OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan

: Eska B.V.

voor

: Het in gebruik nemen van een nieuw
lozingspunt voor gezuiverd afvalwater

activiteiten

: milieuneutraal veranderen

locatie

: Noorderstraat 394 Sappemeer

kenmerk bevoegd gezag

: GR-VERG-2018-000374

kenmerk
Omgevingsdienst Groningen : Z2018-00007691
bevoegd gezag

: Provincie Groningen

BESLUIT
Op 26 juni 2018 heeft het college van Gedeputeerde Saten van Groningen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen
van Eska B.V., Noorderstraat 394 in Sappemeer. Het betreft een aanvraag voor het verplaatsen van een
afvoerleiding naar een nieuw lozingspunt voor gezuiverd afvalwater.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Noorderstraat 394 in Sappemeer, kadastraal bekend
gemeente Sappemeer, sectie G, nummer 5350 en 5347 deels. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer 3761249.
De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
•

Milieuneutraal veranderen van een inrichting.

Besluit
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:
1.

gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:


Milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e jo. art. 3.10 lid 3
Wabo);

3.

4.

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning.


aanvraagformulier;



bijlage aanpassen spuileiding tekening 1;



bijlage aanpassen spuileiding tekening 2



bijlage Eska overzicht;



Bijlage bodemrisico-analyse

de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;

Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door
toezending (=verzenddatum).
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van
bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).
Ondertekening en verzending
Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen,
namens dezen,

Directeur Omgevingsdienst Groningen
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Verzending
Verzonden op: 10 augustus 2018
Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:


Eska B.V., Postbus 90, 9610 AB Sappemeer;



Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;



College van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand.
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1.

PROCEDURELE ASPECTEN

1.1

Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de
provinciale website
1.2
Reguliere procedure en beslistermijn
De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden
beslist.
1.3

Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid.
De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het
project voor de fysieke leefomgeving. Op 24 juli 2018 is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om
de aanvraag aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn op 27 juli 2018 ontvangen. Na ontvangst van
deze gegevens was de aanvraag volledig. De beslistermijn is opgeschort met de termijn die gebruikt is
voor de aanvulling van de gegevens, namelijk met drie dagen tot 24 augustus 2018.
1.4

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de 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. Verder dienen wij ervoor
zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
1.5

Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort,
waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als
bedoeld in artikel 6.27, lid 1 van de Waterwet (Wtw) vereist is. Daarom is samen met deze aanvraag een
aanvraag om een watervergunning op grond van de Wtw ingediend.
Aangezien voor onderhavige omgevingsvergunning de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld
in paragraaf 3.2 Wabo van toepassing, is een gecoördineerde behandeling conform artikel 3.16 Wabo
niet aan de orde.
1.6

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 juncto artikel 6.1
van het Bor, is het niet noodzakelijk met betrekking tot deze aanvraag adviezen in te winnen.
1.7
Publicatie besluit
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie het Nieuwsblad van het Noorden en op de
provinciale website.
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2.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1

Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Huidige vergunningsituatie
Op 2 juli 2002, Nr. 2002-8871/27, RMM hebben wij aan Eska B.V. een revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer, thans de Wabo, verleend voor een inrichting voor het produceren van papier en
karton, gelegen aan de Noorderstraat 394 in Sappemeer. De inrichting is gelegen op de percelen
kadastraal bekend als gemeente Sappemeer, sectie G nummers 5350 en 5347 (deels).
Op 11 november 2008 is door het Waterschap Hunze en Aa's een vergunning in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), thans Waterwet met kenmerk 0726 verleend voor het lozen
van bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater.
Bij besluit van 10 november 2006 (kenmerk Wvo 0561) is door het Waterschap Hunze en Aa's een
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), thans Waterwet,
verleend voor het lozen van koelwater op het oppervlaktewater (Kieldiep). Deze activiteit valt thans
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.
Op 13 februari 2007 is een melding ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd met betrekking tot het
actualiseren van de omschrijving van de grondstoffen.
Op 20 december 2016 is een maatwerkbesluit voor het aanvaardbaar bodemrisico verleend op grond
van het Activiteitenbesluit.
Op 7 oktober 2017 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit geaccepteerd voor het
oprichten van een Zonneweide.

Toetsingskader
In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald 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
vergunning(en) is toegestaan;

•

niet mer-plichtig is; en

•

niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan:

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
De aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen van een ondergrondse persleiding voor de afvoer van
afvalwater naar het lozingspunt op het oppervlaktewater. De hoeveelheid en de aard van het afvalwater
dat door de leiding gaat blijft ongewijzigd. Ook de totale oppervlakte aan ondergrondse leidingen
verandert niet wezenlijk, omdat er sprake is van het verplaatsen van de leiding.
Bij de aanvraag is een bodemrisico-analyse aangeleverd. Hieruit blijkt dat de aanleg en het beheer van
de afvalwaterleiding voldoet aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming.
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Eska B.V. is een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.1.b van
de Richtlijn industriële emissies. Als gevolg daarvan zijn de voorschriften uit afdeling 2.4 Bodem uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ook van toepassing voor activiteiten die
niet in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn geregeld. Voor de afvoerleiding voor
bedrijfsafvalwater gelden de voorschriften uit afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit. Daarom zijn in
deze beschikking geen voorschriften opgenomen met betrekking tot bodem.
M.e.r.-plicht
De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende
activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Andere inrichting
Het betreft een inrichting voor het produceren van massief karton voor de grafische markt. Door de
voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn
er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit
relevante voorschriften opgenomen.

7

3.

BEGRIPPENLIJST

Afvalwater
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bodembedreigende activiteit
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.
Bodembeschermende maatregel
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling
gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie
of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
Hemelwater
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
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