OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

AVEBE U.A.
ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de
inrichting
"oplos en pasteurisatie-installatie"

(locatie: M. en 0.-weg 11 te Ter Apelkanaal)

Groningen, 14 maart 2013
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Procedure nr. 665233
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 14 maart 2013
Procedurenr. 655233
Verzonden: 14 maart 2013
Beschikken hierbij op de aanvraag van AVEBE U.A. om een omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). Het project is te ornschrijven als het in
gebruik nemen van installatiedelen van oplos en pasteurisatie installatie. Een ornschrijving van de
activiteit is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
De inrichting is gelegen aan de M- en 0-weg 11 te Ter Apelkanaai.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 11 december 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van AVEBE U.A., geregistreerd onder nummer 665233. De aanvraag heeft betrekking op
de M- en 0-weg 11 te Ter Apelkanaal. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:
- een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1,
eerste lid, onder e, sub 210 artikel 3.10, derde lid, Wabo);
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan AVEBE U.A., gelet op artikel 2.1 en/of 2.2 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;
3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag en eventuele aanvullingen met bijbehorende stukken deel uitmaken 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.
1.3

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.
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Verzonden op: 15 maart 2013
De volgende gewaarmerkte documenten worden meegezonden met het besluit:
• aanvraagformulier d.d.11 december 2012
• ingediende bijiagen
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
AVEBE U.A., Postbus 15, 9640 AA te Veendam;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550
AA te Sellingen;
de Burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA te Sellingen;
het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu, Postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
de lnspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD te Den Haag;
de lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV te Utrecht.
het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, Postbus 584, 9700 AN te Groningen.
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2.

OMGEV1NGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Huidige vergunningsituatie

Bij ons besluit van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) hebben wij aan AVEBE b.a. (thans AVEBE
U.A.) voor deze inrichting een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
(Wm) verleend. Bij besluit van 29 maart 2005 (nr. 2005-06860/13, MV) hebben wij aan AVEBE voor
deze inrichting een veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van Wm verleend in verband met
de uitbreiding van de inrichting met een dextrinefabriek.
Bij besluit van 28 september 2010 (nr. 2010-53639/39, MV) hebben wij voornoemde revisievergunning
conform artikel 8.23 van de Wm arnbtshalve gewijzigd, waarbij gewijzigde voorschriften met
betrekking tot de chemicali6nopslag aan de vergunning zijn verbonden.
Bij besluit van 5 april 2011 (nr. 2011-15.849/14, MV) hebben wij aan AVEBE een
veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van Wm verleend in verband met de uitbreiding van
onderhavige inrichting met een tweetal vergistinginstallaties voor organische afvalstoffen.
Bij besluit van 27 september 2011 (nr. 2011-42.652/39, MV) hebben wij aan de vigerende
revisievergunning, op verzoek van de vergunninghoudster, gewijzigde geluidvoorschriften verbonden.
Voornoemde vergunningen worden 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.
Bij besluit van 2 oktober 2012 (nr. 2012-42.980/40, MV) hebben wij aan AVEBE een
omgevingsvergunning op grand van artikel 2.1, eerste [id, onder e, sub 3, van de Wabo verleend voor
de realisatie van een stikstofinstallatie ten behoeve van de inertisering van het productieproces van de
dextrinefabriek.
In de periode medio 2004 tot het tijdstip van het van kracht warden van de Wabo (1 oktober 2010) zijn
er in verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting 19 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm
ingediend.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 17 omgevingsvergunningen verleend voor
milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting en/of bouw- en sloopwerkzaamheden.
Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, warden genoemde vergunningen, mits van
kracht en onherroepelijk, gelijkgesteld met een orngevingsvergunning voor de betrokken activiteit.
2.2

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en
arbij 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.
2.3

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

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 om een
omgevingsvergunning rnoeten warden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (Mor).
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Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mar getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid
gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke
proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 28 dagen of met de periode die wordt gebruikt voor
het aanvullen van gegevens.
We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 februari 2013. Hierdoor is de wettelijke
procedure verlengd met 28 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.
2.5

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 3 januari 2013.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Oast, van zaterdag 16 maart 2013 en 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, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bar, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de
gemeente Vlagtwedde en de regionale brandweer.
Bij brief van 16 januari 2013 (kenmerk HV 13.34444127) hebben wij een advies ontvangen van de
Regionale brandweer Groningen. Hierbij geeft de brandweer het volgende aan:
Bij de aanvraag zijn geen gegevens gevoegd waaruit de staat van onderhoud en de
geschiktheid van
de voor de aangevraagde activiteit toe te passen bestaande installaties blijkt, waardoor een
(brand)veiligheidsbeaordeling niet mogelijk is.
In de aanvraag is niet eenduidig aangegeven dat er geen (grate) bouwkundige wijzigingen
nodig zijn.
Bij de aanvraag is geen overzichtstekening gevoegd met daarop aangegeven de pleats van de
activiteiten.
Wij hebben in een voorschrift vastgelegd dat vergunninghouder, voor ingebruikname van de
bestaande installaties, de resultaten van de aan deze installatie uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden en inspecties aan ons rnoet doen toekomen.
De gemeente Vlagtwedde heeft in hear mondelinge advies van 16 januari 2013 aangegeven dat er
voor de aan te brengen installatietechnische voorzieningen geen omgevingsvergunning is vereist voor
de activiteiten bouw en ruimtelijke ordening.
Wij hebben in een voorschrift vastgelegd dat, aanvullend op de aanvraag, een overzichtstekening
dient te worden overlegd waarop de locatie van de oplos- en pasteurisatie-installatie (gebouw 214) is
vastgelegd.
3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

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 (het
milieuneutraal veranderen van de inrichting).
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De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van de in paragraaf 2.2 genoemde
beschikkingen. De aangevraagde verandering, betreffende de ingebruikname van een oplos- en
pasteurisatie-installatie voor grondstoffen voor voedingsmiddelen, past binnen de gestelde normen
van deze vergunningen. De vergunningen zijn nog actueel.
3.1.1

Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichtng kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel
3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verieend indien de
realisering van de met deze aanvraag beoogde veranderingen binnen de inrichting of van de
werkwijze binnen de inrichting:
1.
niet zal Ieiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;
2.
niet mer-plichtig zijn, 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 geen emissies naar de lucht tot gevoig heeft;
de voorgenomen verandering geen gevolg voor de geluidbelasting van de inrichting heeft;
de voorgenomen verandering geen gevolgen heeft voor de overige milieuaspecten.
Emissies lucht
Stof dat vrijkomt bij de verlading van stuifgevoelige ingangsrnaterialen wordt afgezogen en via een
scrubber geleidt. Voor de scrubber dient op basis van de Nederlandse emissie RichtHill (NeR),
afhankelijk van de emissievracht, te warden voldaan aan een stofemissie-eis van 20 dan wel 50 mg
per M3 zoals vastgelegd in de voorschriften 2.2.5 en 2.2.6 van de vigerende revisievergunning.
Geluid
Het in werking hebben van de oplos- en pasteurisatie installatie met bijbehorende voorzieningen
alsook het transportverkeer ten behoeve van aan- en afvoer grondstoffen en product zijn niet van
negatieve invloed op de geluidbelasting van de inrichting. Ten aanzien van de geluidemissie zal
blijvend worden voldaan aan de geluideisen zoals die zijn vastgelegd in de, bij besluit van 27
september 2011, aan de vigerende
revisievergunning van 8 juni 2004 verbonden voorschriften. Op basis van de Wet geluidhinder is voor
het industrieterrein Zuid-Groningen een geluidzone vastgesteld en zijn maximaal toelaatbare
gevelbelastingen (MTG-waarden) voor omliggende woningen vastgesteld. De wijziging van de
inrichting zal niet leiden tot een overschrijding van de ter plaatse van de geluidzone en ter plaatse van
de woningen geldende grenswaarden voor geluid.
Afvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij de aangevraagde oplos- en pasteurisatie installatie wordt via de
bedrijfsriolering afgevoerd naar de awzi. Deze afvalwaterstroom is niet van negatieve invloed op de
werking en de verwerkingscapaciteit van de awzi.
Bodembescherming
Alle proceshandelingen vinden inpandig en boven een vloeistof kerende vloer pleats. Het voor de
regulering van de zuurtegraad toegepaste zwavelzuur wordt in een IBC-container opgeslagen boven
een vloeistofdichte lekbak. Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen uit de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) zoals vastgelegd in voorschrift 8.3.1 van de vigerende revisievergunning.
Veiligheid
Het toegepaste zwavelzuur (10% oplossing) wordt opgeslagen in een IBC-container met een inhoud
van 2 m a. Deze als werkvoorraad te beschouwen opslag van een gevaarlijke stof dient te voldoen aan
het bepaalde in voorschrift 4.10.1 en 4.10.3 van de vigerende revisievergunning.
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.-plichtig
noch m.e.r.-beoordeling plichtig.
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Ad 3. Het betreft een inrichting bedoeld voor de productie van zetmeel en zetmeelderivaten. Door de
voorgenomen verandering zal dit niet veranderen.

3.2 Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
1.
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
clan 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.
3.
De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting
eerder een omgevingsvergunning is verleend.
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VOORSCHRIFTEN
in te dienen nadere gegevens
- Vergunninghouder dient de resultaten van de aan de aangevraagde installaties uitgevaerde
onderhoudswerkzaamheden en inspecties, ten minste 2 weken vóór (her)ingebruikname van deze
installatie, aan het bevoegd gezag te hebben overgelegd.
- Vergunninghouder dient, binnen een termijn van 2 weken na datum van onherroepelijk worden van
deze beschikking, een overzichtstekening met daarop aangegeven de locatie van de aangevraagde
activiteiten aan het bevoegd gezag te hebben overlegd.
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