OMGEVINGSVERGUNNING
voor:

Bouwen van een bouwwerk
Milieu neutraal wijzigen

activiteiten:

het vervangen van het filter voor de ovens 4 t/m 7,
die tevens geschikt is om naar de toekomst de
nieuwe ovens op aan te sluiten

verleend aan:

KBM Master Alloys B.V.

locatie:

Kloosterlaan 2 in Farmsum
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1

Besluit

1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 1 november 2016 een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen
voor het vervangen van het filter voor oven 4 t/m 7, die tevens geschikt is om nieuwe ovens op aan te
sluiten. De aanvraag is ingediend door KBM Master Alloys B.V. (hierna KBM).
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Kloosterlaan 2, 9936 TE Farmsum.
De volgende activiteiten zijn aangevraagd:


Bouwen van een bouwwerk;



Milieuneutraal veranderen.

1.2

Voorgenomen besluit

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen besluit:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:


Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, onder a Wabo);



Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (art. 2.1, lid 1,
onder e Wabo).

3.

dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;

4.

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:

5.



Aanvraagformulier, OLO nummer 2604023, d.d. 1 november 2016;



Plattegrond vervanging filter, 11-10-2016;



Tekening, Nederman Mikropul GmbH, P00542 01-F00000, Rev. E, Blatt 1/1;



Detailtekening, Nederman Mikropul GmbH, P00542 01-F00002, Rev. B, Blatt 1/1;



Statische berekening, HADO B.V. ingenieursbureau, projectnr. 1600-4216, d.d. 25-10-2016;



Risk analysis, Nederman, revision 2, revision date 01-01-2015;



Beschrijving vervangen filter, d.d. 01-11-2016.

dat de verklaring van geen bedenkingen van het college van burgemeester en wethouder van de
gemeente Delfzijl deel uitmaakt van deze vergunning;

6.
1.3

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland binnen
zes weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd (datum terinzagelegging is 10 april 2017).
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het
beroepschrift wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn
ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
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1.4

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
1.5

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

De heer A.J. Klijn,
Afdelingshoofd Primair Proces

1.6

Verzending

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:


KBM Master Alloys B.V., t.a.v. de heer R. de Ruijter, Postbus 156, 9930 AD, Delfzijl



Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, P/a Postbus 20.000,
9930 PA, Delfzijl
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2
2.1

Procedure
Uitgebreide procedure

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.3 Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven, tenzij bij
de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden
gemaakt. Aangezien bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag geen MER moet worden
gemaakt hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
De ontvangst van de aanvraag is op 2 november 2016 bevestigd aan de aanvrager.
Tussen 30 januari 2017 en 14 maart heeft een ontwerp van het besluit ter inzage gelegen in het
gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. Gedurende deze periode is eenieder in
de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik
gemaakt.
2.2

Aanhouding van de aanvraag

Er is geen grond om de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk te
weigeren, maar op grond van artikel 3.3 van de Wabo moet de aanvraag worden aangehouden omdat
voor het gebied, waarin de activiteit zal worden verricht, voor de dag van ontvangst van de aanvraag
een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening in werking is getreden. Het
voorbereidingsbesluit "Oosterhorn" is op 5 februari 2016 in werking getreden. Op 21 november 2016
hebben wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl met betrekking tot
het voorbereidingsbesluit "Oosterhorn" om een advies gevraagd.
Omdat de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, kunnen wij de
aangevraagde vergunning op grond van artikel 3.3 lid 3 Wabo toch verlenen.
2.3

Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid. De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen
van het project voor de fysieke leefomgeving. Op 29 november 2016 is de aanvrager in de
gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens zijn op 19 december
2016 ontvangen. Na ontvangst van deze gegevens was de aanvraag volledig en is in behandeling
genomen. De beslistermijn is opgeschort met de termijn die gebruikt is voor de aanvulingen.
2.4

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren.
De activiteiten van de inrichting vallen onder één of meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen
zijn.
De activiteiten van de inrichting vallen onder de categorieën 12.2h, 28,1a sub 2, 28.1b, 28.7c en 28.7d
van het Bor (Bijlage I). Op grond van artikel 2.1, lid 1, van het Bor is er sprake van een
vergunningplicht.
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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. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen
dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede artikel
6.1 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Delfzijl.
Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.
2.6

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 Crisis en herstelwet kan de
omgevingsvergunning niet worden verleend voordat het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Delfzijl heeft verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Hierbij geldt dat de
verklaring slechts kan worden geweigerd in het belang van de optimalisering van de
milieugebruiksruimte binnen het desbetreffende ontwikkelingsgebied. Op 13 december 2016
(kenmerk WABO-2016-1306) heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Delfzijl verklaard geen bedenkingen te hebben. Op 31 maart 2017 heeft het college besloten tot een
definitieve verklaring. Een exemplaar van deze verklaring van geen bedenkingen is bijgevoegd en
maakt integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. In de verklaring is aangegeven, dat geen
voorschriften op grond van artikel 2.27 lid 4 Wabo hoeven te worden toegevoegd, omdat deze
activiteiten geen invloed hebben op de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied
Oosterhorn.
2.7

Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden, editie Noord
van 8 april 2017 en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit bij brief van 5 april 2017
toegezonden aan de aanvrager en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Delfzijl.
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3
3.1

Inhoudelijke overwegingen
(Ver)bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1onder a, Wabo, moet de
omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde
weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft
plaatsgevonden:

Toetsing aan het bestemmingsplan
Voor het gebied waarin de gronden zijn gelegen waarvoor de activiteiten zijn aangevraagd is geen
vigerend bestemmingsplan van kracht.

Toetsing voorbereidingsbesluit
Het bouwplan is gelegen in het industriegebied waarvoor het voorbereidingsbesluit "Oosterhorn" geldt.
Het voorbereidingsbesluit is op 5 februari 2016 in werking getreden en is een jaar geldig of binnen die
tijd waarop een nieuw bestemmingsplan van kracht is. De aanvraag is ingediend op 1 november 2016.
Voor deze gronden is in het voorbereidingsbesluit bepaald dat het verboden is het gebruik van de
gronden of bouwwerken binnen het gebied te wijzigen. De aangevraagde activiteiten zijn echter in
overeenstemming met de bestaande activiteiten, waardoor het bouwplan niet in strijd is met het
voorbereidingsbesluit. Aan de aanvraag kan medewerking worden verleend.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Libau welstands- en monumentenzorg Groningen is niet gevraagd te adviseren met betrekking tot de
redelijke eisen van welstand. Het bouwplan heeft betrekking op activiteiten die in de bestaande
bebouwing plaats vinden waardoor er geen toetsting aan redelijke eisen van welstand aan de orde zijn.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke
bouwverordening.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante
voorschriften opgenomen.
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3.2

Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo in samenhang met artikel 3.10,
derde lid, Wabo (het milieuneutraal veranderen van de inrichting).
De aanvraag betreft het vervangen van het filter voor de ovens 4 tot en met 7, die tevens geschikt is
om toekomstige nieuwe ovens op aan te sluiten. De ovens 4 tot en met 7 betreffen insmeltovens.

Toetsing
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale
verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid,
Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met
de aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:
1.

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;

2.

niet mer-plichtig is; en

3.

niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.
Ad 1. Bij de aanvraag is een garantie van de leverancier van de filterinstallatie ingediend. De leverancier
garandeert dat het filter voldoet aan een halfuurgemiddelde emissieconcentratie van maximaal
2 mg/m03  . De jaarvracht van stof bedraagt dan 1650 kg/jaar waarmee voldaan wordt aan de eisen in
de vigerende revisievergunning, kenmerknr. 2006-17.694/41, MV, d.d. 10 oktober 2006. Om dit te
garanderen schrijven wij conform voorschrift 9.3.1 van de revisievergunning voor dat binnen
2 maanden na het in gebruik nemen van de installatie de emissieconcentratie van stof na het filter
moet worden bepaald en gerapporteerd.
De aangevraagde wijzigingen hebben geen andere of grotere nadelinge gevolgen voor de overige
milieuaspecten.
Ad 2. 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 een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een metaalbewerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van
voorlegeringen en kaliumaluminiumfluoride voor een verscheidenheid aan industrieën wereldwijd. Door
de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.



Voor gassen geldt in deze omgevingsvergunning, dat een volume gas wordt uitgedrukt in
standaardluchtcondities conform artikel 1.1 lid 2 van het Activiteitenbesluit (1.013 mbar, 0°C en droog).
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Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
-

De voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan
volgens geldende omgevingsvergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften is
toegestaan.

-

De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

-

De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting
eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal wijzigen van de inrichting zijn er
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn voor deze activiteit relevante
voorschriften met betrekking tot metingen en registraties luchtemissies milieu voorgeschreven.
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4

Voorschriften
Bouwen van een bouwwerk

1.

Het terrein waarop wordt gebouwd, moet door een deugdelijke afscheiding van de weg en
aanliggende percelen zijn afgescheiden indien gevaar of hinder is te duchten. Het verkeer moet
hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden en de toegang tot de brandkranen en andere
openbare voorzieningen, zoals leidingen, mogen niet worden belemmerd. De opslag van
bouwmaterialen op wegen en/of bermen is verboden, tenzij hierover in overleg door het college
toestemming is gegeven. Indien in de nabijheid van bestaande wegen, trottoirs of plantsoenen
wordt gebouwd, dienen deze na de bouw in de oorspronkelijke toestand teruggebracht te worden,
terwijl eventuele schade op uw kosten door ons wordt hersteld. Bij aan- en afvoer van grond of
zand dient u de wegen en trottoirs schoon te houden.

2.

Indien het noodzakelijk is om tijdelijk verlaging van het grondwater toe te passen, middels aanleg
van bijvoorbeeld bronnering, mag het af te voeren water niet afgevoerd worden op de riolering.
Het afvoeren van bronwater op een sloot, vijver en dergelijke, is eventueel wel mogelijk. Vóór
aanvang van eventuele bronnering werkzaamheden, dient u contact op te nemen met het bevoegd
gezag.

3.

Voor de uitvoering van dit project moeten er nog stukken ingediend worden. , het gaat hierbij om
gegevens met betrekking tot de fundering van de koelers naast het trafogebouw, namelijk:


Paalspecificaties van de leverancier;



De heistaten;



Een tekening van de paalafwijking en eventueel naar aanleiding daarvan gewijzigde
tekeningen en berekeningen van de fundering.

Deze stukken dienen minimaal drie weken voor de uitvoering van de onderdelen digitaal te
worden ingediend of op het postadres van de provincie Groningen onder vermelding van
het bouwadres en het zaaknummer van de vergunning. U mag niet eerder met het betreffende
bouwdeel starten voordat de gevraagde stukken goedgekeurd zijn.
4.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wordt ten minste twee
werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het
bouwen is verleend door de houder van die vergunning van de aanvang van die werkzaamheden,
met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

5.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wordt ten minste op de dag van
beëindiging van de werkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend, door de houder van die
vergunning van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.

6.

Bij het project moeten voor zover van toepassing alle vergunningen, ontheffingen,
aanschrijving(en) aanwezig zijn. Op verzoek moeten de bescheiden ter inzage worden gegeven.
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7.

Het project moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen/bijlagen.
De onderdelen, die niet op tekening of op enigerlei andere wijze schriftelijk zijn aangegeven,
dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Indien voorafgaande aan dan wel
tijdens het project wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte
omgevingsvergunning moeten deze wijzigingen schriftelijk aan het college van gedeputeerde
staten van de provincie Groningen worden doorgegeven.

8.

Het niet nakomen van voorschriften, het niet tijdig indienen van de gevraagde gegevens en het
niet laten controleren van constructiedelen waaronder grondverbetering, wapening en rioleringen,
kan stopleggen van de bouwwerkzaamheden ten gevolge hebben.

Metingen en registraties luchtemissies milieu
9.

Binnen drie maanden na het plaatsen van de filterinstallatie moet van de schoorsteen van de
filterinstallatie, door middel van een representatieve controlemeting, door een door het bevoegd
gezag aanvaarde deskundige, worden bepaald of aan de emissie-eisen voor stof in de
revisievergunning, kenmerknr. 2006-17.694/41, MV, d.d. 10 oktober 2006 wordt voldaan.

10. De bevindingen van de emissiemeting moeten worden vastgelegd in een rapportage die binnen
twee maanden na het uitvoeren van de metingen aan het bevoegd gezag wordt overgelegd.
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