OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
ten behoeve van de activiteit het in gebruik nemen van een bestaand
gebouw als kantoor en opslag van materialen voor stops van
onderhoud aan installaties.

(Locatie: Oosterhorn 4 te DELFZIJL)

Groningen, 5 oktober 2011
Nr. 2011-45101, MV
Procedure nr. 190589

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 5 oktober 2011
Nr. 2011- 45101
OLOnr 190589

Beschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. met betrekking tot de
deelinrichting Akzo Nobel Salt B.V. (Akzo Salt) om een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in gebruik nemen van een bestaand gebouw als
kantoor en als opslag van materialen voor stops van onderhoud aan installaties.
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl.
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OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 5 september 2011 de aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen. Het betreft het in gebruik nemen van een bestaand gebouw els kantoor en als opslag van
materialen voor stops van onderhoud aan installaties. De aanvraag gaat over de (deel)inrichting Akzo Salt
gelegen aan de Oosterhorn 4 te Delfzip. De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering
van de inrichting. De aanvraag is geregistreerd ander OLO-nummer 190589.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij geen voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor het in gebruik nemen van een bestaand gebouw als kantoor en als
opslag van materialen voor stops van onderhoud aan installaties.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De aanvraag maakt geen deel uit van de vergunning.
1.4
Termijn vergunning
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.5
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10, derde
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeride regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 5 september 2011 hebben wij een aanvraag am een orngevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. met betrekking tot de deelinrichting Akzo Nobel Salt B.V.
2.2
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is els volgt te omschrilven:
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BEDORDELING
5.1

Gevolgen voor het milieu
Uit de aanvraag blijkt dat:

- de voorgenomen verandering(en) geen gevolgen heeft/hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen veranderingen geen emissie naar de lucht tot gevolg hebben
- de voorgenomen verandering(en) geen gevolgen heeft/hebben voor de geluidbelasting
- de voorgenomen verandering(en) geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.
5.2
Verplichting tot het maken van een milieueffectrapport
De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch
m.e.r.-beoordelingsplichtig.
5.3
Andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
Het betreft een inrichting voor opslag en verwerking van afvalstoffen en producten. Door de voorgenomen
veranderingen zal dit niet veranderen.
6

CONCLUSIE
Wij hebben vastgesteld dat:
B De voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevdge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.
•
De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet mil ieubeheer.
•
De verandering niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning is verleend.
Op grand van bovenstaande hebben wij besloten als ander 1.2.
7
ONDERTEKENING EN VERZENDING
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
H. Bloupot

Verzonden op: 5 oktober 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
a. Akzo Nobel Salt B.V. Delfzijl;
b. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente DelfzijI;
c. de burgemeester van de gemeente Delfziji;
d. de VROM inspectie;
e. het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu;
f. Arbeldsinspectie;
g. het bestuur van de veiligheidsregio Groningen.
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