OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
ten behoeve van de activiteit een milieuneutrale verandering van de
inrichting;
opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen afvalplaat

(locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Groningen, 2610 2012
Zaaknummer: 403098
Procedure nr. 403869
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 26 juli 2012
Procedure nr. 403869
Verzonden: 26 juli 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. om een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een
milieuneutrale verandering van de inrichting; het veranderen van de opslaghoeveelheid gevaarlijke
afvalstoffen op de afvalplaat tot minder dan 10 ton.
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 4 te Farmsum.
1

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 17 april 2012 een aanvraag voor een orngevingsvergunning
ontvangen van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Het betreft: het veranderen van de
opslaghoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen op de afvalplaat tot minder dan 10 ton.
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting/werking van de
inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 jo art. 3.10, derde lid Wabo).
De aanvraag is aangevuld op 8 mei 2012 en op 2 juli 2012.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaarnheden:
- een milieuneutrale verandering van de inrichting; het veranderen van de opsiaghoeveelheid
gevaarlijke afvalstoffen op de afvalplaat.
1.3

Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
1.4

Termijn vergunning

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.5

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10,
derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeridle regeling
omgevingsrecht (paragraaf 4.3).
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1.6

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.

Verzonden op: 26 juli 2012

Een exemplaar van dit besluit is dezonden aan:
- Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., t.a.v. de heer G.H. Kamphuis, Oosterhorn 4, 9936 HD te
Farmsum;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer F.H.F. KnOver,
postbus 20.000, 9930 PA te DelfzijI;
- de burgemeester van de gemeente DelfzijI, 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, t.a.v. de heer H. Bouius, postbus 584, 9700 AN te Groningen.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Gegevens aanvrager

Op 17 april 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
De aanvraag is aangevuld op 8 mei 2012 en op 2 juli 2012.
2.2

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een milieuneutrale
verandering van de inrichting; het veranderen van de opslaghoeveelheid gevaarlijke afivalstoffen op de
afvalplaat tot minder dan 10 ton.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.3

Huidige vergunningsituatie

Op 13 juni 2000 hebben wij aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. te Delfzijl onder nr. 00/8294/24,
RMM een deelrevisievergunning ingevolge de Wet rnilieubeheer (Wm) verleend ten behoeve van het
bedrijfsonderdeel Akzo Utility Bedrijf /Service Unit (AUB/SU), locatie Oosterhorn 4 te Farmsum.
Op 20 mei 2003 hebben wij ander nr. 2003-9267/21, MV een drietal deelvergunningen van Akzo
Nobel Industrial Chemicals B.V., waaronder de vergunning aan AUB/SU, ambtshalve gewijzigd.
Op 16 maart 2004 hebben wij ander nr. 2004-9.246/12, MV beschikt op de aanvraag van Akzo Nobel
tot verandering van haar inrichting AUB/SU.
Op 25 oktober 2011 hebben wij ander nr. 2011-48001/43, MV beschikt op de aanvraag van Akzo
Nobel tot verandering van haar inrichting AUB/SU.
Op 14 februari 2012 hebben wij onder nr.377018 beschikt op de aanvraag van Akzo tot verandering
van haar inrichting AUB/SU.
Op grond van artikel 1.2, eerste lid ander e, artikel 1.2, vijfde lid, artikel 1.2a en artikel 1.2b van de
Invoeringswet Wabo zijn de vergunningen en meldingen van rechtswege gelijkgesteld met
orngevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd (op grand van artikel 1.2b vallen
meldingen op grond van het voormalige artikel 8.19 van de Wet milieubeheer (Wm) onder de
omgevingsvergunning).
2.4

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage 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 zarg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag war een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bar, 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 aan te leveren op 3 mei 2012. We hebben de aanvullende
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gegevens ontvangen op 8 mei 2012 en op 2 juli 2012. Hierdoor is de wettelijke proceduretermijn
verlengd met 5 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.
2.6

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 1 mei 2012 bevestigd.
De ontvangst van de aanvraag is samen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord, van 4 augustus 2012 en op de provinciale website.
Het besluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gemaakt.
2.7

Adviezen

In de Wabo en het Bor warden 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 aan de desbetreffende
gemeente en eventuele overige instanties/bedrijven gezonden.
Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.
3

BESCHRIJVING VAN DE VERANDERING (VAN DE WERKING) VAN DE INRICHTING

In de huidige situatie is de opslag van aanzienlijke hoeveelheden ail/al op de afvalplaat toegestaan.
In de aanvulling van 2 juli 2012 geeft Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V aan de hoeveelheid
gevaarlijke (afval)stoffen op de afvalplaat te wiUen verminderen tot minder dan 10 ton.
In de aanvulling van 2 juli 2012 geeft Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. aan dat dit betekent dat
geen activiteiten (meer) binnen deze inrichting plaatsvinden die vallen ander de werking van voorschift
E.2. van de vigerende vergunning van 13 juni 2000. Evident is dal hier bedoeld wordt voorschrift E.1.
van de vigerende vergunning, omdat de bewering dan niet in tegenspraak is met zichzelf.
Ult voorgaande blijkt dat binnen de inrichting geen sprake meer zal zijn van een opslag van
gevaarlijke stoffen in emballage die groter is dan 10 ton.
In de aanvulling van 2 juli 2012 is aangegeven dat het totale oppervlak dat nog beschikbaar is voor
opslag van gevaarlijke stoffen gelijk is aan 135 m2. Dit is onderdeel P01 year gevaarlijk afval en P02
voor olieplaat.
Door middel van toevoeging van voorschriften aan deze beschikking is bovengenoemde geborgd.
4

ASPECTEN DIE BIJ DEZE BESLISSING WORDEN BETROKKEN

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge art. 3.10, derde lid, Wabo jo
art. 4.21, onder e, Mor beoordelen 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.
5

BEOORDELING

5.1

Gevolgen voor het milieu

Uit de aanvraag blijkt dat:
- de voorgenornen verandering(en) geen gevolgen heeft/hebben voor het risico op
bodemverontreiniging;
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- de voorgenomen veranderingen geen emissie naar de lucht tot gevolg hebben / emissies naar de
lucht tot gevolg hebben. Deze emissies voldoen aan de beperkingen en voorschriften in de
vergunning;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruirnte zal blijven;
- de voorgenomen verandering(en) geen gevolgen heefit voor de overige milieuaspecten.
5.2

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. ln de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenornen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
5.3

Andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend

Het betrefit een inrichting voor Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Door de voorgenomen
veranderingen zal dit niet veranderen.
6

CONCLUSIE

Wij hebben vastgesteld dat:
• 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 milleubeheer.
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 1.2.

7

VOORSCHRIFTEN

7.1. De hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen op de afvalplaat dient kleiner te zijn dan 10 ton.
7.2. Het totale oppervlak van de afvalplaat waar gevaarlijke (afval)stoffen in emballage worden
opgeslagen mag niet groter zijn dan 135m2.
7.3. Van elke opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage binnen de inrichting dient de
opslaghoeveelheid kleiner te zijn dan 10 ton.
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