OMGEVINGSVERGUNNING
Voor het project:

De verandering van Suiker Unie Vierverlaten betreft het vergroten van de
inrichting met de percelen 3391, 2933, 2934 in de kadastrale gemeente
Hoogkerk. Deze percelen zijn gelegen ten zuiden van Rijksweg A7, tussen de
Roderwolderdijk en het Koningsdiep. Het terrein, gelegen aan de
Roderwolderdijk, wordt gebruikt als uitbreiding van de grondberging van
Suiker Unie Vierverlaten.

Activiteiten:

milieuneutraal veranderen van een inrichting

verleend aan:

Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.

locatie:

Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

vth-nummer:

Z2017-00010929

bevoegd gezag:

Provincie Groningen

archiefnummer:

GR-VERG-2017-000295
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1

Besluit

1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen heeft op 6 juli 2017 een aanvraag
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen
voor het vergroten van de inrichting. De aanvraag betreft Suiker Unie Vierlaten (onderdeel van de
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.), verder te noemen Suiker Unie Vierlaten
De verandering heeft betrekking op de locatie Fabriekslaan 12 te Groningen te Groningen, op de
percelen 3391, 2933 en 2934 in de kadastrale gemeente Hoogkerk.
De volgende activiteiten zijn aangevraagd:


Het inrichten van een grondberging met twee mobiele kranen en een pompinstallatie



Het opslaan en drogen van bietengrond;



Het afvoeren van bietengrond met vrachtwagens.

Het project bestaat uit het vergroten van een grondberging voor de opslag, het vergroten en de afvoer
van bietengrond afkomstig van het verwerken van suikerbieten.
1.2

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, lid e, 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:


3.

Het inrichten van een grondberging met twee mobiele kranen en een pompinstallatie



Het opslaan en drogen van bietengrond;



Het afvoeren van bietengrond met vrachtwagens.

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:


aanvraagformulier d.d. 6 juli 2017;



Notitie van Firma Peutz d.d. 5 juli 2017 met referentie EBa/RN/MdH/FC 1108-65-NO met
toelichting op de aanvraag;



Geluidrapport met als titel " Geluid in de omgeving ten gevolge van Suiker Unie Vierverlaten;
terrein Roderwolderdijk", met rapportnummer FC 1108-118-RA, d.d. 5 juli 2017 van firma
Peutz.

4.
1.3

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door
toezending.
1.4

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen 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).
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1.5

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen ,

namens deze,

De heer A.J. Klijn
Afdelingshoofd Primair Proces

1.6

Verzending

Verzonden op: 19 september 2017
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
•

de aanvrager (Suiker Unie Vierverlaten, Postbus 2305, Postcode 9704 CH Groningen

•

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen (postbus 30026,
9700 RM, Groningen)
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2.1

Procedure
Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennisgegeven door publicatie in op de provinciale website.
2.2

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.
2.3

Verlenging

Er is gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met 6 weken te verlengen. Van
de verlenging is mededeling gedaan in op de provinciale website van Provincie Groningen. De reden
voor deze verlenging is de complexiteit van de aanvraag.
2.4

Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid.
De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project
voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.
2.5

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 moeten wij ervoor
zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.6

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, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij besloten de aanvraag niet te verzenden aan één
van deze organen.
2.7

Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie op de provinciale website.
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3.1

Inhoudelijke overwegingen
Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Huidige vergunningsituatie
Op 19 januari 2010, kenmerk 2010-03524/3, MV hebben wij aan Suiker Unie Vierlaten een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie
van suiker en groen gas, gelegen aan Fabriekslaan 12 te Hoogkerk. Deze vergunning is verleend voor
onbepaalde tijd en betreft een bietenverwerkingsbedrijf van 22.500 ton per dag.
Op 14 mei 2012, zaaknummer 460335, hebben wij op verzoek van Suiker Unie Vierverlaten de
voorschriften voor het maximale geluidsniveau en de voorschriften voor de opslag van zwaveldioxide
gewijzigd.
Op 11 november 2014, zaaknummer 54934, hebben wij aan Suiker Unie Vierverlaten een
veranderingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor
verlenging van de campagne, diksapraffinage, het vergroten van de bietenverwerkingscapaciteit van
22.500 naar 25.000 ton suikerbieten per dag, de bouw van een diksaptank en het lozen van
hemelwater. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Voorts hebben wij aan Suiker Unie Vierlaten verschillende vergunningen voor het bouwen van een
bouwwerk en/of het milieuneutraal wijzigen en - indien nodig- het opheffen van de strijdigheid met
het bestemmingsplan verleend.

3.2 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 als 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:
Algemeen
De aanvraag heeft betrekking het uitbreiden van de inrichting met een extra grondberging.
Afval(water)
De grond die op de grondberging wordt opgeslagen komt vrij bij het wassen van de bieten. De grond
vermengd met water wordt via een pompinstallatie naar het terrein gevoerd. Het overtollige water
wordt afgevoerd naar de bestaande grondberging. De uitbreiding van de grondberging heeft geen
invloed op het proces van wassen van suikerbieten waarbij het afvalwater vrijkomt en dus ook niet op
de vervuilingsgraad en de hoeveelheid afvalwater of afval die binnen de inrichting ontstaat.
Bodem
Met de bieten komt een hoeveelheid bietengrond mee. Deze grond is afkomstig van de akkers waarop
de bieten worden geteeld. Bij het wassen van de bieten ontstaat een stroom afvalwater met
bietengrond en organische bestanddelen. De organische bestanddelen worden uit het afvalwater
gehaald. Het afvalwater met de grond wordt naar de grondberging gepompt. Vervolgens wordt het
proceswater met de bietengrond naar de bezinkvakken gepompt. Alvorens de grond gedroogd wordt,
wordt het overtollige proceswater afgepompt naar de waterzuivering.
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De grond die in de grondberging wordt opgeslagen is dus schone grond afkomstig van de
bietenakkers. Aangezien er sprake is van schone grond, kan deze grond zonder voorzieningen worden
opgeslagen.
De aangevraagde wijziging heeft geen gevolgen voor de samenstelling of de hoeveelheid opgeslagen
grond Er zijn al enkele percelen in gebruik als grondberging. De wijziging heeft alleen als gevolg dat er
een grotere oppervlakte wordt gebruikt als grondberging. De aangevraagde veranderingen hebben
geen invloed op het milieucompartiment bodem.
Energie
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het milieucompartiment energie
Externe veiligheid
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het milieucompartiment externe veiligheid.
Geluid
Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidonderzoek, FC 1108-118-RA-001, datum 14 augustus 2017
blijkt dat de geluidsbelasting blijft binnen de toegestane geluidemissie die ingevolge de vigerende
vergunning is toegestaan. Tevens is uit de zonetoets van de gemeente Groningen gebleken dat deze
geluidsimmissie inpasbaar is binnen de wettelijke toetsingskader van de Wet geluidhinder.
Lucht
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op het milieucompartiment lucht. Er zal geen
emissie van stof naar lucht ontstaan, omdat er sprake is van natte grond. Mocht de grond toch gaan
stuiven, dan zal deze bevochtigd worden om stofemissie te voorkomen.
Ook zal geen geuroverlast ontstaan. Tijdens het productieproces van de suikerfabriek wordt de
aangehechte bietengrond in de wasmolens verwijderd. Het organisch materiaal wordt dan van de
bietengrond gescheiden. Vervolgens wordt het proceswater met de bietengrond naar de bezinkvakken
gepompt. Alvorens de grond gedroogd wordt, wordt het overtollige proceswater afgepompt naar de
waterzuivering. Het drogen van de grond leidt niet tot geuremissie. Aldus leidt de activiteit
op het terrein aan de Roderwolderdijk niet tot extra geuremissie.

Geen andere inrichting
M.e.r.-plicht
De voorgenomen uitbreiding van de grondberging is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het
Besluit milieueffectrapportage (2017). 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 de productie van suiker. Door de voorgenomen veranderingen zal dit
niet veranderen. Ook de verwerkingscapaciteit van de inrichting zal 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.
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