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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 4 mei 2011
Nr. 2011 - 21074, MV
Verzonden: 4 mei 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Industrial Chemicals om een bouwvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van een leidingbrug ter
ondersteuning van leidingen en kabels.
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 4 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

Onderwerp
1.1
Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen van Akzo Nobel Industrial Chemicals. Het betreft het bouwen van een leidingbrug ter
ondersteuning van leidingen en kabels. De aanvraag gaat over de locatie Oosterhorn 4 te Farmsum.
De aanvraag heeft betrekking op de activiteit(en) "het bouwen van een bouwwerk" ingevolge artikel 2.1,
eerste lid, sub a, Wabo.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de bouwvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
het bouwen van een leidingbrug ter ondersteuning van leidingen en kabels.
Rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen wordt deze vergunning verleend, onder
de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen - waaronder de voorwaarden en voorschriften - deel
uitmaken van de vergunning.
1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10, derde
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministerible regeling omgevingsrecht (paragraaf
4.3).
1.4
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning en worden meegezonden met het besluit:
de aanvraag om een omgevingsvergunning d.d. 21 december 2010, en bijbehorende stukken.
de aanvulling(en) van de aanvraag d.d. 2 mei 2011.
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Ondertekening en verzending
1.5
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 4 mei 2011
Een exenriplaar van dit besluit is gezonden aan:
- de gemeente Delfzijl.
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

Gegevens aanvrager
2.1
Op 21 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van:
Akzo Nobel Industrial Chemicals te Farmsum.
Omschrijving aangevraagde activiteit
2.2
De activitelt waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een
leidingbrug ter ondersteuning van leidingen en kabels. Een omschrijving van de activiteit is opgenomen in de
aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende
in de Wabo omschreven activiteiten:
het bouwen van een leidingbrug ter ondersteuning van leidingen en kabels.
2.3
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaaide in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (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
voorschriftert op elkaar zijn afgestemd.
2.4
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo.
Op 21 december 2010 hebben wij de aanvraag ontvangen.
Gelet hierop hebben wij op 8 januari 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het
Dagblad van het Noorden van en op de provinciale website.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de beslistermijn met maximaal 6 waken te verlengen.
Hiervan is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 15 februari 2011 en op de provinciale
website.
Het besluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gemaakt. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
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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 artikefen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
de gemeente Delfzijl.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, die zijn genoemd die in
de artikelen 2.10 tot en met 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daarin genoemde
artikelen van bijzondere wetten en besluiten, en daarom volgens ons niet moet worden geweigerd.
Gelezen de aanvraag voor een omgevingsvergunning, rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen,
en adviezen adviseert ons college ander de genoemde vootwaarde en voorschriften:
De aangevraagde orngevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene
bepafingen omgevingsrecht.
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3.

OVERWEGINGEN

3.1

Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Toetsing aan het bestemmingsplan Parbeel ultbreidingspla irinuoldzaak:
Op het perceel waarop het bouwwerk is aangevraagd rust de bestemming 'Terrein, bestemd voor industrie
met bijbehorende bebouwing'. De aanvraag voldoet aan deze bestemming.
Voor het perceel gold een voorbereidingsbesluit tot 1 januari 2011. Er is geen aanhoudingsgrond meer van
toepassing omdat voor deze datum geen ontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd en doze aanvraag om
omgevingsvergunning is ingediend op 21 december 2010.
Toetsing aan redeliike eisen van welstand
Het bouwplan ligt in gebied numrner 15 (Industriegebieden, Oosterhorn) van de welstandsnota Delfzijl.
Voor dit gebied zijn geen welstandcriteria vastgesteld (welstandsvrij).
Toetsing aan het Bouwbesluit
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het
Bouwbesluit.
Wel merken we op dat als voorwaarde nog een palenplan/wapeningstekeningen en detailberekeningen
verbindingen (o.a. moer en lessen) te worden opgevraagd voor aanvang van de bouw.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Het bouwplan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening.
Toots brandveiligheid
Het gevraagde advies van de Brandweer rayon Noord is ontvangen op 27 april 2011 dit advies is betrokken
bij de overweging over de toetsing van het Bouwbesluit.
Toetsing bodem
De bouw van de leidingenbrug Delesto wordt gebouwd op het Chemiepark te Delfzijl. Ter plaatse van het
Chemiepark is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wet bodembescherming artikel 29,
eerste lid onder b). Voor de sanering van de bodemverontreiniging op het Chemiepark (met uitzondering van
de bedrijventerreinen Dynea, Teijin Twaron en Methanor) is gekozen voor een 'functiegerichte en
kosteneffectieve' saneringsaanpak. De uitvoering van de sanering en de te behalen doeistelling zijn op
hoofdzaken omschreven in het saneringsplan op hoofdzaken (Chemiepark DelfzijI Saneringsplan op
hoofdzaken, Grontmij Groningen, rapportnummer PN 02/7729-1, d.d. 18 maart 2002). Op basis van het
saneringsplan op hoofdzaken is door het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen,
in 2002 een beschikking afgegeven (Beschikking Saneringsplan op Hoofdzaken, Gedeputeerde Staten der
Provincie Groningen, nummer 2002-10578, RMA, d.d. 5 augustus 2002).
Met de bouw van de leidingenbrug Delesto op het terrein van Chemiepark te Delfzijl wordt de grand geroerd.
Conform de beschikking (paragraaf 4.6) zal de milieuhygienische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de
bokken van de leidingenbrug vastgesteld moeten worden. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
moet aan de hand van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 vastgesteld warden, tenzij
milieuhygiënische onderzoeksresultaten reeds bekend zijn. De bodemgegevens dienen door AKZO Nobel
Industrial Chemicals B.V. ter beoordeling te worden overhandigd aan gedeputeerde staten.
Conclusie: ter plaatse van de bokken dient de kwaliteit van de bodem te warden aangetoond aan de hand
van een bodemonderzoek conform NEN 5740.
3.2
Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten
De adviezen (advies brandveiligheid en advies constructieve veiligheid) zijn op een zorgvuldige manier tot
stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen
kunnen worden gevolgd.
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2 VOORWAARDEN
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1

VOORSCHRIFTEN

Met betrekking tot nog aan te leveren gegevens en bescheiden:
1.1
- de nadere gegevens en bescheiden met betrekking tot constructieve velfigheid
(palenpIan/wapeningstekeningen en detailberekeningen verbindingen, o.a. moer en lessen) moeten
ultertijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden, overeenkomstig artikel
2.7 van het Besluit omgevingsrecht, ter goedkeuring - in tweevoud - warden verstrekt;
1.2
- minimaal 2 weken voor aanvang van de graafwerkzaamheden in de bodem moet een bodemonderzoek
conform NEN 5740 (ter plaatse van de bokken) bij Gedeputeerde Staten ter goedkeuring warden
ingeieverd.
1.3
- de uitvoering moet geschieden in overeenstemming met de bepaIingeri van de Bouwverordening van de
gemeente Deifziji en er moet gebouwd warden in overeenstemming met het Bouwbesluit.

VOORWAARDEM
2
Op basis van de bouwverordening van de gemeente Delfzijt artikel 4.5 dient u tenminste twee dagen voor
aanvang van de werkzaamheden bouwtoezicht van de gerneente DelfzijI in kennis te stellen dat u aanvangt
met de werkzaamheden.
Op basis van artikel 4.14 van de bouwverordening van de gemeente DelfzijI is het verboden om een
bouwwerk na het bouwen in gebruik te geven of nernen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het
bouwtoezicht.
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