BESLUIT
Buiten behandeling laten van de aanvraag van
North Refinery Refining & Trading Holland N.V.
OLO 514833 wijziging tankenlijst

Groningen, 17 september 2012
Zaaknummer: 420087
OLO aanvraag nr. 514833

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 17 september 2012
Zaaknummer: 420087
OLO aanvraag nr. 514833

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 23 juli 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van North Refinery Refining & Trading Holland N.V., geregistreerd onder nummer 514833. De
inrichting waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum.
Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:
- het milieuneutraal veranderen 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:
Een update van de tankeniijst ten opzichte van de ingediende lijst van de vigerende vergunning van
2009. De nieuwe lijst bestaat uit minder K1 en drijvende daken in T3003 en T304.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten de aanvraag niet te behandelen omdat deze niet voldoet aan de
wettelijke eisen als bedoeld in artikel 4:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht. In het hierna
volgende onderdeel 2, getiteld TOELICHTING, worden de procedurele aspecten van dit besluit
toegelicht. In de BIJLAGE wordt het besluit inhoudelijk toegelicht.
1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoof.
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
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Verzonden op: 18 september 2012
Een exemblaar van dit besluit is gezonden aan:
• Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery), t.a.v. de heer P. van der Meulen, postbus
215, 9930 AE te Delfziji;
• het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer F.H.F.
Knaver, postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
• de burgemeester van de gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer E. Groot, postbus 20.000, 9930 PA
te Delfzijl;
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
• de lnspectie 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.
2. TOELICHTING

Op 31 juli 2012 hebben wij de ontvangst van de aanvraag bevestigd en u een behandelbericht
gestuurd.
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten in de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (Mor).
Bij brief van 7 augustus 2012 hebben wij de aanvrager bericht dat de aanvraag niet voldoet aan de
Mor en onvolledig is. In deze brief is per aangevraagde activiteit uitgebreid aangegeven welke
gegevens ontbreken.
Wij hebben de aanvrager in de brief van 7 augustus 2012 tot 18 september 2012 in de gelegenheid
gesteld om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Op 17 augustus 2012 is de
aanvraag op een aantal punten door de aanvrager aangevuld. De aanvullingen zijn door ons getoetst
aan de indieningsvereisten in de Mor.
Wij concluderen dat wij de ontbrekende gegevens niet volledig hebben ontvangen. Daardoor voldoet
de aanvraag niet aan de inhoudelijke eisen van de Mor. De wel bekende gegevens zijn onvoldoende
voor een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.
in de BULAGE wordt een overzicht gegeven van de gegevens en bescheiden die nog aan de
aanvraag ontbreken.
3. BEZWAAR

Ingevolge artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij erop dat tegen dit besluit
bezwaar kan worden gemaakt. Zie hiervoor de bijsluiter bezwaar; "Informatie over het maken van
bezwaar tegen een besluit van de provincie Groningen".
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BIJIAGE
Gegevens en bescheiden die nog aan de aanvraag ontbreken (OLO nummer: 514833):
- Informatie waarom de tankinhoud bij diverse tanks procenten afwijkt van de in bijlage 9 genoemde
inhoud. Bij tank 803 en tank 903 is de tankinhoud zelfs aanzienlijk afgenomen.
-

Informatie met betrekking tot de wijze van uitvoering en de capaciteit van de thermische
verwarming per tank.
De "update tankenlijst" voegt geen nieuwe klassen toe ten opzichte van de in "bijlage 9"
toegepaste klassen. De update tankenlijst betreft met name een verschuiving van de meer
brandbare klasse 1 en 2 naar de minder brandbare klasse 3. De PGS29 geeft voor klasse 3 een
minder zwaar regime dan voor klasse 1 en 2. Duidelijk moet worden welk voorzieningenniveau in
de nieuwe situatie in stand zal blijven bij de opslag in klasse 3. De aanvraag dient derhalve te
worden aangevuld met informatie op welke wijze het minder zware regime wordt
gelmplementeerd.

Nadere toelichting met betrekking tot het laatste punt.
De aanvraag dient te warden aangevuld met de nadere details die P0S29 geeft met betrekking tot de
brandbestrijdingsvoorzieningen. Tevens is goedkeuring nodig voor een aantal van deze details.
Deze nadere detaillering dient te worden aangeboden in de vorm van:
Een operationeel plan dat is vastgelegd in een brandveiligheidsplan (PGS29, voorschrift 154);
Een ontwerptekening en de beschrijving van het bluswaternet die de schriftelijke goedkeuring behoeft
van de Brandweer (PGS29, voorschrift 166);
Een beschrijving op welke wijze de tank tegen escalatie van geloofwaardige incidenten in
aangrenzende objecten is beschermd (PGS29, voorschrift 178)
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