OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan

Nederlandse Gasunie N.V.
ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de
inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken;
"CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting Cost West"
(locatie: Waardweg 3B te Grijpskerk)

Groningen, 31 mei 2012
Zaaknummer: 373683
Procedure nr. 254633
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 31 mei 2012
Procedure nr. 254633
Verzonden: 31 mei 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Nederlandse Gasunie N.V. om een omgevingsvergunning op
grand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten een
milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken. De inrichting is
gelegen aan de Waardweg 3B te Grijpskerk, kadastraal bekend gemeente Grijpskerk, sectie B,
nummers 419, 420, 431 en 445 en sectie A, nummers 355 en 359 (alle percelen gedeeltelijk).
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 9 januari 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ontvangen van Nederlandse Gasunie N.V. (hierna Gasunie), geregistreerd onder OLO-nummer
254633. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Waardweg te Grijpskerk. Na de eerder
genoemde datum heeft de aanvraag wijzigingen ondergaan. In overleg met de aanvrager hanteren wij
de datum van de meest recente wijziging van de aanvraag, te weten 5 april 2012, als nieuwe
indieningsdatum van de aanvraag. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:
- een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting ingevolge artikel 2.1,
eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.
1.2

Projectomschrijving

De activiteiten waarvoor vergunning word! gevraagd, betreft de realisatie van een aantal onderdelen
uit de oprichtingsvergunning van 28 november 2006. De in de vergunning vastgelegde termijn
waarbinnen deze hadden moeten warden gerealiseerd is ondertussen verstreken. Gasunie vraagt
thans daze eerder vergunde activiteiten opnieuw aan. Deze milieuneutrale verandering heeft dan ook
betrekking op de realisatie van:
• regelgebouw voor de elektrische besturing van de cornpressoren (gebouw 02R);
• 2 gebouwen met daarin een cornpressoren (1-CU-603 & 1-CU-604);
• de realisatie van een aantal gasleidingen, incl. funderingen.
Gasunie is tevens voornemens een 4 e filter separator te plaatsen. Deze maakte geen onderdeel uit
van de oprichtingsvergunning.
1.3

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. aan Nederlandse Gasunie N.V., gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, de
omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
- het bouwen van diverse bouwwerken;
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3. dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
4. dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan
mag of moet warden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
5. dat de vergunning worclt verieend voor onbepaalde tijd.
6. dat de voorgenomen verandering:
a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting
ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken.
b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de h ierboven aangegeven vergunning is
verleend.
1.4

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

Verzonden op: 31 mei 2012

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Nederlandse Gasunie N.V., t.a.v. de heer 0. Borisov, postbus 19, 9700 MA te Groningen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de heer R. Homan,
postbus 3, 9800 AA te Zuidhorn;
- de burgemeester van de gemeente Zuidhorn, t.a.v. de heer L.K. Swart, postbus 3, 9800 AA te
Zuidhorn;
- de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
- het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, t.a.v. de heer H. Bouius, postbus 584, 9700 AN te
Groningen;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), postbus 16191, 2500 BD te Den Haag
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1

Inleiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel
3.10, derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan
paragraaf 2.3 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna
Bar) en de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (hierna Mar).
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 28 november 2006, kenmerk nr.2006-21053, hebben wij aan Nederlandse Gasunie N.V. een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor compressor- en reduceerstation Grijpskerk,
gelegen de Waardweg 3B te Grijpskerk. We beperken ons hierbij tot het milieudeel van de
omgevingsvergunning(en).
Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.
Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, lnvoeringswet Wabo, warden genoemde vergunningen, mits van
kracht en onherroepelijk, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.
2.3

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het 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 voorschriften op
elkaar zijn afgestemd.
2.4

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten warden overlegd am tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de
Ministeri8le regeling omgevingsrecht (Mor) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Nadien is een aantal gegevens gewijzigd. We hebben een aanvulling ontvangen op 4 en 5 april 2012.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende infarmatie bevat voor een goede beaordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.5

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 12 januari 2012.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de beslistermijn met maximaal 6 weken te
verlengen. De antvangst van de aanvraag is samen met het verlengen van de beslistermijn bekend
gemaakt in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 10 maart 2012 alsmede op de website
van de provincie Groningen.
Het besluit is bekend gemaakt aan de aanvrager en de betrokken adviseurs. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 9 juni 2012 en op de website van de
provincie Groningen.
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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 de aanvraag ter advisering verzonden aan de
gemeente Zuidhorn en overige instanties/bedrijven.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de gemeente Zuidhorn het advies ontvangen dat de
omgevingsvergunning voor de bouw activiteiten kan worden verleend onder de in dit besluit
opgeriomen voorwaarden en voorschriften.
Van de veiligheidsregio Groningen hebben we de navolgende adviezen ontvangen, deze zijn verwerkt
in de voorwaarden en voorschriften.
De adviezen 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.
3.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

3.1

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, ander a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing
aan deze aspectenheeft plaatsgevonden.
Toetsing aan het bestemmingspian en eventueel voorbereidingsbesluit
Op de aanvraag om omgevingsvergunning is het bestemmingsplan bedrijventerrein energie en gas
Grijpskerk en Partiale herziening Buitengebied' van toepassing. Het perceel heaft de aanduiding
bedrijfsdoeleinden (ondergrondse aardgasopslag, gasbehandeling, gascompressie en gastransport)
waarmee het niet in strijd is.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Gelezen het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg te Groningen, d.d.
9 februari 2012, waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
Toetsing aan het Bouwbesluit
De ingediende gegevens voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
De aanvraag am omgevingsvergunning voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen om de orngevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn
de voor deze activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.
3.2

Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo jo. artikel 3.10, derde lid, Wabo.
De activiteiten binnen de inrichting zijn vergund door middel van oprichtingvergunning, d.d. 28
november 2006. De aangevraagde verandering past binnen de gestelde normen van deze
vergunning. De vergunning is nog actueel.
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Gasunie is thans voornemens am de volgende veranderingen te realiseren:
• Regelgebouw voor de elektrische besturing van de compressoren(gebouw 02R);
• 2 Gebouwen met daarin een compressoren (1-CU-603 & 1-CU-604);
• De realisatie van een aantal gasleidingen, incl. funderingen.
Deze onderdelen maakten deel uit van de aanvraag om een oprichtingsvergunning. Omdat deze
onderdelen niet binnen de 5 jaar na vergunningverlening zijn gerealiseerd, is de vergunning voor deze
onderdelen ondertussen echter komen te vervallen.
Gasunie is tevens voornernens een 4 e filter separator te plaatsen. Deze maakte geen onderdeel uit
van de oprichtingsvergunning.
Toetsing
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een orngevingsvergunning 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:
1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen veer het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) is toegestaan;
2. niet mer-plichtig is; en
3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
Ad 1. Uit de toetsing blijkt dat
de voorgenomen veranderingen geen gevolgen hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
de voorgenomen veranderingen passen binnen de vergunde luchternissies;
- de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
- de voorgenomen veranderingen, incl. uitbreiding met een 4 e filter seperator, niet leidt tot relevante
verschillen in de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren en dat het groeprisico van de
installatie lager is dan de oriëntatiewaarde.
de voorgenomen veranderingen geen gevolgen heeft/hebben voor de overige milieuaspecten.
Ad 2. De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Ad 3. Het betreft een inrichting voor het reduceren en comprimeren van aardgas. Door de
voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.
Conclusie
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan
volgens geldende omgevingsvergunning en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften is
toegestaan.
De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport
als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De voorgenomen verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor aan de inrichting
eerder een omgevingsvergunning is verleend.
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VOORSCHR1FTEN & VOORWAARDEN

1: Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de volgende gegevens, ter
goedkeuring, aan het bevoegd gezag te worden overiegd:
a: het grondonderzoek van Fugro waarnaar verwezen wordt in de constructiebrief van Tebodin, d.d.
13-09-2011;
b: het rapport van het gespecialiseerd adviesbureau over de fundering van de compressor- en
motoropstelling;
c: de uitgewerkte constructieberekeningen en constructietekeningen, er mag niet eerder gestart
warden met de bouw voordat er goedkeuring is verkregen op de ingediende
constructieberekeningen en constructietekeningen;
d: een geactualiseerd aanvalsplan vanwege de aanpassingen aan het compressorstation;
e: een capaciteitsmeting van de in de inrichting aanwezige bluswatervoorziening (geboorde put) met
betrekking tot de daadwerkelijke wateropbrengst per uur;
2: Het regelgebouw 02R en de compressorgebouwen CU603 en CU604 moeten warden voorzien van
branddetectie en draagbare blusmiddelen;
3: van aanvang en voltooling van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd

schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen via
TAO-MTZ@provinciegroningen. n I.
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