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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVENCIE GRONINGEN

Groningen, 9 augustus 2011
Nr. 2011 - 341886 MV
Verzonden: 9 augustus 2011
BescNkken hierbij op de aanvraag van Qiyte Operations B.V. am een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van haar bestaande inrichting te Farmsum.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 28 ju/i 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
Qlyte Operations B.V.. De aanvraag betreft de uitbreiding van de, binnen de bestaande inrichting voor
verwerking te accepteren, afvalstoffen.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voarnemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor het veranderen van (het in working hebben van) een bestaande
inrichting, betreffende de acceptatie en verwerking van materiaien afkomstig van de verwerking van
zogenaamde "staarten" uit de papierindustrie. Deze materialen vallen onder nummer 19.12.12 van de
Europese afvalcodelijst.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het veranderen van het in working hebben van een
inrichting maakt deel uit van de vergunning.
1.4
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 juncto artikel 3.10,
derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeri8le regeling omgevingsrecht (Mor, paragraaf 4.3).
1.5
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.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Qlyte Operations B.V., Haaksbergweg 7, 1101 BP Amsterdam;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20 000, 9930 PA
Delfzijl.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Qlyte houdt zich bezig met het verwerken van reststromen uit de papierindustrie. Qlyte maakt als spin-off
van het chemisch/biotechnologisch bedrijf DSM gebruik van de door DSM ontwikkelde (Subcoal®)
technologie voor het verwerken van deze reststromen tot alternatieve brandstoffen voor de vervanging van,
de voor elektriciteit-, cement- en kalkproductie toegepaste, fossiele brandstoffen zoals kolen en gas.
2.2
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de uitbreiding van de, binnen de inrichting voor
verwerking, te accepteren afvalstoffen met materialen afkomstig van de verwerkirtg van zogenaamde
"staarten" uit de papierindustrie.
Staarten bestaan ult slierten/kluiten van metaal met daartussen papier en plastic. Staarten vallen ander
dezelfde Eural-code 03.03.07 als rejects uit de papierindustrie.
Qlyte vraagt nu vergunning voor het mogen accepteren en verwerken van materialen die afkomstig zijn van
een, door een extern bedrijf uit te voeren, voorbewerking (mechanische scheiding) van staarten. Deze
afgescheiden materialen vallen onder Eural-code 19.12.12 van de Europese afvalcodelijst.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen van (het in werking
hebberi van) een bestaande inrichting, zoals omschreven in de Wabo.
2.3
Huidige vergunningsituatie
Bij ons besluit van 1 april 2011 (nr. 2009-19.661/14, MV) hebben wij aan Qlyte een oprichtingsvergunning op
basis van artikel 8.1 van de voormalige Wet milieubeheer (Wm) verleend. De inrichting is gelegen aan de
Kranssteenweg 2 te Farmsum.
Deze vergunning wordt op grand van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen van de
Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo.
Door ons is een ontwerpbesluit genomen voor het, conform artikel 2.31 lid 1 sub b van de Wabo, ambtshalve
wijzigen van voornoemde vergunning, waarbij een aanvullend geluidvoorschrift aan de vergunning wordt
verbonden.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande beschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij
horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verienen of te weigeren.
Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de
orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan
de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharrnoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag am een omgevingsvergunning moeten warden
overlegd cm tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Mor, juncto hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is clan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.6
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.
Het besluit wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 13 augustus 2011 alsook op de
provinciale website:
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3.

HET VERANDEREN VAN (HET IN INERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHT1NG

3.1
Aspecten die bij deze beslissing worden betrokken
Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevo[ge artikel 3.10, derde [id van de
Wabo juncto artikel 4.21, onder e van de Mor het volgende beoordeien:
Artikel 4.21, onder e, sub 1 Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu clan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
3.1.1 Productiecapaciteit
De aangevraagde verwerking van afvalstoffen afkomstig van de mechanische scheiding van staarten heeft
geen gevolgen voor de thans vergunde maximale productiecapaciteit van de inrichting van 70.100 ton
eindproduct per jaar.
3.1.2 Afvalstoffen
De aangevraagde verwerking van afvalstoffen afkomstig van de mechanische scheiding van staarten heeft
geen gevolgen voor de aard en hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting vrij komen.
3.1.3 Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden
Door Qlyte mogen thans de volgende, uit de papier- en kartonindustrie afvaistoffen worden geaccepteerd
voor be- en verwerking:
ontinktingsslib van papierrecycling (Euralcode 030305);
mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval (Euralcode
030307);
afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton (Euralcode 030308);
onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib
(Euralcode 030310).
De acceptatie van deze afvalstoffen is vastgelegd in voorschrift 3.1.1 van de vigerende
oprichtingsvergunning.
Qlyte vraagt nu vergunning voor het mogen accepteren en verwerken van materialen die afkomstig zijn van
een, door een extern bedrijf uit te voeren, voorbewerking (mechanische scheiding) van staarten. Deze
afgescheiden materialen vallen onder Eural-code 191212 (overig, niet onder 191211 vallend afval (inclusief
mengsels van rnaterialen) van mechanische afvalverwerking).
De acceptatie van deze afvalstoffen worden vastgelegd in een deze beschikking te verbinden voorschrift. Dit
voorschrift vervangt het voornoemde voorschrift 3.1.1 van de vergunning van 1 april 2009.
De acceptatie van de ze afvalstoffen is niet van invloed op de vergunde maximale hoeveelheid te accepteren
afvalstoffen van 130.000 ton per kalenderjaar.
3.1.4 Bedrijfsvoering
De inname en verwerking van materialen afkomstig van de mechanische scheiding van staarten uit de
papierindustrie heeft geen gevolgen voor de thans vergunde maximale opslagcapaciteit van grondstoffen
van 3.375 m 3 (1.350 ton).
3.1.5 Geluid
De nieuw te accepteren en verwerken afvalstoffen hebben geen gevolgen voor het vrachtverkeer van en
naar de inrichting.
3.1.6 Conclusie
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevolge de vigerende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken
Artikel 4.21, onder e, sub 2 Mor: De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van
een rnilieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet rnilieubeheer.
De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van een rnilieu-effectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
Artikel 4.21, onder e, sub 3 van de Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
De vigerende revisievergunning is verleend voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor
productie van secundaire brandstoffen uit onder meer afvalstoffen uit de kartonindustrie. De verandering
leidt niet tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend.
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3.2
Beoordeling
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die
de inrichting ingevolge de vigerende vergunningen en de daaraan gebonden beperkingen en
voarschriften mag veroorzaken;
-

De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan die waarvoor vergunning is verleend.
Op grond van bovenstaande hebben wij besloten als ander 1.2.
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VOORSCHRIFTEN
1

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1
Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden
1.1.1
In de inrichting mogen alleen de volgende, uit de papier- en kartonindustrie afkomstige, afvalstoffen warden
geaccepteerd voor be- en verwerking:
ontinktingsslib van papierrecycling (Euralcode 030305);
mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval (Euralcode
030307);
afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en kaftan (Euralcode 030308);
onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib
(Euralcode 030310);
overig, niet onder 19.12.11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische
afvalverwerking (Euralcode 191212).
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