OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery)
ten behoeve van de activiteit een milieuneutrale verandering van de
inrichting en het bouwen van een bouwwerk;
"het plaatsen van een gasreinigingsinstallatie"

(locatie: Oosterwierum 25 te Farmsum)

Groningen, 30 maart 2012
Zaaknummer: 385188
Procedure nr. 343977

Inhoudsopgave
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

3

Onderwerp
Projectomschrijving
Besluit
Ondertekening en verzending

3

1.1
1.2
1.3
1.4
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
3.
3.1
3.2

Inleiding
Huidige vergunningsituatie
Bevoegd gezag
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Procedure (regulier)
Adviezen
OVERWEGINGEN
Het bouwen van een bouwwerk
Milieu

3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7

VOORSCHRIFTEN

9

VOORWAARDEN

10

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 maart 2012
Procedurenr. 343977
Verzonden: 30 maart 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery) om een
omgevingsvergunning op grand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo)
voor de activiteiten een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van een
bouwwerk; "het plaatsen van een gasreinigingsinstallatie".
De inrichting is gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl,
sectie 0, nr. 335 en 451.
1.

OMGEVINGSVERGUNN1NG BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 1 maart 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), geregistreerd ander nummer
343977. De aanvraag heeft betrekking op Oosterwierum 25 te Farmsum. Er wordt vergunning
gevraagd voor de volgende activiteit(en):
- een rnilieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1,
eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van
gasreinigingsinstallatie. Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in de aanvraag am
vergunning.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de
Wabo,de omgevingsvergunning te verienen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaarnheden:
- milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
- bouwen van een bouwwerk.
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag en aanvullingen met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning
tenzij daarvan mag of moet warden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden
voorschriften;
5. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
6. dat de voorgenomen verandering:
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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,
1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Mllieuvergunningen van de provincie Groninge

Verzonden op: 30 maart 2012

Een exemplaar van dit hesluit is dezonden aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tauw B.V. t.a.v. de hoer M. Bastiaanssen, postbus 133, 7400 AC te Deventer;
Refining & Trading Holland N.V., t.a.v. de heer P. Yntema, postbus 215, 9930 AE te Delfzijl;
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de neer F.H.F.
Kr]Over, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
de burgemeester van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de hoer E. Groot, postbus 20.000, 9930 PA
te DelfzijI;
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, postbus 16191, 2500 BD te Den Haag;
de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
het bestuur van de veiligheidsregio, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD te Veendam;
de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland, postbus 2301, 8901 JH te
Leeuwarden;
de hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, postbus 17, 8200 AA te Lelystad.
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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 Ministerible regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 9 juni 2009, kenmerk nr. 2009-35.003/24, MV hebben wij aan Refining and Trading Holland
N.V.,North Refinery (hierna North Refinery) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) verleend voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en producten op de locatie
Oosterwierum 25 te Farmsum. Deze vergunning in het kader van de Wm is met de komst van de
Wabo per 1 oktober 2010, van rechtswege gelijkgesteld met een omgevingsvergunning volgens de
Wabo.
De volgende omgevingsvergunningen zijn tevens vigerend:
- van 17 tot en met 20 mei 2010: tanks, spoelinrichting, verlaadplateau (een milieuneutrale
verandering);
- op 23 juli 2010: afvoer afgassen VD-1 naar thermische oxidatieoven (een milieuneutrale
verandering);
- op 22 augustus 2011: aanbouw kantoor (een milieuneutrale verandering + het
bouwen van een bouwwerk);
- op 21 februari 2012: heeft Gedeputeerde Staten uw omgevingsvergunning ambtshalve gewijzigd.
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 om de integrate omgevingsvergunning te
verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons
besluit elle 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
dierien 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 van een
omgevingsvergunning rnoeten worden overlegd orn 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
Ministerible regeling omgevingsrecht (Mor) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten).
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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 per brief van 6 maart
2012 in de gelegenheid gesteld orn aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven
dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 4 weken. We hebben de
aanvullende gegevens ontvangen op 8 maart 2012. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met
2 dagen. Wij zijn van oordeel 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.
2.5

Procedure (regulier) en zienswijzen

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 6 maart 2012.
De ontvangst van de aanvraag is samen het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden,
editie Noord, van 7 april 2012 en op de website van de provincie Groningen.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs.
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 en overige instanties/bedrijven.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente DelfzijI het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de activiteiten een milieuneutrale verandering van de inrichting en het
bouwen van een bouwwerk; het plaatsen van een gasreinigingsinstallatie kan worden verleend onder
de in dit besluit opgenomen voorwaarden en voorschriften.
De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel
over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen warden gevolgd.
3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing
aan deze aspectenheeft plaatsgevonden.
Toetsing aan het bestemmingsplan 'Partieel uitbreidingsplan in Hoofdzaak'.
Op het perceel waarop het bouwwerk is aangevraagd rust de bestemming "Terrein, bestemd voor
industrie met bijbehorende bebouwing".
Voor het perceel geldt een voorbereidingsbesluit tot 1 januari 2013. Het bouwplan voldoet aan het
gestelde in het oude bestemmingsplan en het voorontwerp Bestemmingsplan "Oosterhorn". Gelet
hierop kan het voorbereidingsbesluit worden doorbroken. De aanhoudingsgrond van het
voorbereidingsbesluit is daardoor niet meer van toepassing.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
De aanvraag betreft het bouwen in een welstandsvrij gebied (nummer 15 Industriegebieden
Oosterhorn). Voor dit gebied behoeft geen advies aan de welstandscommissie hoeft te worden
gevraagd.
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Toetsing aan het Bouwbesluit
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen
van het Bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Het bouwplan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening.
Toets brandveiligheid
Het gevraagde advies van de Brandweer rayon Noord is ontvangen op 19 maart 2012. Dit advies is
betrokken bij de overweging over het hierna te noemen besluit.
Toetsing bodem
Gedeputeerde Staten hebben d.d. 3 augustus 2004 bij beschikking nr. 2004-18.345/32, MB ingestemd
met het saneringsplan voor de bodemsanering op de locatie Oosterwierum 25 te Farmsum, alsmede
over de ernst en urgentie van het geval van bodemverontreiniging. Hierin is onder meer opgenornen
dat de sanering gefaseerd moet worden uitgevoerd en dat deze fasering wordt aangepast aan de
ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit betekent dat nu de bouw van een bouwwerk is aangevraagd het
betreffende deelgebied moet worden gesaneerd. Voordat dit deelgebied wordt gesaneerd rnoet ter
plaatse een actualisatie-onderzoek worden uitgevoerd en aan ons voorgelegd. E.e.a. is uitgewerkt in
de voorwaarden bij dit besluit.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen orn de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn
de voor deze activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.
3.2

Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo.
De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de revisievergunning (d.d.9 juni 2009,
kenmerk nr. 2009-35.003/24, MV) verleend voor de opslag en verwerking van afvalstoffen en
producten op de locatie Oosterwierum 25 te Farmsum. De aangevraagde verandering past binnen de
gestelde normen van deze vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.
Omschrijving van de aangevraagde verandering
De aanvraag heeft betrekking op de plaatsing van een gasreinigingsinstallatie en een locatie van
vrachtwagenverlading.
De gasreinigingsinstallatie verwerkt de damp- en gasstroom uit de thermische oxidatieoven. De
reiniging bestaat uit een chemische reactie met natriumbicarbonaat in een reactor en filtering van het
stof in een doekfilter.
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 deze 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.
Ad 1. Andere of grotere nadelige gevolgen
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1. gasreinigingsinstallatie
In hoofdstuk 2 van de aanvulling op de aanvraag van januari 2009 is door de aanvrager aangegeven
dat de thermische oxidatieoven zal worden uitgerust met een gaswasser. Deze gaswasser is in de
aanvraag niet verder gespecificeerd. In de vergunning zijn in voorschrift 5.2.2 doelvoorschriften in de
vorm van emissienormen opgelegd aan de emissie van de thermische oxidatieoven. De plaatsing van
de gasreinigingsinstallatie voor verwerking van de damp- en gasstroom uit de thermische oxidatieoven
betreft dus een reeds voorziene aanvullende voorziening om emissies te reduceren.
Niet voorzien was dat de exacte uitvoering van de gaswasser. Het is dus met name de toepassing van
bicarbonaat als hulpstof en de daarbij toe te passen installatie zoals bicarbonaatopslag en doekfilter
die leidt tot het oordeel dat sprake is van een milieuneutrale verandering.
In de vigerende revisievergunning is een stofvracht opgenomen van 20 g/uur. Door introductie van
een doekenfilter is het op basis van de NeR noodzakelijk naast deze stafvracht een stofnorm op te
nemen van 5 mg/Nm3. Immers op basis van alleen de stofvracht zou bij een lager debiet dan
20.000/5=4000 m3/uur een hogere stofconcentratie dan 5 mg/Nm3 zijn vergund.
2. vrachtwagenverlading
Dit betreft een extra verlaadplaats naast de reeds bestaande verlaadplaatsen.
De voorgenomen verandering(en) hebben verder geen andere of grotere gevolgen voor het risico op
bodemverontreiniging, de emissie(s) naar de lucht, de geluidbelasting of 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 inrichting year opslag en verwerking van afvalstoffen en producten. Door de
voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering leidt niet 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.
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VOORSCHRIFTEN
Voorschrift(en) uit het oogpunt van veiligheid:
•

AIle technische installaties, een voorziening van gas en elektriciteit, en voorzieningen voor water
toe- en/of afvoeren dienen te voldoen aan de bij ministeri6le regeling aangewezen voorschriften;

•

De maximum stofconcentratie in de uit de gasreinigingsinstallatie gebmitteerde lucht mag niet
meer bedragen dan 5 mg/Nm3.
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VOORWAARDEN
•

Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd
schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via
TAO-MTZ@provinciegroningen.nl .

•

Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden voor de fundering dienen, ter
goedkeuring de constructie tekeningen en berekeningen aan het bevoegd gezag te worden
overlegd;

•

Minimaal drie weken voor het plaatsen van installatie van de gaswasser dienen, ter goedkeuring
de staalconstructie tekeningen en berekeningen aan het bevoegd gezag te worden overlegd;

Voorwaarden bodem:
Gedeputeerde Staten hebben op 3 augustus 2004 bij beschikking Nr. 2004-18.345/32, MB ingestemd
met het saneringsplan voor de bodemsanering op de locatie Oosterwierurn 25 te Farmsum, alsmede
over de ernst en urgentie van het geval van bodemverontreiniging.
In deze beschikking zijn year de locatie de volgende gebruiksbeperkingen vastgelegd.
•
•
•
•
•
•

het betreffende terrein is niet geschikt voor een gevoelige bestemming zoals bijvoorbeeld wonen
met (moes)tuin;
de bestemming van het terrein mag daarom niet gewijzigd warden;
het verrichten van handelingen waarbij de aanwezige verontreinigingen worden verminderd of
verplaatst (graafwerkzaamheden) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van
Gedeputeerde Staten en dienen plaats te vinden onder milieukundige begeleiding;
eventueel vrijkomende grond is niet multifunctioneel toepasbaar; de hergebruiksmogelijkheden
dienen aan de hand van een bodemonderzoek c.q. bemonstering bepaald te worden conform dan
geldende wet- en regelgeving;
het afvoeren van grond van de locatie behoeft instemming van Gedeputeerde Staten;
onttrekking van grondwater uit de verontreinigde zone mag niet plaatsvinden.

Voorts is onder de te nemen saneringsmaatregelen de volgende bepaling opgenomen.
De sanering zal gefaseerd uitgevoerd warden. De fasering wordt aangepast op de ontwikkelingen
binnen het bedrijf. Op het moment van renovatie, nieuwbouw en dergelijke wordt dat betreffende
deelgebied gesaneerd. Voordat een deelgebied wordt gesaneerd wordt ter plaatse een actualisatieonderzoek uitgevoerd en aan ons college voorgelegd. Tevens wordt voor uitvoering van eke
saneringsfase een plan van aanpak opgesteld en ter goedkeuring aan ons college voorgelegd. In het
plan van aanpak wordt de gekozen saneringstechniek voor het deelgebied uitvoerig beschreven. De
mogelijkheid bestaat dat naast ontgraven en het onttrekken van grondwater ook andere technieken
ingezet worden am de sanering zo efficient mogelijk uit te voeren.
•

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen het actualisatieonderzoek en het plan van aanpak
door ons college te zijn goedgekeurd.
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