AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
verleend aan

Teijin Aramid B.V.
ten behoeve van verienging termijn vergunning voor indirecte lozing

(Locatie: Oosterhorn 6 te Farmsum)

Groningen, 4 april 2012
Zaaknummer: 391704
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 4 april 2012
Zaaknummer: 391704
Beschikken hierbij ambtshalve tot wijziging van de vergunning van Teijin Aramid B.V. op grond van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), van 12 juli 2007, kenmerk DNN 2007/3046, voor de
indirecte lozing via de ZAWZI op het Zeehavenkanaal.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1

Inleiding

Gedeputeerde Staten van Groningen wijzigen ambtshalve de vergunning van 12 juli 2007, kenmerk DNN
2007/3046, van Teijin Aramid B.V, verder te noemen Teijin Aramid. De wijziging betreft het verlengen van de
geleligheidsduur.
1.2

Besluit

Gelet op artikel 2.31, eerste lid, order b en artikel 2.31, tweede lid, onder b, Wabo en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) besluiten Gedeputeerde Stater van Groningen om de aan Teijin Aramid op 12 juli 2007,
kenmerk DNN 2007/3046, verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, te
wijzigen. De wijziging houdt in dat de geldigheidsduur van de vergunning voor het deel van de vergunning
dat betrekking heeft op de indirecte afvalwaterlozingen van het bedrijf via het ZAWZI op het Zeehavenkanaal
met een jaar wordt verlengd.
De onder punt II van het besluit, met kenmerk DNN 2007/3046, genoemde bepaling inzake de
geldigheidsduur van de vergunring wordt als volgt gewijzigd:
II

de vergunning te verlenen tot 7 uli 2013;

1.3 Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen
Doze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.

H. Bloupot
Verzonden op: 4 april 2S 12

Een exemplaar van dit besluit s gezonden aan:
1. Teijin Aramid B.V., t.a.v. de heer J.G.W. Porre, Oosterhorn 6, 9930 AD te Farmsum;
2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, postbus 20.000, 9930 PA te
Delfzijt;
3. de burgemeester van de gemeente DelfzijI, t.a.v. de heer E. Groot, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzip;
4. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
5. de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, t.a.v. de heer J.Ph. de Ruiter, postbus 16191, 2500
BD te Den Haag;
6. de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
7. het bestuur van de veiligheidsregio, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
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8.

de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland, postbus 2301, 8901 JH te
Leeuwarden;
9. de hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, postbus 17, 8200 AA te Lelystad;
10. het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, postbus 20.004, 9930 PA te Delfzijl.
1.4

Huidige vergunningsituatie indirecte lazing

Aan Teijin Aramid is bij besluit van 12 juli 2007, kenmerk DNN 2007/3046, vergunning verleend voor het
lozen van:
a. afvalwater afkomstig van de Recoveryfabriek en het laboratorium, koelwater, drainage water, hemelwater,
op het Zeehavenkanaal;
b. Afvalwater afkomstig van; de PPD-fabriek, TDC-fabriek, de TDC/PPD-verbrandingsoven, de oliefornuizen,
de werkplaats en huishoudelijk afvalwater, via de ZAWZI op het Zeehavenkanaal.
De vergunning van Teijin Aramid van 12 juli 2007 is tijdelijk verleend voor een periode van 5 jaar. Reden
voor de tijdelijke vergunning is de aanwezigheid van zwarte lijst stoffen in het afvalwater, en de onzekerheid
met betrekking tot de invulling van de verdere sanering van het afvalwater.
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van ander andere
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Dit betekent voor de vigerende vergunning van Teijin
Aramid dat:
- het deel van de Wvo-vergunning dat betrekking heeft op de indirecte lazing (de lozing op ZAWZI)
gelijkgesteld wardt met een vergunning krachtens de Wabo afgegeven door Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen;
- het deel van de Wvo-vergunning dat betrekking heeft op de directe lozingen (lozingen op Zeehavenkanaal)
gelijkgesteld wordt met een watervergunning krachtens de Waterwet waarvoor de minister van Infrastructuur
en Milieu het bevoegd gezag is.
1.5

Reden ambtshalve wijziging

Teijin Ararnid heeft op 9 januari 2012 een aanvraag op grand van de Waterwet ingediend voor de lozingen
op het Zeehavenkanaal. Tevens heeft Teijin Aramid op 9 januari 2012 bij de Provincie Groningen een
aanvraag op grand van de Wabo ingediend voor de indirecte lozingen op de ZAWZI. Op grand van artikel
6.26 Waterwet juncto artikel 3.16 Wabo warden deze vergunningprocedures gecoordineerd behandeld.
Gelet op de (rnaximale) wettelijke beslisterrnijn, de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de
kennisgevingen en terinzagelegging van de ontwerp-beschikking en de definitieve beschikking en de
complexiteit van de beoordeling van de aanvraag, zal de nieuwe vergunning near verwachting niet in
werking treden voordat de geldigheidsduur van de bovengenoemde vergunning is verstreken. Om niet
terecht te komen in een vergunningloze situatie, wordt het noodzakelijk geacht am de geldigheidsduur van
de bovengenoemde vergunning van 12 juli 2007 te verlengen. Het is voor alle partijen belangrijk dat er geen
vergunningloze situatie ontstaat. Naar verwachting zal de periode van een jaar ruim voldoende zijn om de
procedures voor een nieuwe vergunning te doorlopen. Zo wordt ook rekening gehouden met noodzakelijke
aanvullingen op de aanvraag en rechtsbeschermingprocedures. Wanneer de nieuwe vergunningen eerder in
werking treden, zal daarbij dit besluit worden ingetrokken.
Gezien de aanvraag van 9 januari 2012 is er geen reden om aan te nemen dat de motivatie met betrekking
tot het tijdelijk verlenen van de bovengenoemde vergunning van 12 juli 2007 voor de aangevraagde
vergunning zal wijzigen. Om die reden kan de geldigheidsduur van de vergunning van 12 juli 2007 met een
jaar worden verlengd.
1.6

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
De verkorte procedure is gevolgd op grondslag van artikel 3.15 juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo.
'In afwijking van het eerste lid aanhef en onder c, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag am een omgevingsvergunning met
betrekking tot een verandering van een inrichting of een mijnbouwwerk of de werking daarvan die niet leidt
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is
toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en die niet leidt tot een andere inrichting of mijnbouwwerk dan
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend'.
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Aangezien alleen de huidige lozingssituatie in termijn wordt verlengd en er verder geen verandering optreedt
in de lozing wordt aan de hierboven genoemde randvoorwaarden voldaan.
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