OMGEV1NGSVERGUNNING
verleend aan

Sita EcoService Nederland B.V.
ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de
inrichting;"het vervangen van 3 opslagtanks"
(locatie: Meihuizenweg 27 te Wildervank)

Groningen, 22 mei 2012
Zaaknummer: 398596
Procedure nr. 389545
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 mei 2012
Procedurenr. 389545
Verzonden: 23 mei 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Sita EcoService Nederland B.V. om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo)
voor de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting; "het vervangen van 3 opslagtanks"
aan de Meihuizenweg 27 te Wildervank.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van Sita EcoService Nederland B.V., geregistreerd onder OLO nummer 389545. De aanvraag heeft
betrekking op de locatie aan de Meihuizenweg 27 te Wildervank.
Er wordt vergunning gevraagd voor een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van
de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, ander e, sub 2 en artikel 3.10, derde lid, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd heeft betrekking op het vervangen van bestaande 3
opslagtanks year 3 nieuwe KIWA gekeurde tanks. Een nadere omschrijving van deze veranderingen is
opgenomen in de aanvraag om vergunning.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Sita EcoService Nederland B.V. gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de 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 de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan
mag of moet worden afgeweken op basis van de aan dit besiuit verbonden voorschriften;
4. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
5. 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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6. Hiermee komen de voorschriften 2.3.1 en 13.1.1 Um 13.1.4 uit de vergunning van 22 juli 2008,
kenmerk 110287, voor de maximale opslagcapaciteit en de opslag van afvatolie, afgewerkte
olie en koelvloeistof in bovengrondse tanks te vervallen.

1.4

Ondertekening en verzending

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

Verzonden op: 23 mei 2012

Een exemplaar van dit besluit is dezonden aan:
• Sita EcoService Nederland B.V. t.a.v de heer J.L H. Muitiens, Meester E.N. van Kleftensstraat
6, 6842 CV Wildervank;
• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, t.a.v. de heer A.
Zwerver, postbus 20.004, 9640 PA Veendam.
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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 Ministeriele regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huldige vergunningsituatie

Op 22 juli 2008, kenmerk 110287 hebben wij aan Sita EcoService Nederland b.v. een vergunning
ingevolge Wet milieubeheer (Wm), verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan en
bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen, gelegen aan de Meihuizenweg 27 te Wildervank. We
beperken ons hierbij tot het milieudeel van de omgevingsvergunning(en).
Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
o Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, 31 mei 2011, kenmerk 319725.
Ook van kracht is de vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (nu
Waterwet), 10 juli 2008, kenmerk 0742, van Waterschap Hunze en Aa's.
Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen, mits van
kracht en onherroepelijk, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.
2.3

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, aismede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bar en
de daarbij horende bijiage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 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 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.
2.4

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 komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de
Ministeriéle regeling omgevingsrecht (Mor) (jo 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 dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
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2.5

Procedure (regulier) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Site EcoService Nederland B.V. heeft op 4 april 2012 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend via het Omgevingsloket Online.
De ontvangst van de aanvraag word! samen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden editie Oost van 26 mei 2012 en op de provinciale website.
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
gem eente Veendam.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Veendarn geen advies ontvangen.
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3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

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 reeds genoemde revisievergunning
en Veranderingsvergunning, paragraaf 2.2. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde
normen van deze vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.
Omschrijving van de aangevraagde verandering
Een uitgebreide projectomschrijving van de voorgenomen veranderingen is opgenomen in de
aanvraag om een vergunning welke op 4 April 2012 is ingediend. Samengevat maken de volgende
veranderingen deel uit van deze aanvraag; De bestaande drie opslagtanks zullen worden vervangen
door drie nieuwe KIWA gekeurde tanks. De bestaande tanks warden gereinigd en afgevoerd. De
nieuwe opslagtanks komen op dezelfde plaats te staan als de oude tanks. Deze nieuwe enkelwandige
stalen tanks hebben elk een capaciteit van 15 m3.
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:
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. Uit de toetsing blijkt dat
- de aangevraagde verandering brengt potentidle bodemrisico's met zich mee. Om
bodemverontreiniging tegen te gaan dient de opstal te voldoen aan de richtlijn PGS 30.
- de voorgenomen verandering geen emissie naar de lucht tot gevolg heeft;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft 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
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan en bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen.
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.
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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 verieend.
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4. VOORSCHRIFTEN
4.1 Maximale opslagcapaciteit
4.1.1
In de inrichting mogen rnaximaal 32.000 ton (gevaarlijke) afvalstoffen, waarvan 5.000 ton OWSmengsels, per kalenderjaar worden geaccepteerd, en rnogen op enig moment binnen de inrichting
niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 600 ton verdeeld over de diverse opslaglocaties.
In onderstaande tabel is de maximale opslagcapaciteit per opslaglocatie op enig moment
weergegeven, waarbij de gezamenlijke maximale opslagcapaciteit niet mag worden overschreden. De
bij de afvalstoffen behorende euralcodes zijn vastgelegd in bijlage 14 van de Wm - Wvo-aanvraag (10
januari 2008).
opslaglocatie
overkapping
buitenterrein

soort afvalstoffen

tankenpark

niet gevaarlijk afval + ADR klasse vrij afval

maximale opsIagcapaciteit
100 ton

gevaarlijke afvalstoffen

20 containers (5 tot 40 ms)
3 tanks van 15m3

containerhal

afgewerkte olie, afvalolie, koelvloeistof
gevaarlijke afvalstoffen

monsteropslagruimte

monsterpotjes met gevaarlijke afvalstoffen

150 liter/kg

PGS-hal

gevaarlijke afvalstoffen

sorteerhal

gevaarlijke afvalstoffen

600 ton
20 ton aan het einde van de dag

8 containers (25 tot 40 m d )

4.2 Opslag van afgewerkte olie, afvalolie en koelvloeistof in bovengrondse tanks
4.2.1
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de hoofdstukken 1, 2 (m.u.v. de voorschriften 2.2.6 t/m
2.2.14, 2.5.1 t/m 2.5.3 en 2.6.1 t/m 2.6.16), 3 (m.u.v. de voorschriften 3.3.7 t/m 3.3.9 en 3.4.1 t/m
3.4.9) 4 (m.u.v. de voorschriften 4.2.12 t/rn 4.2.15), 5 (m.u.v. de voorschriften 5.2.2, 5.2.3, 5.5.3, 5.5.4
en 5.6.1 t/m 5.6.6), 6 en de bijlagen A, B en C van de richtlijn PGS 30:2011 versie 1.0; "Vloeibare
brandstoffen; Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties".
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