OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Suiker Unie Vierverlaten
ten behoeve van de activiteiten een milieuneutrale verandering van de
inrichting en het bouwen van een bouwwerk;
"het realiseren van een tweede diksaptank"

(locatie: Fabriekslaan 12 te Groningen)

Groningen, 9 augustus 2012
Zaaknummer: 414316
Procedure nr. 427987
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 9 augustus 2012
Procedure nr. 427987
Verzonden: 9 augustus 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Suiker Unie Vierverlaten om een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen amgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten een
milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk; het realiseren van een
tweede diksaptank.
De inrichting is gelegen aan de Fabriekslaan 12 te Groningen, kadastraal bekend bij de gemeente
Groningen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 19 juni 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van Suiker Unie Vierverlaten, geregistreerd onder nummer 427987. De aanvraag heeft betrekking op
de Fabriekslaan 12 te Groningen. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:
- een milieuneutrale 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.
Uit nader onderzoek is gebleken dat het bouwen in strijd is met het ter plaatse geldende
bestemmingplan. Gelet hierop betreft de aanvraag tevens een verzoek om de activteit;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ingevolge artikel 1 lid c
jo. artikel 2.12 lid 1 ander 3, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn als volgt te omschriiven:
het bouwen van een opslagtank met een netto inhoud van 60.000 mi;
het in werking hebben van de diksaptank (als bufferruimte voor de opslag van diksap);
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Een ornschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Suiker Unie Vierverlaten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 jo. artikel 2.12 lid 1 onder 3 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;
- bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden zijn verbonden;
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4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan
mag of moet 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 milieuetfectrapport als becloeld In
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
c. niet leidt tot een andere inrichting clan d e waarvoor de hierboven aangegeven vergunning
verleend.
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. Bloupot

Verzonden op: 9 augustus 2012

Een exemplaar van dit besluit is dezonden aan:

- Suiker Urie Vierverlaten, t.a.v. de heer H.F. Mencke, Fabriekslaan 12, 9745 AG te Groningen;
- Peutz B.V., t.a.v. de hoer E. Barendregt, postbus 696, 2700 AR te Zoetermeer;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, dienst RO/EZ, t.a.v.
Loket Bouwen en Wonen, postbus 7081, 9701 JB te Groningen;
- de burgemeester van de gemeente Groningen, dienst RO/EZ, postbus 7081, 9701 JI3 te Groningen;
- de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
- het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
- het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), postbus 16191, 2500 BD te Den Haag.
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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 Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, MV hebben wij aan Suiker Unie Vierverlaten een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor suikerfabriek en een
vergistinginstallatie, gelegen aan Fabriekslaan 12 te Hoogkerk, gemeente Groningen.
Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende aanvragen betreffende "milieuneutraal veranderen"
ontvangen:
Een verandering d.d. 22 oktober 2010 voor het plaatsen van een loods voor de opslag
van goederen en een proefvergister.
Een verandering d.d. 3 maart 2011 voor het plaatsen van een bieten punt fijn (BPF)
installatie
Een verandering d.d. 13 juli 2011 voor het plaatsen van een diksaptank.
Een verandering d.d. 22 juli 2011 voor het produceren van groen gas i.p.v. groene
stroom.
Een verandering d.d. 22 juli 2011 voor het wijzigen van de vergistinginstallatie.
Een verandering d.d. 5 september 2011 voor het plaatsen van een aggregaat.
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, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor 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

Ontvankelijkheld

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 am een
omgevingsvergunning moeten warden overlegd am 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
Ministeri6le 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.
2.5

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo.
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De ontvangst van de aanvraag is semen met het besluit gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden, editie Noord, van 18 augustus 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 Groningen en overige instanties/bedrijven zoals vermeld ander 1.4.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk kan worden verleend onder de
in dit besluit opgenomen voorwaarden.
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 warden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, ander a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing
aan deze aspectenheeft plaatsgevonden.
Toetsing
Het bouwen is in strijd met het genoemde bestemmingsplan. Binnen de geldende bestemming
'Bedrijfsdoeleinden is namelijk bepaald dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde
maximaal 12 meter mag bedragen. Op basis van artikel 8.B lid 2 kunnen wij echter afwijken van de
voorschriften van dit bestemmingsplan. Daarvoor hebben wij de volgende motivering:
De diksaptank komt midden op een bestemmingsvlak voor Bedrijfsdoeleinden, categorie 4,
suikerindustrie. De diksaptank maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling, waarin meerdere
hogere gebouwen en instaliaties worden gerealiseerd. Zo komen er westelijk van de Vierverlatenweg,
het gedeelte tussen Kerkstraat en Hoendiep, een rij vergistingstanks met een hoogte van tussen 20
en 25 meter. Deze schermen de locatie van de diksaptank af vanaf de Vienferlatenweg, dorpslint
Hoendiep en het zuidelijk deal van dorpslint Kerkstraat. Vanuit deze richting zal de extra hoogte van 5
meter geen noemenswaardige invloed opleveren op het uitzicht.
Vanaf een deel van het bebouwingslint Kerkstraat ligt de diksaptank niet achter een rij
vergistingstanks. De diksaptank ligt vanuit deze richting achteraan (meest westelijk) in het
bestemmingsviak met bouwhoogte 20 meter. Het huidige bestemmingspian laat tussen
Vierverlatenweg en diksaptank nieuwe bebouwing toe die het zicht op de diksaptank wegneemt.
Vanaf de Aduarderdiepsterweg hangs het Aduarderdiep zal de diksaptank wel zichtbaar zijn. Het deei
van de Aduarderdiepsterweg dat hier het meest op uitkijkt, is bestemd en in gebruik als
bedrijventerrein. Op het terrein tussen diksaptank en Aduarderdiep maakt het bestemmingsplan
bedrij'fsbebouwing mogehjk met een hoogte van 15 meter.
De diksaptank is nauwelijks zichtbaar vanaf het buurtschap Vierveriaten omdat de ertussen gelegen
bestaande bedrijfsbebouwing en begroeiing het zicht in die richting grotendeels ontnemen. Het
bestemmingsplan laat bovendien toe dat het gebied ertussen zich verder verdicht met bedrijvigheid.
Omdat dichtbij woningen gelegen bebouwing van 15 meter veal meer het zicht bepalen dan
verderweg gelegen bebouwing van 25 meter richting zal de extra hoogte van 5 meter geen
noemenswaardige invloed opleveren van het uitzicht.
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Het bouwplan voldoet, volgens het advies van de welstandscommissie d.d. 27 lull 2012 met kenmerk
GNG12-0668-W1, aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de Welstandsnota.
Ook is de aanvraag getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 en de
Bouwverordening. Hieraan wordt voldaan.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen om 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 een revisievergunning d.d. 19 januari
2010, kenmerk 2010-03524/3, MV. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen
van deze vergunning. De vergunning is nog actueel.
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. Uit de toetsing blijkt dat:
- de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor het risico op bodemverontreiniging;
- de voorgenomen verandering(en) geen emissie(s) naar de lucht tot gevolg heeft/hebben;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen verandering niet zodanige nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater heeft dat
hiervoor een watervergunning moat worden aangevraagd met een uitgebreide procedure;
- de voorgenomen verandering(en) geen gevoigen heeft/hebben 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 m.e.r.-piichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting voor de productie van suiker en groen gas. Door de voorgenornen
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 voorgenornen 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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VOORWAARDEN
De amgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
1. Voorwaarden voor start van de bouw:
Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd
schriftelijk melding te warden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via
TAO-MTZPprovinciegroningen.n1
- De constructie is alleen getoetst op hoofdlijnen. Voorafgaand aan het bouwen van constructieve
onderdelen, dient hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van de provincie Groningen. Hiertoe dienen
de benodigde tekeningen en berekeningen met uitwerking van deze constructieve onderdelen nog te
worden ingediend.
- Voordat er met activiteiten op de bouwplaats wordt gestart dient er een door de provincie Groningen
goedgekeurd bouwveiligheidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe moet bijgaand formulier
'Bouwveiligheidsplan' in worden gevuld en ingediend.
2. Voorwaarden tildens de uitvoerinb:
De afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen dient via TAO-MTZ@provincieciraningen.nl , ten
rninste twee dagen voor de aanvang, van de volgende werkzaamheden in kennis te warden gesteld
van:
- de aanvang van de heiwerkzaamheden
- het storten van betonconstructies en/of de montage van geprefabriceerde betonelementen
- het wegwerken van (staal) constructieonderdelen en riolering;
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Bouwveiligheidsplan
Doel:

Zorgen voor veiligheid van derden.
(de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de

naburige

bouwwerken,open erven en terreinen en hun gebruikers)
Hoe en wanneer:

Indienen in 2 voud, 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij
bouw- woningtoezicht, postbus 7081 9701 JB Groningen

Opmerking:

Het bouwveiligheidsplan is geen V&G plan.

Wettelijke eis:

Het bouwvelligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van
de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn
conform art. 4.2 lid c van de Groninger Bouwverordening

Opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon
Aannemer
Naam
Adres
Postcode en pleats
—
Telefoonnurnmer
Faxnummer
Contactpersoon ter
plaatse
Telefoonnummer
Projectgegevens
Project
Locatie/straat/kavelnum
mer
Bouwaanvraagnummer
Bouwproces
Korte omschrijving van de bouwwijze met aandacht voor:
Hulpwerken zoals bijy.; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk;
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Fundering: (bij heiwerkzaamheden; hoe wordt schade aan naburige bouwwerken
voorkomen?)

Vloeren:

Wanden:

Dak:

Werkdata en tijden

Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels
van woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een Leq van 60 dB(A)
aanbevolen. Bij een totale duur van de werkzaamheden korter dan een maand kan de
toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd.
Werkzaamheden zijn in principe toegestaan binnen de periode van 07.00-19.00 uur.
In principe tijdens de avond- en nachtperiode geen lawaaiige bouw- en sloopwerkzaamheden
in de nabijheid van woningen.
In bijzondere omstandigheden kunt u bij de afdeling bouw- en woningtoezicht een ontheffing
aanvragen.
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Materieel
Maakt u gebruik van een kraan?
NEE

JA

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

Pleats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven
Heiwerkzaamheden
Maakt u gebruik van een hei/boorstelling?
NEE

JA

Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten?
JA

NEE

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondrnechanische
berekening te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om
de heistelling veilig te gebruiken.
Opslag materiaal/materieel
Gaat u materiaal/materieel in de openbare ruimte opslaan?
JA

NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

N.B.: Wanneer u gebruik maakt van gemeentegrond dient u contact op te nemen met de dienst
Stadstoezicht, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 89 10.
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N.B.: Bij verkeersbelastende maatregelen zoals bijvoorbeeld afzettingen en afsluitingen van wegen of
gedeelten van wegen dient u contact op te nemen met het Loket Beheer en Verkeer, bereikbaar onder
telefoonnr. 050-367 8111.
Overige maatregelen
Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar aan derden door bijvoorbeeld:
Vallende delen:

LawaaifTrillingen:

Afval:

Anders, nl.

Tekening van de bouwpiaatsinrichting
Op deze tekening(en) moet worden aangegeven:
- de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein c.q. bebouwing;
- de grenzen van het bouwterrein;
- de plaats van de bouwborden;
- de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein;
- de opstelplaats van het materiaal/materieel;
- de plaats van de laad- en loszones;
- de aan- en afvoerwegen;
- de plaats van de bouwketen;
- de opstelplaats van de kraan en de hijszones;
- de plaats van de afvalcontainers;
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.
De schaal van bedoelde tekening(en) rnag niet kleiner zijn dan 1:100, of 1:1000 wanneer details op
een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd.
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