ontvangen voor het gedeeltelijk intrekken
van de vigerende omgevingsvergunning van JPB Logistics B.V., conform artikel 2.33, tweede lid, onder bjo
artikel 3.15, tweede en derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gedeeltelijke
intrekking betreft de realisatie van de opslaghallen 6 t/m 9.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens om, gelet op artikel 2.33, tweede lid, onder bjo artikel 3.15, tweede
en derde lid van de Wabo en de hierna genoemde overwegingen, de aan JPB Logistics B.V. verleende
omgevingsvergunning van 21 september 2009 gedeeltelijk in te trekken.
1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de
uitgebreide voorbereidingsprocedure).
1.4

Ondertekening en verzending

Groningen, 27 januari 2015.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten die het
onderwerp in portefeuille heeft.
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
• JPB Logistics B.V., Fivelpoort 18, 9902 SR Appingedam;
• het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt;
• Min. I en M, Inspectie Leefomgeving en Transport te Den Haag;
• het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam;
• het bestuur van de veiligheidsregio Groningen;
• Inspectie SZW te Utrecht.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 29 oktober 2014 hebben wij een verzoek voor een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning
als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek
van: JPB Logistics B.V., Fivelpoort 18, 9902 SR Appingedam voor de inrichting aan de A.J. Romijnweg 30,
9672 AH Winschoten. Het betreft een inrichting voor de opslag, orderpicking en distributie van verpakte
(gevaarlijke) stoffen conform RGB 15. Het verzoek is geregistreerd onder OLG nummer 1414751.
2.2
Huidige vergunningsituatie
Op 24 september 2009 is door de gemeente Oldambt een revisievergunning, ingevolge de voormalige Wet
milieubeheer (Wm) (nu: omgevingsvergunning milieu), verleend voor een inrichting, bedoeld voor het op- en
overslaan van chemicaliën en het herverpakken van ADR-geclassificeerde stoffen van groot- naar kleinverpakkingen en het inertiseren en afvullen van emballage met gevaarlijke stoffen, gelegen aan de A.J.
Romijnweg 30 te Winschoten. Op 4 november 2014 is voor deze inrichting een omgevingsvergunning
verleend voor het veranderen van de inrichting, betreffende het opslaan van de afvalstof Galvanobad.
Deze vergunningen zijn verleend voor onbepaalde tijd.
2.3
Reden intrekking vergunning
Op 29 oktober 2014 hebben wij een verzoek van JPB Logistics B.V. ontvangen om een gedeelte van de
vigerende omgevingsvergunning van 21 september 2009 in te trekken. De intrekking betreft de realisatie van
de opslaghallen 6 tot en met 9 met de bijbehorende maximale opslag capaciteit (zie ook onderstaande
tabel). De reden van het verzoek is dat deze loodsen niet zijn gebouwd en JPB Logistics niet voornemens is
om deze loodsen te gaan realiseren.
Compartiment

Maximale opslag
capaciteit (ton)

6

1.625

7
8

2.240
1.160

9

700

2.4
Bevoegd gezag
Gelet op de vigerende omgevingsvergunning en op de hierboven beschreven projectomschrijving, 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 (gedeeltelijk) 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.
2.5
Procedure (uitgebreid) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo..
Wij hebben de ontvangst van de aanvraag op 11 november 2014 schriftelijk bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 29 november 2014, en op de
provinciale website (www.Drovincieqroninqen.nl). Daarnaast is het (ontwerp)besluit toegezonden aan de
aanvrager en de andere betrokken organisaties.
Het ontwerp van de beschikking heeft van 1 december 2014 tot en met 12 januari 2015 ter inzage gelegen in
het gemeentehuis van de gemeente Oldambt en in het provinciehuis te Groningen, waarbij een ieder in de
gelegenheid is gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Gedurende de periode van terinzageligging
zijn er geen zienswijzen ingediend.
Het (definitieve) besluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 31 januari 2015, en op de
provinciale website en is eveneens schriftelijk toegezonden aan de aanvrager en de andere betrokken
organisaties. Het besluit heeft van 2 februari tot en met 16 maart 2015 ter inzage gelegen.
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2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op de aard van de aanvraag/het verzoek en gelet op artikelen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor zijn er geen adviesverzoeken uitgezet.
3.

OVERWEGINGEN INTREKKING OP VERZOEK

3.1
Toetsingskader
Ingevolge artikel 2.33, derde lid, Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden ingetrokken indien het
belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader daarvoor.
Gelet op artikel 2.14, eerste lid onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing:
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met
betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.
3.2
Voorschriften
In het aan deze beschikking verbonden gewijzigde voorschrift 74 is vastgelegd welke maximale
opslagcapaciteiten voor de opslag compartiment 1 tot en met 5 moeten worden aangehouden.
3.3
Conclusie
Vanuit het voornoemde toetsingskader hebben wij geen bedenkingen tegen het intrekken van onderhavige
omgevingsvergunning van 21 september 2009.
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Voorschriften
74. In de compartimenten 1 t/m 5 mogen de in tabel 1 opgenomen hoeveelheden en ADR klassen
worden opgeslagen.
Tabel 1. Overzicht opslagcapaciteit en ADR-klassen per compartiment
Compartiment

1

Maximale opslagcapaciteit (ton) per
compartiment op basis van de
capaciteit van de stellingen (meer
dan deze hoeveelheid kan en zal zich
in een compartiment niet bevinden).
1.235

2

1.480

3

1.890

4

1.975

5

1.805

* Maximale toegestane opslag exclusief per ADR-klasse
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ADR*

Maximaal (ton)

3
4.1
8
9
2
3
4.1
8
9
3
4.1
6.1
8
9
2
3
4.1
6.1
8
9
3
4.1
8
9

1.235
1.235
1.235
1.235
1.000
1.480
1.480
1.480
1.480
1.890
1.890
100
1.890
1.890
1.500
1.975
1.975
100
1.975
1.975
1.805
1.805
1.805
1.805

