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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 juni 2009
Nr. 2009- 39.402/26, MV
Zaaknummer 189441
Verzonden:
Besluiten hierbij tot het intrekken van de voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 van de op 10 december 1996 aan
Friesland Foods Cheese Marum verleende en bij besluit van 10 oktober 2006 ambtshalve gewijzigde
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, conform artikel 8.24 lid 1 van de Wet milieubeheer.
1.

WIJZIGING OP VERZOEK

1.1
Aanleiding
Op 10 december 1996 (nr: 96/19.162/50, RMM) is aan Friesland Dairy Foods te Leeuwarden een
revisievergunning conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor de locatie Marum. Op
22 mei 2001 is door Friesland Foods een melding ingediend voor de bouw van een compressorruimte. Deze
compressorruimte wordt op ongeveer 30 centimeter van het gasreduceerstation gerealiseerd. Deze melding
is door ons op 5 juli 2001 geaccepteerd. Vervolgens is voornoemde vergunning ambtshalve gewijzigd op
10 oktober 2006 (nr. 2006-16.250/41, MV), waarbij aan deze vergunning voorschriften (1.3.1 en 1.3.2) zijn
verbonden waarin staat beschreven dat er tussen het gasreduceerstation en het gebouw van Friesland
Foods 4 meter moet zitten. Dit is echter in de praktijk niet haalbaar aangezien al eerder ingestemd is met de
realisatie van de compressorruimte op een afstand van 30 centimeter van het gasreduceerstation. Het is
eveneens niet onze intentie geweest dat Friesland Foods één van de gebouwen zou moeten verplaatsen.
Het verzoek tot intrekking van de voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 van het besluit van 10 oktober 2006 is bij ons
kenbaar gemaakt op 2 maart 2009.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Op 10 december 1996 (96/19.162/50, RMM) is aan Friesland Foods Cheese Marum een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, revisievergunning op basis van de Wm verleend. Vervolgens zijn er diverse
meldingen en wijzigingen op de inrichting doorgevoerd, waaronder de ambtshalve wijziging van 10 oktober
2006.
1.3
Intrekken voorschriften
Op basis van artikel 8.24 lid 1 van de Wm kunnen wij als bevoegd gezag op aanvraag voorschriften wijzigen,
aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning
verbinden.
2.
PROCEDURE
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Als adviseurs zijn de gemeente Marum en het waterschap Noorderzijlvest bij de procedure betrokken. Bij
brief van 11 maart 2009 is het voornemen tot intrekking van de voorschriften aan deze adviseurs kenbaar
gemaakt, waarbij deze in de gelegenheid zijn gesteld om binnen twee weken na verzending van
voornoemde brief hun zienswijze kenbaar te maken. Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik
gemaakt.
Het ontwerp van de beschikking heeft, tezamen met de overige van belang zijnde stukken, ter inzage
gelegen in de gemeente Marum van 27 april tot en met 8 juni 2009. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen
van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 25 april 2009 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
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Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het
ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16
Awb). Van deze mogelijkheid is binnen de gestelde termijn geen gebruik gemaakt.
3.
TOETSING EN BEOORDELING
Het intrekken van de voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 zal geen negatieve invloed hebben op het milieu. Het
gasreduceerstation en het gebouw van Friesland Foods staan ongeveer op 30 centimeter van elkaar.
Voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 zijn opgenomen nadat de compressorruimte van Friesland Foods was
gerealiseerd. De reden van toevoegen van deze voorschriften is de veronderstelling dat het gebouw van
Friesland Foods een gevoelig object is, dit is echter niet het geval. De voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 gaan hier
wel vanuit, waardoor één van beide gebouwen verplaatst zal moeten worden. Dit is niet onze intentie
geweest bij de ambtshalve aanpassing van 10 oktober 2006. Wij zijn van mening dat het belang van de
bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het intrekken van deze voorschriften.
4.

BESLISSING

4.1
Intrekken voorschriften
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de aan Friesland Foods
Cheese Marum op 10 december 1996 (nr: 96/19.162/50, RMM) verleende en op 10 oktober 2006 (nr. 200616.250/41, MV ) ambtshalve gewijzigde vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aan te passen,
door de bij ambtshalve wijziging van 10 oktober 2006 aan de vergunning verbonden voorschriften 1.3.1 en
1.3.2 in te trekken.
4.2
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Friesland Foods Cheese Marum, Noorderringweg 33, 9363 HA MARUM;
het College van Burgemeester en Wethouders van Marum, Postbus 2, 9363 ZG MARUM;
het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA GRONINGEN.
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