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1 Ontwerpbesluit
1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 9 februari 2018 een aanvraag om
gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen (OLO 3454317) voor het "intrekken deel
terrein van AkzoNobel-SSC". De aanvraag is aangevuld op 23 april 2018.
De aanvraag is ingediend door AkzoNobel Chemicals (Akzo).
De inrichting van Akzo ligt aan de Oosterhorn 4 te Farmsum. Het betreft de locatie met kadastrale
ligging gemeente Delfzijl, sectie O1, nr.904.
Het deel van de vergunning dat wordt ingetrokken betreft een deel van de inrichting, namelijk de
locatie van de weegbrug, deelterrein BioMCN en steiger Q. Het betreft de gearceerde gedeelten, zoals
aangegeven in de bijlage: "Ingetrokken deel van de inrichting".
Dit deel van de inrichting wordt onttrokken aan de inrichting van Akzo.
1.2

Voorgenomen besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen is voornemens:
1. op basis van artikel 2.33, tweede lid onder b, Wabo de bij besluit van 13 juni 2000 aan Akzo Nobel
verleende omgevingsvergunning, op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken,
overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden. De intrekking betreft dat
deel van de inrichting zoals aangegeven in de bijlage;
2. op grond van artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer een maatwerkvoorschrift met
de verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan dit besluit te
verbinden.
1.3

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale
website. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen in het gemeentehuis van de
gemeente Delfzijl en in het provinciehuis gedurende 6 weken ter inzage.
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

Verklaring van geen bedenkingen

Volgens artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 Crisis en herstelwet kan de vergunning
niet worden verleend voordat burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben verklaard,
dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Hierbij geldt dat de verklaring slechts kan worden
geweigerd in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het desbetreffende
ontwikkelingsgebied Oosterhorn. Op 19 april 2018 hebben burgemeester en wethouders van de
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gemeente Delfzijl verklaard geen bedenkingen te hebben. Een exemplaar van de verklaring van geen
bedenkingen is bijgevoegd en maakt integraal onderdeel uit van de vergunning
1.6

Ondertekening

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend.
1.7

Verzending

Verzonden op: 12 juni 2018
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Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Akzo Nobel Chemicals B.V., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum;
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl;
Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl;
Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
Inspectie SZW, Postbus AI IO MHC, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
Bestuur van de Veiligheidsregio, Postbus 66, 9700 AB Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Rijkswaterstaat Noord Nederland, Afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
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2 Procedure
2.1

Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven.
De ontvangst van de aanvraag is bevestigd aan de aanvrager.
2.2

Volledigheid aanvraag

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. Per brief van 22 februari 2018 hebben wij aanvrager verzocht de
aanvraag aan te vullen. Op 23 april 2018 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen.
De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.
2.3

Projectbeschrijving

De aanvraag betreft de intrekking van de omgevingsvergunning voor het deel van het terrein zoals
weergegeven in de bijlage "ingetrokken deel van de inrichting".
2.4

Bevoegd gezag

De inrichting van Akzo te Farmsum is opgebouwd uit een aantal deelinrichtingen. De aanvraag heeft
betrekking op de deelinrichting het AUB/SSC. Tot de inrichting van Akzo behoren verder de
deelinrichtingen van het Membraamelectrolysebedrijf (MEB), het Monochloorazijnzuurbedrijf (MCA) en
het Zoutbedrijf (ZB).
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 Akzo een inrichting is waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop
het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 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 de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5

Adviezen op de aanvraag/ontwerpbesluit

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 Bor, hebben wij de aanvraag en het ontwerpbesluit ter advisering
verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl.
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten, veranderen, veranderen van de werking of het in
werking hebben van een inrichting die behoort tot één van de in bijlage III Bor aangewezen
categorieën. Daarom is, gelet op artikel 6.3 lid 2 Bor, het ontwerpbesluit ter advisering aan de Inspectie
voor Leefomgeving en Transport verzonden. Eerder is de aanvraag al ter advisering verzonden.
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Aangezien de aanvraag betrekking heeft op milieuactiviteiten binnen een hogedrempelinrichting als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, Besluit risico’s zware ongevallen 2015, hebben wij het ontwerpbesluit
gezonden aan:


College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;



Burgemeester van de gemeente Delfzijl;



Inspectie SZW;



Bestuur van de Veiligheidsregio;



Waterschap Hunze en Aa's.



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

Met genoemde toezending aan het ministerie van Infrastructuur en milieu wordt tevens voldaan aan het
gestelde in bijlage III van het Besluit Omgevingsrecht op basis waarvan de minister in de gelegenheid
moet worden gesteld tot het geven van advies.
2.6

Publicatie ontwerpbesluit

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

Toetsingskader

Op grond van artikel 2.33 lid 3 van de Wabo kunnen wij de omgevingsvergunning intrekken, indien het
belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.
3.2

Aanvraag

De aanvraag betreft de intrekking van de omgevingsvergunning voor het gearceerde terrein zoals
weergegeven in bijlage: "Ingetrokken deel van de inrichting".
Het deel van de inrichting dat ingetrokken wordt betreft de weegbrug, deelterrein t.b.v. BioMCN en
steiger Q.
3.3

Toetsing

De intrekking heeft betrekking op 3 terreindelen die overgaan naar een andere derde.

Bodemkwaliteit
De zeggenschap over de ingetrokken terreindelen gaat van Akzo over naar de eigenaar van het terrein
(Groningen Seaports) of naar een derde, die hier een bedrijf heeft.
Vanwege deze wisseling van het zeggenschap en omdat de terreindelen lange tijd in gebruik zijn
geweest, waarbij bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden is een onderzoek naar de
bodemkwaliteit noodzakelijk (eindsituatieonderzoek).
Bovenstaande geldt niet voor de steiger Q aangezien, deze steiger zich boven water bevindt.

Aanvullende bodemonderzoeken
Bij de aanvulling van de aanvraag van 23 april 2018 zijn twee bodemonderzoeken gevoegd.
1. Voor de intrekking van de weegbrug het volgende rapport: verkennend bodemonderzoek en
nulsituatieonderzoek t.b.v locatie J.Wildeman-S&L, Chemie Park Delfzijl, projectnummer 0413994.00
defintief revisie 00, 13 april 2017 van Anteagroup.
2. Voor de intrekking van de aanvraag t.b.v. "BioMCN uitbreiding" het volgende rapport: verkennend
bodem- en asbestonderzoek, buitenopslag terreindeel 4 te AkzoNobel Delfzijl, projectnummer
419754, definitief, 8 maart 2018 van Anteagroup.

Bodemonderzoek "intrekking weegbrug"
In het bodemonderzoek voor de weegbrug staat vermeld dat betreffend terreindeel braakliggend is en
niet in gebruik. Ook zijn op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijfsmatige activiteiten
uitgevoerd.
In het bodemonderzoek wordt op basis van de analyses geconcludeerd dat er geen aanleiding is voor
een vervolgonderzoek. De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik
van de locatie als uitbreidingslocatie van het logistieke centrum.
Wij zijn van mening dat de bodemkwaliteit hiermee voldoende inzichtelijk is gemaakt en volgen de
uitkomsten van het onderzoek.
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Bodemonderzoek t.b.v. "BioMCN uitbreiding" en opleggen maatwerk
In paragraaf 2.3 van het bodemonderzoek staat vermeld dat de locatie in gebruik is geweest als
buitenopslagplaats, chemicaliënopslagplaats, opslagterrein voor civiele bouwstoffen en opslag grond.
De algemene bodemkwaliteit kent een licht verhoogd gehalte aan PCB, minerale olie, kobalt en
molybdeen. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.
In het hoofdstuk conclusies wordt aangegeven dat het vaststellen van de nulsituatie en de eindsituatie
buiten de scope van onderhavig onderzoek valt.
Wij concluderen derhalve dat in dit bodemonderzoek de eindsituatie voor Akzo en de nulsituatie van de
bodem voor BioMCN niet in voldoende mate is vastgelegd en besluiten daarom maatwerk op te leggen
voor het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit.
Maatwerk
Op grond van artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer hebben wij derhalve een
maatwerkvoorschrift opgenomen met de verplichting tot het uitvoeren van een onderzoek naar de
bodemkwaliteit van het in bijlage 5 aangegeven terreindeel 2 ("BioMCN uitbreiding/overdracht").

Geluid
De weegbrug activiteiten zijn bestaand. De routes van het verkeer over het industrieterrein wijzigen
niet. Het deel van het geluid dat samenhangt met de route van het verkeer in de directe nabijheid van
de weegbrug is verwaarloosbaar.
De verlaadactiviteiten aan steiger Q zijn niet als bron opgenomen in het model van Akzo. Deze
geluidruimte is reeds vergund aan Delamine.
Uit de aanvulling van de aanvraag van 23 april 2018 blijkt dat in het akoestisch model geen
geluidbronnen zijn opgenomen voor de in te trekken terreindelen.

Andere milieuaspecten
De intrekking verkleint de luchtemissies, veiligheidsrisico's en de omvang van de lozing. Er zijn geen
andere nadelige gevolgen voor het milieu.

Conclusie
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.
3.4

Overige milieuaspecten

Er zijn vanuit hoofde van de overige milieuaspecten geen redenen die zich tegen de intrekking
verzetten.
3.5

Conclusie

Samengevat concluderen wij dat het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen
intrekking van de vergunning voor het deel van de inrichting betreffende de weegbrug, deelterrein
BioMCN en steiger Q zoals weergegeven in bijlage: "Ingetrokken deel van de inrichting" als gearceerd
terrein.
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4 MAATWERKVOORSCHRIFT
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem moet op grond van artikel 2.11 lid 2 van het
Activiteitenbesluit Milieubeheer binnen 3 maanden na in werking treden van dit besluit een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd van het in bijlage 5 aangegeven
terreindeel 2 ("BioMCN uitbreiding/overdracht"). Het eindonderzoek moet in ieder geval betrekking
hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden.
Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
De resultaten van het onderzoek moeten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na in
werking treden van dit besluit aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
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5 BIJLAGE INGETROKKEN DEEL VAN DE INRICHTING
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6 VVGB
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