OMGEVINGSVERGUNNING
verleend aan
Suiker Unie Vierveriaten
voor de activiteit bouwen en
in werking hebben van een Bietenpuntfijninstallatie
en een milieuneutrale verandering
(Locatie: Fabriekslaan 12 Hoogkerk )

Groningen, 9 juni 2011
Nr. 2011 - 312088
Procedure nr. 88179
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 9 juni 2011
Nr. 2011-312088
Beschikken hierbij op de aanvraag van Suiker Unie Vierveriaten om een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het oprichten en in werking
hebben van een Bieten Punt Fijn (BPF) installatie. De inrichting is gelegen aan de Fabriekslaan 12 te
Groningen.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT
1.1

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 3 maart 2011 een aanvraag voor een orngevingsvergunning
ontvangen van Suiker Unie Vierverlaten. Het betreft het oprichten en in werking hebben van een
installatie om organisch rnateriaal uit afvalwater te halen. Deze installatie wordt op het terrein van de
waterzuivering van Suiker Unie Vierverlaten geplaatst. De aanvraag heeft betrekking op een
milieuneutrale verandering van de inrichting (art. 2.1, eerste [id, onder e, sub 2 en het bouwen van een
bouwwerk (art. 2.1, eerste lid, onder a Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 88179.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
— Het bouwen van een BPF installatie;
— Het in werking hebben van een BPF installatie.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De gehele aanvraag maakt deal uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
1.4
Termijn vergunning
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
1.5
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10,
derde lid van de Wet algernene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure).
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de MinisteriMe regeling
omgevingsrecht (paragraaf 4.3).

1.6
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: 9 juni 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- <<de gemeente Groningen
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 3 maart 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoefd in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Suiker Unie
Vierverlaten.
2.2
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het oprichten (bouwen) en in werking hebben
van een Bieten Punt Fijn (BPF) installatie. Deze installatie zeeft organisch materiaal Lilt de
afvalwaterstroom. Hierdoor zal de geuremissie van grondberging afnemen.
Een uitgebreide projectomschrijving 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 BPF instaffatie;
Het in werking hebben van een BPF installatie.

2.3
Huidige vergunningsituatie
Op 19 januari 2010, kenmerk 2010-0352413, MV hebben wij aan Suiker Unie Vierverlaten een
revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie
van suiker, gelegen de Fabriekslaan 12 te Groningen. Gelet op het overgangrecht van de Wabo is
deze vergunning thans voor onbepaalde tijd verleend.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijfage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk veer
verantwoordelijk dat in ens besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leeforngeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, rnonumenten en
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regefing van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om 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
Ministeri g le 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.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid
gesteld om aanvullende gegevens (bouwtekening) te leveren. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
afsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.6
Procedure (regulier) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven ri paragraaf
3.2 van de Wabo.
De ontvangst van de aanvraag hebben wij op 15 maart 2011 bevestigd.
Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Dagblad
van het Noorden van 19 maart 2011 en op de provinciafe website.
Wij hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om de beslistermijn met maximaal 6 weken te
verlengen.
Het besfuit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseurs bekend gernaakt. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
2.7
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 advies aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Groningen gezonden:
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Naar aanleiding hiervan hebben wij het volgende advies ontvangen dat de omgevingsvergunning
(bouwen) kan warden verleend onder hierbij gevoegde voorwaarden.

3.
BESCHRINING VAN DE VERANDER1NG (VAN DE WERKING) VAN DE
INRICHTING
Het betreft het oprichten (bouwen) en in werking hebben van een zeefinstallatie cm organisch
materiaal uit afvalwater te halen dat nu in de grondberging terecht komt. Hierdoor zal de grondberging
minder geur ernitteren. Het organisch materiaal (circa 20.000 ton per campagne) zal vanaf 2012
warden vergist in de nog op te richten vergistinginstallatie.

4.

OVERWEGINGEN
4.1

Overwegingen t.a.v. het bouwen van Gen bouwwerk
Toetsing aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, Bouwbesluit, gemeentelijke
bouvvverordening.
De activiteit bouwen is getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving zoals is opgenomen in het
bestemmingsplan Hoogkerk-zuid, het Bouwbesluit en de Groninger Bouwverordening.
Het bouwen is niet in strijd met het genoemde bestemmingsplan waarin de locatie de bestemming
bedrijven heeft. Ook voldoet het bouwen aan de eisen zoals deze zUn opgenomen in de
Welstandsnota. De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bouwbesluit
en de Groninger Bouwverordening. Hieraan wordt voldaan.
4.2
Overwegingen t.a.v. de milieuneutrate verandering
Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge artikel 2.1. eerste lid, onder
e sub 2 van de Wabo jo artikel 4.21, ander e, Mor beoordelen of de voorgenomen verandering niet
leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de
vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
In dat kader merken we het volgende op.
Bodem:
Het in werking hebben van een zeefinstallatie heeft geen gevolgen voor de
bodemkwaliteit.
Geluid:
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd waaruit blijkt dat de
geluidnormen in de milieuvergunning niet warden overschreden.
Lucht:
Door de zeefinstallatie zal de geuremissie van de grondberging verminderen.
Andere milieuaspecten: n.v.t.
MeR:
De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van een
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De verandering betreft een uitbreiding van de waterzuivering en leidt niet tot een andere inrichting dan
die waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend (een inrichting voor de productie van
suiker).
Gelet op vorenstaande hebben we vastgesteld dat:
•
De voorgenomen verandering 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.
•
De voorgenomen verandering niet de verplichting kent tot het maken van een
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
•
De verandering niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning is verleend.

5.

VOORWAARDEN
5.1

De start van de activiteiten op de bouwplaats dient tenminste 2 werkdagen veer die tijd schriftelijk te
warden gemeld aan de Frontoffice Milieuvergunningen van de Provincie Groningen Postbus 610 9700
AP Groningen, telefoonnummer 050-316 4760.
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Ook dient er tenminste 2 werkdagen y ear die tijd contact te worden opgenomen met de afdeling
Mifieutoezicht via TAO-MTZ@provinciegroningen.n1 en dient er contact te worden opgenomen met
het inspectieteam West van de afdefing Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 050 — 367 8214.
5.2
AIle hieronder genoemde gegevens dienen minimaal drie weken voor aanvang van de uitvoering van
het betreffende onderdeel van de bouw, kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket online of
geprint in drievoud bij de Provincie Groningen onder vermelding van het numrner 2011 .- 312088.
5.3
Van een aantal constructieve onderdelen zijn nog geen uitgewerkte tekeningen en/of berekeningen in
de vergunnirtg apgenomen. Voorafgaand aan het bouwen van deze constructieve onderdelen, dient
hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van de Provincie Groningen.
Hiertoe dienen nog de benodigde tekeningen en berekeningen te worden ingediend.
-> uitwerking palen(plan)
5.4
Voordat er met activiteiten op de bouwplaats wordt gestart dient er een door de Dienst RO/EZ
goedgekeurd bouwveiligheidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe moet bijgaand formulier
'Bouwveiligheidsplan' in worden gevufd en ingediend.
5.5
De start van de heiwerkzaamheden dient tenminste 2 werkdagen voor die tijd schriftelijk te warden
gemeld aan de Frontoffice Mifieuvergunningen van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP
Groningen, tefefoonnummer 050-316 4760 en dient er contact te worden opgenomen met het
inspectieteam West van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 050 — 367 8214.

6.

VOORSCHRIFTEN

Er zijn geen voarschriften.
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