Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING
project:

gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

activiteit:

opslag gevaarlijke stoffen in een gebouw

verleend aan:

J. Wildeman Storage & Logistics Farmsum
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1 Ontwerpbesluit
1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 6 oktober 2017 een verzoek ontvangen
voor het "intrekken van een gedeelte van voorschrift 6.2". Het verzoek is opgenomen in een brief
gedateerd 17 mei 2017 van J. Wildeman Storage & Logistics te Farmsum.
1.2

Voorgenomen besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen is voornemens op basis van artikel 2.33, lid 2,
onder b, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bij het besluit van 06-10-2016
(referentie GR-VERG-20176-000071) aan J. Wildeman Storage & Logistics verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken, overeenkomstig het verzoek en de daarbij gevoegde bescheiden.
De intrekking betreft het ompakken van ADR klasse 3 stoffen.
1.3

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van
28-10-2017 en op de provinciale website. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken
liggen in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis vanaf 30-10-2017
gedurende 6 weken ter inzage (tot 12-12-2017).
1.4

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft
eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar
voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het loket
vergunningen van de provincie Groningen via telefoonnummer 050-3164911.
1.5

Ondertekening

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend.
1.6

Verzending

Verzonden op: 23-10-2017.

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is per e-mail gezonden aan:


Verzoeker: J. Wildeman, Sluis 3, 9934 RW Delfzijl



College van burgemeester en wethouders gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl



Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl



Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag



Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag



Inspectie SZW-MHC, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag



Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen



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



Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
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2 Procedure
2.1

Uitgebreide procedure

Dit besluit is in overeenstemming met artikel 3.15 van de Wabo voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.
2.2

Volledigheid aanvraag

Het verzoek is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid
en het bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de
fysieke leefomgeving. Het verzoek is in behandeling genomen.
2.3

Projectbeschrijving

J. Wildeman Storage & Logistics verzoekt om een gedeeltelijke intrekking, overeenkomstig het verzoek
en de daarbij gevoegde bescheiden (d.d. 17 mei 2017), van een gedeelte van het voorschrift 6.2 en
betreffende het ompakken van ADR klasse 3 stoffen (brandgevaarlijke stoffen).
2.4

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting vallen onder één of meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C
van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen
zijn. Aangezien de inrichting van J. Wildeman Storage & Logistics een inrichting is waarop het Besluit
risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO2015) van toepassing is, zijn wij op grond van artikel 2.4 Wabo in
samenhang met artikel 3.3 en bijlage I onderdeel C van het Bor bevoegd om te beslissen op de
aanvraag. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten
met betrekking tot de fysieke leefomgeving aan de orde komen. Verder dienen wij ervoor zorg te
dragen dat de aan een omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, hebben wij
het ontwerpbesluit ter advisering verzonden aan:

2.6



College van burgemeester en wethouders gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl



Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag



Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag



Inspectie SZW-MHC, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag



Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen



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



Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
Publicatie ontwerpbesluit

Van dit ontwerpbesluit wordt mededeling gedaan door publicatie op de provinciale website en in het
Dagblad van het Noorden, editie Noord.
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3 Inhoudelijke overwegingen
3.1

Algemeen

Het verzoek betreft het intrekken van de activiteit betreffende het ompakken van ADR klasse 3 stoffen
(brandgevaarlijke vloeistoffen). Deze activiteit is vergund in de omgevingsvergunning d.d. 06-10-2016
(referentie GR-VERG-2016-000071), voorschrift 6.2.
3.2

Externe veiligheid

Het ompakken van ADR klasse 3 stoffen vindt plaats boven een betonnen, vloeistofdichte vloer. Daar
worden verschillende soorten gevaarlijke stoffen omgepakt vanuit bijvoorbeeld drums naar IBC’s, van
IBC’s naar drums, van IBC’s naar IBC’s of uit IBC's naar emmers/bussen/cans. De vloer is verlaagd
uitgevoerd waardoor 10 m³ vloeistof opgevangen kan worden ingeval van een calamiteit.
De stoffen met een ADR klasse die omgepakt kunnen worden en oorspronkelijk zijn aangevraagd
betreffen de ADR klassen 3, 6.1 (behoudens verpakkingsgroep I), 8 en 9. Het ompakken van producten
heeft als functie de toepassing van deze stoffen bij de gebruikers te verbeteren. Het ompakken van
afvalstoffen is niet aangevraagd en is binnen de inrichting ook niet toegestaan vanwege het ontbreken
van een acceptatie en verwerkingsbeleid dienaangaande.
Met betrekking tot de activiteit ompakken zijn de voorschriften 6.1 tot en met 6.4 aan de oprichtingsvergunning (d.d. 06-10-2016) verbonden. Voorschrift 6.2 luidt:

6.2 Alleen stoffen met de ADR/VLG klasse 3, 6.1, 8 en 9 mogen worden omgepakt van
emballage naar emballage.
Tijdens de behandeling van het veiligheidsrapport bij de aanvraag oprichten (d.d. 8 april 2016) is
gebleken dat het aspect ompakken onvoldoende is uitgewerkt. Om die reden wil de verzoeker de
activiteit betreffende het ompakken van ADR klasse 3 stoffen laten vervallen. Ook is het meest recente
veiligheidsrapport (d.d. 31 mei 2017) in die zin aangepast en bij dit intrekkingsverzoek gevoegd. Door
het vervallen van het ompakken van emballage naar emballage van de brandbare vloeistoffen
(ADR klasse 3) blijven de eerder berekende risico's onveranderd. Dit betekent dat er geen redenen zijn
om het verzoek van aanvrager te weigeren. Voorschrift 6.2 moet in gewijzigde vorm aan dit besluit
worden verbonden.
3.3

Overige milieuaspecten

De overige milieuaspecten verzetten zich niet tegen de gedeeltelijke intrekking zoals vorenbedoeld.
3.4

Conclusie

Samengevat concluderen wij dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen
het intrekking van een deel van de activiteiten met betrekking tot het ompakken van stoffen met
ADR klasse 3 (brandbare vloeistoffen).
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4 Voorschrift
Nieuw voorschrift ter vervanging van de oorspronkelijke.

6.2

Alleen stoffen met de ADR/VLG klasse 6.1 (met uitzondering van verpakkingsgroep I), 8 en 9
mogen worden omgepakt van emballage naar emballage.
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