OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

BioEnergieCentrale Delfzip B.V.

Het milieuneutraal veranderen van de inrichting
ten behoeve van het zeven van houtchips met een
mobiele zeefinstallatie
(locatie: Metaalpark 20 te Farmsum)

Groningen, 25 juli 2013
Zaaknummer: 471904
Procedure nr. 928301
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINC1E GRONINGEN

Groningen, 25 juli 2013
Procedurenr. 928301
Verzonden: 25 juli 2013

Beschikken hierbij op de aanvraag van BioEnergieCentrale Delfzijl B.V. om een amgevingsvergunning
op grand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) het zeven van houtchips
met een mobiele zeefinstallatie. Een omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag om
vergunning.
De inrichting is gelegen aan Metaalpark 20 te Farmsum.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 18 juli 2013 een aanvraag om een orngevingsvergunning ontvangen
van BioEnergieCentrale Delfziji B.V., geregistreerd onder nummer 928301. Er wordt vergunning
gevraagd voor een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting
ingevolge artikel 2.1, eerste lid, cinder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo.
1.2

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan BioEnergleCentrale DelfzijI B.V., gelet op artikel 2.1 van de Wabo, de
omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend vaor 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/bijlagen deel uitmaakt van de vergunning;
5. dat de vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
1.3

Rechtsmiddelen

Binnen zes weken, na de dag van bekendmaking van dit besluit, kunt u bezwaar aantekenen.
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de bijsluiter.
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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.

Verzonden op: 25 juli 2013
De volgende gewaarmerkte documenten worden meegezonden met het besluit:
- aanvraagforrnulier d.d. 18 juli 2013, nummer 928301.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
BioEnergieCentrale DeIfzijI B.V. ,t.a.v. De heer E.P.A. van Herel, Postbus 96, 2900 AB
Capelle aan den UsseI;
Gemeente Delfzijl, t.a.v. de heer F.H.F. Knuver, Postbus 20000, 9930 PA DeIfzijI.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Huidige vergunningsituatie

Op 8 juni 2010, zaaknummer: 258609 hebben wij aan BioEnergieCentrale DelfzijI B.V. een vergunning
ingevolge de Wet miiieubeheer (Wm) verleend voor een bio-energiecentrale van 49,9 MWe, gelegen
op Metaalpark 20 te Farmsum. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Voorts hebben wij voor de inrichting diverse vergunningen verleend voor bouwactiviteiten.
2.2

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, aismede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het 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 zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op
elkaar zijn afgestemd.
2.3

Volledigheid aanvraag 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 moeten warden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in de Ministerible regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voIdoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke Ieefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in
behandeling genomen.
2.4

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 23 juli 2013.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit
samen met de aanvraag gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 27 juli 2013
en op de website van de provincie Groningen.
2.5

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 op 18 juli 2013 ter advisering
verzonden aan de gemeente Delfzijl.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Delfzijl advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteiten kan warden verleend omdat uit de aanvraag
blijkt dat er geen andere wettelijke activiteiten worden uitgevoerd die onlosmakelijk verbonden zijn met
de aangevraagde activiteit.
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De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekornen en geven geen aanleiding tot twijfel
over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen warden gevolgd.

3.
3.1

OVERWEGINGEN EN TOETS1NGEN
Milieu

Het kan in incidentele gevallen voorkomen dat biomassa/houtchips (A- en B-hout) wordt aangeleverd
binnen de inrichting die wat betreft de deeltjesgrootte overmaats is en daardoor niet voldoet aan de
gewenste specificaties. De aanvrager wenst in voorkomende gevallen de overmaatse houtchips te
kunnen afzeven met een mobiele zeefinstallatie in plaats van de gehele partij biomassa te retourneren
naar de leverancier.
De aanvraag tot het incidenteel afzeven van houtchips heeft betrekking op het veranderen van de
inrichting of de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, ander e, sub 2, Wabo jo.
artikel 3.10, derde lid, Wabo (het milieuneutraal veranderen van de inrichting).
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 warden 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 van de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat de voorgenomen
activiteiten zullen plaatsvinden binnen de huidige aan BloEnergleCentrale Delfzijl B.V. vergunde
milieuruimte. Hierbij zijn met name de volgende milieuaspecten aan een beoordeling onderworpen.
Geluid:
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (TAUW, kenmerk: L001-1218260JEA-ihu-V01-NL).
Met dit rapport is aangetoond dat de geluidbelasting als gevolg van de inrichting, met inbegrip van de
mobiele zeefinstallatie, binnen de vergunde geluidruimte zal blijven. Ten aanzien van het gebruik van
de zeefinstallatie in relatie tot het aspect geluid, zijn een tweetal voorschriften aan de vergunning
verbonden.
Lucht/Stof:
Door de te treffen stofbeperkende maatregelen passen de aangevraagde activiteiten binnen de
huidige vergunde milieuruimte. De concreet te treffen rnaatregelen zijn:
het afzeven van biomassa/houtchips met behulp van een mobiele zeefinstallatie zal niet
plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s;
• de valhoogte van de uitgezeefde fractie biomassa/houtchips zal tot minder dan 1 meter warden
beperkt;
• de biomassa/houtchips zal zonodig worden bevochtigd met spoeiers/vernelaars.
Met inachtneming van de hiervoor opgenomen rriaatregelen/voorzieningen zullen de voorgenomen
veranderingen geen verhoogde stofemissie naar de lucht tot gevolg hebben. Wij hebben deze
maatregelen vertaald in voorschriften welke aan deze vergunning zijn verbonden.
•

Bodem:
De mobiele zeefinstallatie zal blijkens de bij de aanvraag gevoegde situatietekening warden opgesteld
op het vloeistofdichte opslagplein voor de biornassa/houtchips. Eventueel stof afkomstig van het
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zeven zal neerslaan op deze vloeistofdichte voorziening, zodat deze activiteit geen gevolgen heeft
voor het risico op bodemverontreiniging. (Hemel)water van het plein wordt conform de vigerende
vergunning via de bedrijfsriolering afgevoerd naar het bezinkbassin.
De voorgenomen verandering(en) hebben geen andere of grotere gevolgen voor de overige
milieuaspecten.
Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijiage 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.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting voor energieopwekking met biomassa. Door de voorgenomen
veranderingen zai 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.
De voorgenomen 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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4.

VOORSCHRIFTEN

I.

Geluid

1.1

De mobiele zeefinstallatie mag uitsluitend warden opgesteld in het meest oostelijk gelegen opslagvak
van het opslagplein en gedurende een dagperiode (7.00 - 19.00 uur) effectief maximaal 8 uur in
werking zijn.
1.2

Op het moment dat de mobiele zeefinstallatie in werking is, mogen geen mobiele kranen in bedrijf zijn.
II.

Lucht/Stof

11.1

Het afzeven van biomassa/houtchips met behulp van een mobiele zeefinstallatie mag niet
plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s.
11.2

De valhoogte van de uitgezeefde fractie biomassa/houtchips dient tot minder dan 1 meter te worden
beperkt.
11.3

Bij het zeven van biomassa/houtchips in de mobiele zeefinstallatie mag geen stofverspreiding
optreden die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is.
Hiertoe dient de biomassa/houtchips zonodig te worden bevochtigd met spoeiers/vernelaars.
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