OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Delesto B.V.
ten behoeve van de activiteit een milieuneutrale verandering van de
inrichting;
"toepassen synthesegas op gasturbine"

(locatie: Oosterhorn 4' te Farmsum)

Groningen, 23 mei 2012
Zaaknummer:
Procedure nr. 318329
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 23 mei 2012
Procedure nr. 318329
Verzonden: 23 mei 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Delesto B.V. om een omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteit een milieuneutrale
verandering van de inrichting.
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 4 8 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 2 februari 2012 een aanvraag am een omgevingsvergunning
ontvangen van Delesto B.V., geregistreerd onder nurnmer 318329. De aanvraag heeft betrekking op
de Oosterhorn 4a te Farmsum. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:
- een milleuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1,
eerste lid, ander e, sub 210 artikel 3.10, derde lid, Wabo).
1.2

Projectomschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het voeden van
synthesegas, naast de reguliere aardgasvoeding, als gedeeltelijke vervanging van het aardgas aan de
gasturbine. Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Delesto B.V., gelet op artikel 2.1 en 2.2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo,de
omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting.
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag en eventuele aanvullingen met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de
vergunning tenzij daarvan mag of maet worden afgeweken op basis van de aan dit besluit
verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
6. dat de voorgenomen verandering:
a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting
ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.
b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is
verleend.
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1.4

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. Bioupot

Verzonden op: 23 mei 2012

Een exemplaar van dit besiuit is gezonden aan:
•
•

Delesto B.V., t.a.v. de heer H.J.A. van den Akker, postbus 124, 9930 AC te DelfzijI;
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente DelfzijI, t.a.v. de heer
F.H.F. Knaver, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel
3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan
paragraaf 2.3 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna
Bor) en de Ministeridle regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 28 juli 1994, kenmerk nr. 94/14028, MA hebben wij aan Delesto een (revisie)vergunning ingevolge
Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor o.a. de productie van elektriciteit, stoom en
gecornprimeerde lucht, gelegen aan het Oosterhorn 4 te Farmsum.
Nadien hebben de volgende ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunningen
plaatsgevonden:
13 juni 2000 (actualisering geluidvoorschriften);
9 september 2003 (actualisering diverse aspecten);
10 november 2011 (het verplaatsen van een opslagvoorziening voor trafo-olie).
Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:
11 mei 1994, 13 maart 2003, 24 december 2003, 25 augustus 2009
2.3

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en
de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag am de integrate omgevingsvergunning te
verlenen 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 ruirnte,
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.
2.4

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te kornen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de
Ministerible regeling omgevingsrecht (Mar) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid
gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op
11 rnei 2012. Wij zijn van cordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
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2.5

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 7 februari 2012.
De ontvangst van de aanvraag is semen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord, van 26 mei 2012 alsmede op de website van de provincie Groningen.
2.6

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 de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de
gemeente Delfzijl.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente DeIfzijI geen advies ontvangen.
3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Milieu

Bij de beslissing op de aanvraag hebben wij als bevoegd gezag ingevolge art. 3.10, derde lid, Wabo jo
art. 4.21, onder e, Mor beoordeeld of:
de voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken.
De voorgenomen verandering niet de verplichting kent 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 vergunning is
verleend.
3.2

Gevolgen voor het milieu

Ult de aanvraag blijkt dat:
de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor het risico op bodemverontreiniging;
de voorgenomen verandering geen emissie near de lucht tot gevoIg heeft. Deze emissies
voldoen aan de beperkingen en voorschriften in de vergunning;
de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven.
de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.
3.3

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 rnilieuverordening 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.
3.4

Andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend

Het betreft een inrichting voor het in werking hebben van een inrichting voor o.a. de productie van
elektriciteit, steam en gecomprimeerde lucht. Door de voorgenornen veranderingen zai dit niet
veranderen.
Wij hebben vastgesteld dat:
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•
•
•

De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan
die de inrichting ingevolge 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 milieubeheer.
De verandering niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning is verleend.

Op grond van bovenstaande hebben wij besloten als onder 1.3.
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VOORSCHRIFTEN
Het synthesegas mag uitsluitend worden geaccepteerd indien aantoonbaar is gemaakt dat het voldoet
aan de (milieukwaliteits)eisen zoals verbonden aan de omgevingsvergunning van Heveskes Energy
B.V. en gemeten wordt conform een goedgekeurd meet- en beheersprogramma.
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