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AMBTSHALVE WIJZIGING
Geldende vergunning
Bij besluit van 30 juni 1998, nrs. 98/9.649/1/27, RMM en 98/9.649/2/27, RMM is aan Scheepswerf
Van Diepen BV te Waterhuizen, een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
(Wm) verleend (zogenaamde revisievergunning) voor het bouwen, onderhouden, repareren en het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25
meter of meer, als bedoeld onder categorie 13.3.b van het Inrichtingen en vergunningenbesluit van de
Wm. De aan scheepswerf Van Diepen verleende Wm-vergunning d.d.30 juni 1998 is in 2002, ingevolge art. 8.20, eerste lid Wm, van rechtswege overgegaan op de inrichting Waterhuizen Shipyards.
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot
de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen
waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.
Er is geconstateerd dat, in voornoemd besluit van 30 juni 1998, volgens de huidige maatstaven een
aantal milieuaspecten niet of onvoldoende zijn beoordeeld en dat een aantal voorschriften ontbreken.
Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu zijn wij daarom voornemens deze milieuaspecten alsnog te beoordelen en hiervoor in een aantal gevallen voorschriften op te nemen, te
vervangen dan wel aan te vullen.
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat bij de eigendomswisseling niet alle kadastrale nummers van
de voormalige inrichting van Van Diepen betrokken waren. Het dictum van de vergunning moet in die
zin ook worden aangepast.
De onderstaande milieuaspecten zijn ten behoeve van deze ambtshalve wijziging door ons beoordeeld.
Bodemonderzoek
Waterhuizen Shipyards heeft zich aangesloten bij de stichting BSB (vrijwillige bodemsanering voor
bedrijven in eigen beheer). De voorschriften met betrekking tot bodemonderzoek in de vigerende vergunning zijn afgestemd met de verplichtingen die volgen uit de BSB-deelname.
In de huidige vergunning ontbreekt een voorschrift ten aanzien van het uitvoeren van een eindonderzoek indien de bedrijfsactiviteiten bij Waterhuizen Shipyards worden beëindigd.

CPR-opslagen
In de beschikking zijn voorschriften opgenomen omtrent de voorzieningen die getroffen moeten worden bij de opslag van olie en andere gevaarlijke stoffen in emballage. Uit een uitspraak van de Raad
van State d.d. 28 februari 2000 (Afdeling bestuursrechtspraak, 28-2-2000, nr. E03.99.0116) blijkt dat
daarbij expliciet moet worden aangegeven welke hoofdstukken uit de betreffende CPR-richtlijnen van
toepassing zijn.
Procedure
Op 22 januari 2004 (brief nr. 2004-01840/MV) hebben wij het voorlopige voornemen gezonden aan
de vergunninghoudster en de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Daarbij hebben wij hen in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van deze brieven ons hun advies of zienswijze over het voornemen kenbaar te maken. Reacties in deze zin hebben
wij niet ontvangen.
Vervolgens hebben wij het ontwerp van het besluit opgesteld.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van 23 februari tot en met 8 maart 2004 en de mogelijkheid tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan
in de Regiokrant en de Nederlandse Staatscourant van 18 februari 2004.
Binnen deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld daartegen schriftelijke bedenkingen in te
dienen (art. 3:32, eerste lid Awb). Reacties in deze zin hebben wij niet ontvangen, zodat wij thans een
besluit kunnen nemen.
Van de terinzagelegging van het besluit van 25 maart tot en met 6 mei 2004 en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in de Regiokrant en de Nederlandse Staatscourant van 24
maart 2004.
Inhoudelijke beoordeling
Op basis van artikel 8.22, vierde lid van de Wm dient de aanpassing te worden beoordeeld aan de hand
van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm. De betrokken aspecten worden hieronder verder uitgewerkt.
Dictum
Uitsluitend het kadastrale nummer gemeente Hoogezand sectie M, nummer 371, is bij de overname
van de werf meegegaan. Punt I van het dictum van de vergunning is in die zin gewijzigd. De inrichting
omvat nu uitsluitend nog het betreffende nummer.
Bodemonderzoek
Een voorschrift ten aanzien van het uitvoeren van een bodemonderzoek bij eventuele bedrijfsbeëindiging ontbreekt in de vigerende vergunning van 1995. Door middel van deze ambtshalve wijziging
wordt aan de vergunning een voorschrift verbonden met betrekking tot het bij (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging uitvoeren van een bodemonderzoek om de kwaliteit van de bodem en het grondwater vast
te stellen. Zie voorschrift A 1.
CPR-richtlijnen
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van olie binnen de inrichting is in de
vergunning aangegeven dat deze moet voldoen aan de relevante CPR-richtlijnen. In een uitspraak van
de Raad van State dd. 28 februari 2000 (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 28 februari
2000, nr. E03.99.0116) is opgemerkt dat een dergelijk voorschrift onvoldoende aangeeft waaraan een
bedrijf moet voldoen. In de vergunning moet worden aangegeven welke hoofdstukken dan wel onderdelen van de betreffende CPR-richtlijnen hier van toepassing zijn. Wij hebben dit uitgewerkt in
voorschrift B 1 tot en met B 3 van deze ambtshalve wijziging.

BESLISSING

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Milieubeheer besluiten wij:
I.

dat de bij ons besluit van 30 juni 1998, nrs. 98/9.649/1/27, RMM en 98/9.649/2/27, RMM, aan
Waterhuizen Shipyards te Waterhuizen verleende vergunning ingevolge de Wm wordt gewijzigd in die zin dat deze vergunning uitsluitend nog van toepassing is op het kadastrale nummer:
gemeente Hoogezand, sectie M, nr. 371

II.

dat de voorschriften G 1, K 1, en L 1 van de genoemde vergunning komen te vervallen.

III.

dat de aan de genoemde vergunning verbonden voorschriften worden aangevuld met de volgende voorschriften:
A. BODEMONDERZOEK
1.

Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit(en) moet de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem bepaald worden. De opzet van het uit te voeren onderzoek moet de instemming
hebben van de directeur. Binnen 2 maanden na beëindiging moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering van het
bodemonderzoek door de vergunninghoudster aan ons college worden overgelegd.

B. CPR-richtlijnen
1. Gevaarlijke stoffen in emballage moeten worden bewaard in een ruimte die voldoet aan het
gestelde in richtlijn CPR 15-1 ("Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)", tweede druk, uitgave 1990), met uitzondering van
de hoofdstukken 1 tot en met 3 van die richtlijn.
2. Het gebruik en de opstelling van het zuurstofreservoir, alsmede de opslag en het transport
van de vloeibare zuurstof, dienen te voldoen aan het gestelde in de richtlijn CPR 5 (Vloeibare zuurstof, opslag van 0,45-100 m3, eerste druk, uitgave 1983). De hoofdstukken 1 en 3 van
deze richtlijn zijn niet van toepassing.
3. De opslag van dieselolie, gasolie en petroleum in tanks dient te voldoen aan het gestelde in
de richtlijn CPR 9-6 (Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks van 200 l tot 150 m3, eerste druk, uitgave 1994), met uitzondering
van de hoofdstukken 1 en 3 en de paragrafen 4.7 en 4.9 van die richtlijn.
IV.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waterhuizen Shipyards BV te Waterhuizen, Postbus 470, 9600 AL Hoogezand;
Burgemeester en wethouders der gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand;
VROM Inspectie – Noord, postbus 30020, 9700 RM Groningen;
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD Veendam;
Stichting BSB Drenthe en Groningen, Oude Rijksweg 10, 9481 BD Vries.
de directeur Beleidsafdelingen provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen

Groningen,

maart 2004
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Aanwijzing voor de verzending van de brieven onder corr. nr. 2004-08874 a t/m e

met a-brief
:
(Waterhuizen Shipyards)

1 ex besluit
1 ex kennisgeving
1 ex informatieblad

met b-brief
(Gemeente)

:

2 ex besluit
2 ex kennisgeving
2 ex informatieblad

met c-brief
(overige geadress.)

:

1 ex besluit
1 ex kennisgeving
1 ex informatieblad

Afschriften van alle uitgaande brieven, besluit, kennisgeving en Informatieblad:

- M. van Kampen, Afdeling Milieuvergunningen
- N. de Jong, Afdeling Milieuvergunningen
- H. Douwes, Afdeling Milieutoezicht
- Registratuur

