OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

GOC Real Estate B.V.
ten behoeve van de activiteit
het milieuneutraal veranderen van de inrichting
(realisatie transportleiding en pompplateau voor destillaat)

(locatie: Oosterwierum 25 te Farmsum)

Groningen, 28 november 2012
Nr. 432917
Procedure nr. 631882
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINC1E GRONINGEN

Groningen, 28 november 2012
Nr. 4631882
Verzonden: 28 november 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van GOC Real Estate 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 betreft het realiseren van een transportleiding en pompplateau voor
destillaat binnen haar bestaande inrichting te Farmsum.
1.

OIVIGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 12 november 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van GOC Real Estate B.V. (voorheen North Refinery). De aanvraag is geregistreerd onder
OLO-nummer 631882.
De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum,
kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 0, nr. 451, 6110, 4410 en 590G.
Er wordt vergunning gevraagd voor een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van
de inrichting ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 juncto artikel 3.10 1 derde lid, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de realisatie van een transportleiding met
een bijbehorende, op een pompplateau te plaatsen, pompinstallatie voor transport van destillaat van
de vacu0mdestillatie VD-2 van de opslagtank T201 naar het bilgeplateau.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1.
aan GOC Real Estate 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 het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de
werking van de inrichting;
3.
dat aan de vergunning de bijgevoegde voorschriften zijn verbonden;
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 vergurtning 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 verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken;
b.
niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm);
c.
niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor vergunning is verleend.
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1.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het h ofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 28 november 2012
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
GOC Real Estee B.V., Postbus 215, 9930 AE te Delfzill;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930
PA te Delfzijl;
de burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA te Delfzijl;
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 Inspectie Societe Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, Postbus 584, 9700 AN te Groningen.

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 Ministerible regeting omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 9 juni 2009, kenmerk nr. 2009-35.003/24, MV hebben wij aan GOC Real Estate B.V. (voorheen
North Refinery) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor de opslag
en verwerking van afvalstoffen en producten te Farmsum.
Voornoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
In 2010 zijn, voorafgaande aan het tijdstip van het van kracht warden van de Wabo (1 oktober 2010),
in verband met enkele wijzigingen binnen de inrichting 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wrn bij ons
ingediend en door ons geaccepteerd.
Bij besluit van 25 oktober 2011 (kenmerk 2011-45059) hebben wij op verzoek van het bedrijf
gewijzigde geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden.
Bij besluit van 21 februari 2012 (kenmerk 2012-08.691/8, MV) hebben wij voornoemde vergunning
ambtshalve gewijzigd waarbij gewijzigde/nieuwe voorschriften met betrekking tot de acceptatie en
verwerking van afvelstoffen en de emissies naar lucht aan de vergunning zijn verbonden.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 11 omgevingsvergunningen verleend voor
milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting en/of bouwwerkzaamheden.
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2.3

Bevoegd gezag

Gelet op de onder 1.2 opgenomen projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van
het Bor en de daarbij horende billage, 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

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 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
Mor, juncto 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. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 14 november 2012.
Het besluit wordt aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gemaakt.
Het besluit wordt samen met de aanvraag gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord
van 1 december 2012 alsook op de website van de provincie Groningen.
2.6

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, aismede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de
Regionale brandweer Groningen.
Op 6 november 2012 heeft de Regionale brandweer Groningen ens laten weten geen aanleiding te
zien om advies uit te brengen ten aanzien van onderhavige aanvraag.
Op 2 november 2012 heeft de gemeente Delfzijl ons mondeling te kennen gegeven dat voor de
aangevraagde activiteit geen bouwvergunning is vereist.
De adviezen zijn op eerr zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel
over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het milieuneutraal veranderen van de inrichting

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 juncto. artikel 3.10, derde lid, Wabo.
De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de in paragraaf 2.2 genoemde
beschikkingen. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen van deze
vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.
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De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft de realisatie van een dedicated
transportleiding met een bijbehorende, op een vloeistofdicht pompplateau te plaatsen, pompinstallatie
voor transport van destillaat van de vacuOrndestillatie VD-2 van de dedicated opslagtank T201 en het
voor overslag in tankwagens/schepen bedoelde bilgeplateau.
Voor de ondersteuning van de aan te leggen leiding wordt gebruik gemaakt van bestaande steunen
en leidingbruggen.
3.1.1

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
1.
vergunning(en) is toegestaan;
2.
niet mer-plichtig is, en
niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
3.
Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat:
de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor het risico op bodemverontreiniging;
de voorgenomen verandering geen emissies naar de lucht tot gevolg hebben;
de voorgenomen verandering geen gevolg voor de geluidbelasting van de inrichting heeft;
de voorgenornen verandering geen gevolgen heeft voor de avenge milieuaspecten.
Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en
opslag en handel in olibn en brandstoffen. Door de voorgenomen verandering zal dit niet veranderen.
3.1.2

Geluid

De nieuwe pompinstallatie betreft (met een bronvermogen van 91 dB(A)) een niet maatgevende
geluidsbron welke geen gevolgen heeft voor de geluidbelasting van de inrichting. Aan vigerende, bij
besluit van 25 oktober 2011 aan de vigerende vergunning verbonden, geluidvoorschriften 7.1.1 en
7.1.2 zal blijvend worden voldaan.
3.1.3 Bodem
Bij de aanvraag zijn resultaten van bodemonderzoek gevoegd (rapportnummer P121000887 (v1), d.d.
25 oktober 2012) waaruit blijkt dat de, ten behoeve van de aanleg van het pompplateau, uit te voeren
graafwerkzaamheden niet strijdig zijn met het voor de inrichting bij besluit van 3 augustus 2004
vastgestelde saneringsplan.
Ten aanzien van de vloeistofdichte voorziening voor opstelling van de pompinstallatie en de nieuw
aan te brengen leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen wordt, conform de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming, voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals vastgelegd in
voorschrift 4.1.1 van de vigerende revisievergunning.
3.1.4 Afvalwater
Op het vloeistofdichte pompplateau verzamelde, eventueel als gevolg van lekkage van de pomp
verontreinigd, hemelwater wordt in een opvangput verzameld en voor verwerking via een olie-/waterafscheider gecontroleerd afgevoerd naar de eigen afvalwaterzuivering. Een en ander is in
overeenstemming met de vigerende vergunning.
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3.1.5 Veiligheid

De pompinstallatie en transportleiding dienen te voldoen aan de hiertoe in de paragrafen 5.8 en 7.2 tot
en met 7.5 van de richtlijn PGS 29 (Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks, versie 2008) opgenomen eisen en de hiertoe aan de vigerende revisievergunning
verbonden voorschriften.
Destillaat betreft een K3-vloeistof welke dient te worden opgesiagen in een tankinstallatie (T201)
welke qua uitvoering en voorzieningenniveau geschikt is voor de opslag van daze vloeistof.
De pompinstallatie dient voor wat betreft explosieveiligheid te voldoen aan de bepalingen van de
ATEX-richtlijn.
3.1.6 Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat:
1.
De voorgenomen verandering leidt fiat tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan volgens geldende omgevingsvergunning en de daaraan gebonden beperkingen en
voorschriften is toegestaan.
2.
De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting
3.
eerder een omgevingsvergunning is verieend.
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VOORSCHRIFTEN
Van toepassing zilnde voorschriften revisievergunning
1.1
De voorschriften en bepalingen zoals die zijn vermeld in:
1 Algemeen
voorschrift 1.1.4;
4 Bodem
voorschritten 4.1.1, 4.1.6, 4.2.1 en 4.3.1;
bij besluit van 25 oktober 2011 aan de vergunning verbonden
7 Geluid
voorschriften 7.1.1 en 7.1.2;
voorschriften 8.1.1, 8.1.3, 8.1.6 en 8.1.7;
8 Veiligheid
9 Opslag en laden en lossen
voorschriften 9.3.2, 9.3.3 en 9.3.4.
van de revisievergunning van 9 juni 2009 zijn van toepassing op de verandering binnen de inrichting
waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te warden
nageleefd.
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