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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP
Groningen, 20 oktober 2015
Nr. 2015 - 46403
Verzonden:
Besluiten hierbij tot ambtshalve wijziging van de voor de inrichting van Avebe U.A. aan de Avebeweg 1 te
Foxhol geldende omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de productie van zetmeelderivaten en eiwitten te
Foxhol.
1.

WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

1.1
Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Artikel 2.30, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht het bevoegd
gezag om regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn
gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en
de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Onder ontwikkelingen op het gebied van de
technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu wordt mede verstaan de vaststelling van nieuwe of
herziene conclusies over de beste beschikbare technieken, overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid,
van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake
industriële emissies (PbEU L 334).
Wij achten het noodzakelijk dat de aan Avebe U.A. bij onze besluiten van 6 augustus 2002, 12 juli 2011 en
26 juni 2012 verleende omgevingsvergunningen voor de inrichting aan de Avebeweg 1 te Foxhol,
ambtshalve worden gewijzigd in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31, tweede lid,
onder b Wabo).
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten:
- a. Besluiten dat gelet op artikel 2.31, eerste lid, onder b en tweede lid onder b van de Wabo, de bij besluit
van 6 augustus 2002 (kenmerk 2002/8860/32, RMM) aan Avebe U.A. verleende omgevingsvergunning op
grond van de Wabo ambtshalve te wijzigen.
- b. Besluiten dat de volgende aan de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002 verbonden voorschriften
worden ingetrokken:
AV2: afvalstoffen registratie;
AV4: fracties te scheiden afval;
VV1: personenvervoer;
V30: CPR15-1 voor gebouw 34;
V31 tot en met V35: opslag gevaarlijke stoffen in emballage.
Ten overvloede: de voorschriften V28, V29 en V30 zijn reeds ingetrokken bij ons besluit van 26 juni 2012
(kenmerk 2012-27.571, MV);
- c. Besluiten dat de volgende aan de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002 verbonden voorschriften
worden ingetrokken en vervangen door de nieuwe aan dit besluit verbonden voorschriften:
E1 en E2 worden ingetrokken en vervangen door 6.1.1 : energie;
L12 wordt ingetrokken en vervangen door 3.2.3 : minimalisatie van mvp-stoffen;
V27 wordt ingetrokken en vervangen door voorschrift 4.6.1 : opslag en aflevering propaan;

V36,V37,V38,V39 worden ingetrokken en vervangen door voorschrift 4.4.3 : werkvoorraad gevaarlijke
stoffen;
V40 wordt ingetrokken en vervangen door de voorschriften 4.3.1 tot en met 4.3.9 : werkvoorschriften lossen;
V41,V42,V43,V44,V45 worden ingetrokken en vervangen door voorschrift 4.5.1 : opslag gasflessen;
V49 wordt ingetrokken en vervangen door voorschrift 5.1.1 : brandbestrijding.
- d. Besluiten dat de overige in dit besluit opgenomen voorschriften worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
voorschriften 1.1.1. tot en met 1.1.4 : milieuzorgsysteem;
voorschrift 3.1.1. tot en met 3.4.14: emissies, metingen, eisen en inspectie en onderhoud van puntbronnen.
voorschrift 3.5.1. tot en met 3.6.1 : geuronderzoek;
voorschrift 4.1.1 tot en met 4.2.13 : opslag in tanks
voorschrift 4.7.1 : stikstofopslag;
- e. Besluiten dat de aan het besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 2011-32.001/28, MV) verbonden
voorschriften 2.1. en 2.2 worden ingetrokken en vervangen door de aan dit besluit verbonden voorschriften
4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3. over opslag gevaarlijke stoffen in emballage.
- f. Besluiten dat de aan het besluit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012-27.571/26, MV) verbonden
voorschriften 1.7 tot en met 1.10 worden ingetrokken en vervangen door een nieuw aan dit besluit
verbonden voorschrift 5.1.1. over brandbestrijding.
- g. En constateren dat voldaan wordt aan de grenswaarde en de richtwaarde van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen en dat geen sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde van het
groepsrisico.
1.3
Overige omgevingsvergunningen
De overige voor deze inrichting verleende omgevingsvergunningen, als ook de niet volgens dit besluit
ingetrokken of gewijzigde voorschriften van benoemde omgevingsvergunningen, blijven onverkort van
kracht.
1.4
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15, derde lid in
samenhang met paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).
1.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:
Namens dezen:
.
D.B. Bruijn
Afdelingshoofd Vergunningverlening Omgevingsdienst Groningen

Verzonden:

Een exemplaar van deze (ontwerp-)beschikking is gezonden aan:
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-

2.

Avebe U.A., Postbus 15, 9640 AA Veendam;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75,
9600 AB Hoogezand;
de Burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand;
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
Veiligheidsregio Groningen, afdeling Risicobeheersing, Postbus 66, 9700 AB Groningen;
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus AI IO MHC, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
Ministerie Infrastructuur en Milieu, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,
2500 BD Den Haag;
Nederlandse Emissie-autoriteit, Postbus 91503, 2509 EC Den Haag.

PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager/vergunninghouder
Avebe locatie Foxhol maakt onderdeel uit van Avebe U.A. Wereldwijd is Avebe één van de belangrijkste
producenten van zetmeel(specialiteiten) op basis van aardappelen, die onder andere worden toegepast in
diervoeding, levensmiddelen, geneesmiddelen, textiel, papier, kleefstoffen en de olie-, gas- en
bouwindustrie.
Avebe produceert op de locatie Foxhol vele soorten derivaten uit zetmeel volgens diverse productiewijzen
als ook geraffineerd eiwit dat wordt afgezet als hoogwaardige diervoeding (Protastar). Daarmee valt het
bedrijf ook onder de sector chemische industrie.
Binnen de inrichting valt het bedrijf DFE Pharma waar Primojel en Primellose voor de farmaceutische
industrie wordt vervaardigd. De productie van Nylgum en Brinta is in 2006 stopgezet. De vergunde
jaarproductie van de locatie betreft maximaal 300.000 ton.
De inrichting is gelegen aan de Avebe-weg 1 te Foxhol, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L,
nrs. 3277, 3278, 4238, 4419, 4420, 4425, 4429, 4430, 4433, 4235, 4444 (deels), 4446 (deels), 4447, 4474,
4506 en 4507 (deels).
2.2
Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure ingevolge artikel 3.15, derde lid
in samenhang met paragraaf 3.3 van de Wabo.
Avebe U.A. is schriftelijk (brief van 2 juli 2015, kenmerk 2015 - 28.606) geïnformeerd omtrent het voornemen
tot ambtshalve wijziging van de vigerende omgevingsvergunning.
Ter inzage legging ontwerp besluit
Het ontwerp van de beschikking ligt van 26 oktober 2015 tot en met 7 december 2015 ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis, waarbij een ieder in de
gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit wordt/is gepubliceerd
in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) van 24 oktober 2015 en op de provinciale website. Daarnaast
is het ontwerpbesluit bij brief van 21 oktober 2015 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
<<PM>>
Zienswijzen
<< Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen is <wel/geen> gebruik gemaakt.<<
Adviezen
Verder worden de onderstaande adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit:
gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Rijkswaterstaat Noord Nederland;
waterschap Hunze en Aa's;
Veiligheidsregio Groningen;
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Ministerie I &M, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.
Van deze gelegenheid om advies uit te brengen is wel/ geen gebruik gemaakt.
Samengevat betreft het de volgende adviezen:
<<samenvatting >>.
Over deze adviezen merken wij het volgende op:
<<reactie>>.
PM Ter inzage definitief besluit
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>>Tussen <<datum start terinzagelegging>> en <<datum einde terinzagelegging>> heeft de beschikking ter
inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente ….. en in het provinciehuis. Het besluit is
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van ….. en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit
bij brief van ….. toegezonden aan de aanvrager en aan degenen die een zienswijze hebben ingediend en
aan de adviseurs.>>
2.3
Reden ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Artikel 2.30, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht het bevoegd
gezag om regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn
gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en
de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
Op basis van artikel 2.31, eerste lid, onder b juncto artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo wijzigt het
bevoegd gezag voorschriften indien blijkt dat "de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu
veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder
kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt".
Geconstateerd is dat de in de beschikking van 6 augustus 2002 en de beschikkingen van 12 juli 2011 en 26
juni 2012 opgenomen voorschriften niet meer geheel toereikend zijn voor een optimale bescherming van het
milieu.
Wij zullen daarom gewijzigde dan wel aanvullende voorschriften aan de vergunning verbinden met
betrekking tot onder meer:
Milieuzorg;
Inspectie en onderhoud;
Afvalstoffen;
Luchtemissies;
Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks en in emballage;
Veiligheid;
Brandveiligheid;
Proefnemingen.
Bij onderhavige ambtshalve wijziging zijn tevens de resultaten van een toetsing van de inrichting in het kader
van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) meegenomen.
2.4
Huidige vergunningsituatie
De onder de Wet milieubeheer verleende vergunningen worden op grond van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
Eerder zijn de volgende vergunningen verleend:
Op 6 augustus 2002 hebben wij aan Avebe b.a. te Veendam een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van
de Wet milieubeheer (Wm) verleend (kenmerk 2002/8860/32, RMM) voor het in werking hebben van een
inrichting bedoeld voor de productie van zetmeelderivaten en eiwitten te Foxhol;
Op 4 februari 2003 hebben wij aan Avebe een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wm
verleend (kenmerk 2003/1173/6, MV) in verband met de inname en verwerking van afvalwater van derden,
betreffende per as aangevoerd afvalwater van de Avebe locatie in Ter Apelkanaal en het per leiding
aangevoerde afvalwater van het op het terrein van Avebe gevestigde Covestro (voorheen Bayer Materials
Science B.V). Aangezien er, voor wat betreft de aanvoer en verwerking van per as aangevoerd afvalwater,
gedurende meer dan 3 jaar geen gebruik is gemaakt van deze wijzigingsvergunning, is deze conform artikel
8.18 lid 1 onder a van de Wm komen te vervallen;
Op 11 november 2003 is voornoemde revisievergunning conform artikel 8.24 van de Wm gewijzigd (kenmerk
2003-19.939/46, MV), waarbij een gewijzigd voorschrift met betrekking tot de emissie van propyleenoxide
aan de vergunning is verbonden;
Op 14 november 2006 hebben wij aan Avebe een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wm
verleend (kenmerk 2006-20596/46, MV) in verband met het in werking hebben van een warmtekracht
installatie met toepassing van, naast aardgas, palmoliederivaat als brandstof. Deze vergunning is op 11 juli
2007 onherroepelijk geworden. Aangezien er gedurende 3 jaar geen gebruik van is gemaakt, is deze
vergunning, conform artikel 8.18 lid 1 onder a, per 11 juli 2010 van rechtswege komen te vervallen;
Bij besluit van 18 mei 2010 (kenmerk 2010-29.967/20, MV) hebben wij aan Avebe voor onderhavige
inrichting een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wm verleend in verband met wijzigingen
ten aanzien van de productie van Primojel- en Primellose;
Bij besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 2011-32.001/28, MV) hebben wij aan Avebe een veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wm verleend in verband met de uitbreiding van de inrichting met een
buitenopslag voor chemicaliën in emballage en een vergroting van de opslagcapaciteit van vloeibaar stikstof;
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Voornoemde vergunningen worden op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
Bij besluit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012-27.571/26, MV) hebben wij aan Avebe een omgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 3, van de Wabo verleend voor het veranderen of
veranderen van de werking van haar inrichting. De verandering had betrekking op de wijziging van de opslag
van gevaarlijke afvalstoffen in emballage. Met dit besluit zijn tevens voorschriften van de vigerende
vergunning van 6 augustus 2002 met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, op
verzoek van vergunninghouder, gewijzigd;
Bij besluit van 5 februari 2013 (nr. 444001) is een omgevingsvergunning verleend voor aanpassing van
geluidvoorschriften;
Bij besluit van 23 juli 2013 (nr. 2013 - 31.217/30, MV) betreffende een intrekking omgevingsvergunning is
geluidruimte ingetrokken, samenhangend met de voormalige activiteiten in de Nylgumfabriek en de
Zwelstijfselfabriek en de verkregen geluidruimte door het treffen van aanvullende maatregelen;
Bij besluit van 26 november 2013 (nr. 2013 - 48914/48,MV) zijn enkele terreingedeeltes aan de inrichting
onttrokken;
In de periode 2002 tot heden zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 14 meldingen ex artikel
8.19 van de Wm ingediend en door ons geaccepteerd.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden vele omgevingsvergunningen in het kader van de Wabo
verleend voor milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting en voor de bouw- en sloopwerkzaamheden.
Bij besluit van 12 februari 1996 (kenmerk DNN 96/963) is door Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland
aan Avebe een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verleend voor
het lozen van afvalwater afkomstig van de locatie Foxhol op het Eems-Dollard estuarium via de
Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA). Er is derhalve sprake van een indirecte lozing van afvalwater vanuit
de inrichting. Bij besluit van 17 februari 1999 (kenmerk DNN 1999/786) en 16 juni 2006 (kenmerk DNN
2006/2893) is deze vergunning gewijzigd.
Sinds de laatste wijziging van voornoemde Wvo-vergunning is er in verband met de vervanging van
hulpstoffen één melding ingediend. Deze melding is door Rijkswaterstaat op 29 april 2009 geaccepteerd
(kenmerk (DNN 2009/2515).
In verband met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) per 26 december 2010, waarbij de Wvo is
komen te vervallen, zijn wij bevoegd gezag voor voornoemde indirecte lozing van afvalwater.
2.5
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor deze inrichting, omdat de inrichting is aangewezen onder een
categorie van onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) waar gedeputeerde staten bevoegd zijn te
beslissen en omdat de inrichting ook valt onder de werkingssfeer van het BRZO en/of is aangegeven in
bijlage 1 van de RIE (Bor, artikel 3.3. lid 1).
Capaciteiten
In de aanvraag van 8 februari 2002 (waarop een besluit is genomen op 6 augustus 2002) wordt
aangevraagd om de productie van zetmeelderivaten en gezuiverd eiwit op te voeren tot een maximale
capaciteit van 300.000 ton op jaarbasis.
Besluit Omgevingsrecht
De huidige capaciteit van de inrichting is weergegeven in de aanvraag van 8 februari 2002 waarop een
besluit is genomen op 6 augustus 2002. In het besluit van 6 augustus 2002 zijn de categorieën 1.3. sub a,
1.3 sub b, 9.3 sub i, 27.3 van het destijds geldende Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer
opgenomen. Met het besluit van 4 februari 2003 is categorie 28.4 sub c.1 tevens van toepassing geworden.
Deze categorieën corresponderen met de nu geldende Bor-categorieën 1.3. sub a, 1.3 sub b, 9.3 sub i, 27.3
en 28.4 sub c.1.
De inrichting is derhalve aangewezen onder de volgende categorieën van onderdeel C van het Besluit
Omgevingsrecht (Bor):
1.3 sub a, inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een
totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer;
1.3 sub b, inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of
meer;
9.3 sub i, inrichtingen voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien
daarvan van 10.000 kg per uur of meer (overschrijding bij een capaciteit van circa 87.600 ton per jaar);

pagina 8 van 37

27.3 (inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met
een capaciteit van 120.000 of meer vervuilingseenheden als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, onderdeel a,
van de Waterwet;
28.4 sub c.1 inrichtingen voor het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch
omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of
thermisch behandelen -anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke
afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000 ton per jaar of meer.
Richtlijn industriële emissies
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving
geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU. PbEU L334). De inrichting valt onder de in bijlage 1 van de RIE
aangegeven categorie 1.1 en 6.4.b. en is daarmee een IPPC-inrichting.
Categorie 1.1 het stoken in installaties met een nominaal thermisch vermogen van 50 MW of meer.
Toelichting: Stoomketel 1 met een thermisch vermogen van 24 MW, stoomketel 2 met een thermisch
vermogen van 28 MW en de gasturbine/generator/afgasketel 3 met een vermogen van 35 MW geven een
opgeteld vermogen van meer dan 50 MW. De noodzaak te toetsen aan het gesommeerde vermogen ligt in
de presentatie van de Europese commissie: "Aggregation Rules for Combustion under the IED (Chapter III
and ANNEX I) IEEG 54 juni 2012".
Ten overvloede: Categorie 6.4.b andere activiteiten luidt: de bewerking en verwerking, behalve het
uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de
fabricage van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (overschrijding bij een capaciteit van 300*364 =
109.200 ton per jaar). Deze categorie is niet van toepassing, omdat maar een klein deel van de producten
van de inrichting betrekking heeft op levensmiddelen en voeder en het grootste deel technische producten
betreft (bron: bijlage 8 van de aanvraag van 8 februari 2002).
Toelichting op categorie 6.4.b:
De aangevraagde capaciteit van de inrichting is maximaal 300.000 ton per jaar (aanvraag van 8 februari
2002 waarop een besluit is genomen op 6 augustus 2002).
BRZO
Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).
In het besluit zijn alle aspecten aan de orde gekomen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals
ruimte, milieu en brandveiligheid. Verder is er zorg voor gedragen dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
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
6.5 van het Bor, hebben wij de in paragraaf 2.2 genoemde instanties/bestuursorganen als adviseur bij deze
procedure betrokken. Daarnaast is de Veiligheidsregio Groningen en de Inspectie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid als adviseur in het kader van de BRZO, bij deze procedure betrokken.
Rijkswaterstaat is betrokken als adviseur voor de indirecte lozing vanuit de inrichting, via de Veenkoloniale
Afvalwaterleiding (VKA), op Rijkswater (Eems).
2.7

Zienswijzen
<<PM>>

3.

OVERWEGINGEN TOETSING MILIEU

3.1
Inleiding
Bij het bepalen of het wijzigen van de vergunning in het belang van het milieu is (2.31 lid 2 onder b van de
Wabo), is rekening gehouden met hetgeen bepaald is in artikel 2.14 Wabo.
De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Toetsingskader
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de ambtshalve
wijziging :
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is
gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming
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van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met
betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
3.3
Conclusie
In deze beschikking zijn de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.
3.4
Activiteitenbesluit
3.4.1 Inleiding
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is een Algemene maatregel
van bestuur (AMvB) waarin voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen zijn gesteld. Deze eisen mogen
niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven (maatwerk).
In bijlage 1, onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als een type C inrichting. Op type C inrichtingen, die
vergunningplichtig zijn, zijn bepaalde delen van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit betekent dat
bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse
werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze
ambtshalve wijziging zijn opgenomen hebben betrekking op aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in
het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.
3.4.2 Algemene regels ten aanzien van bodem
Op alle binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten is afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit van
toepassing. Dit omdat het een C-inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.
De aan de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002 verbonden voorschriften B1, B2 en B3 over de
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten verliezen met deze rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit
hun werking.
Echter de verplichting tot het vaststellen van de nulsituatie valt niet onder de rechtstreekse werking van het
activiteitenbesluit en dient nog wel in de omgevingsvergunning te zijn gereguleerd. De nulsituatie van de
inrichting is voldoende bekend (op de inrichting is sprake van een ernstige bodemverontreiniging onder de
Wet bodembescherming), zodat in deze ambtshalve wijziging hier verder niet op wordt ingegaan.
3.4.3 Maatwerkvoorschriften bodem
Voor bodembedreigende activiteiten eist het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4) een verwaarloosbaar bodemrisico. Vergunninghouder kan een verzoek om maatwerk indienen overeenkomstig artikel 6.10 van het
Activiteitenbesluit om te volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico. De overgangstermijn van het
Activiteitenbesluit eindigt op 1 januari 2016.
Dat een verzoek om maatwerk voor vergunninghouder van belang is, blijkt uit het op basis van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) opgestelde Bodemrisicodocument (BRD) van de inrichting
gedateerd 21 september 2011 dat is opgesteld door de BMD Advies Noord Nederland (dit BRD is nog
gebaseerd op de oude richtlijn). In april 2012 is de nieuwe NRB verschenen. In dit BRD wordt geconstateerd
dat voor diverse bodembedreigende activiteiten een verhoogd bodemrisico geldt.
3.4.4 Conclusie maatwerk
Voor maatwerk met betrekking tot het bodemrisico kan Avebe een verzoek op basis van artikel 6.10 van het
Activiteitenbesluit bij het bevoegd gezag in te dienen, op basis waarvan op de NRB 2012 gebaseerde
maatwerkvoorschriften voor bodembescherming kunnen worden opgelegd.
3.5
Beste beschikbare technieken
3.5.1 Inleiding
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de
bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
pagina 10 van 37

Bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) moet rekening gehouden worden met de in de
bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT en met de BBT-conclusies.
3.5.2 Toetsdocumenten
Bij het ambtshalve wijzigen van de voorschriften op milieuhygiënische gronden hebben wij rekening
gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:
- Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR);
- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (2012)
- Richtlijn PGS 9 voor cryogene gassen waaronder stikstof (recentste versie april 2014).
- Richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (recentste versie december 2012) ;
- PGS 16 met betrekking tot de opslag en aflevering van LPG (recentste versie september 2010) ;
- PGS 29 versie maart 2005 was nog voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks, de recentste versie van oktober 2008 is van toepassing op de brandbare vloeistoffen
klasse 1,2,3 en verwarmde K4;
Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3 van
het Bor.
Op bovengenoemde toetsdocumenten wordt in de volgende hoofdstukken terug gekomen.
3.6
Milieuzorg
De Wabo bepaald in artikel 2.14 lid 1 onder 6 dat milieuzorg betrokken wordt bij de besluitvorming. In de
vigerende aanvraag van 8 februari 2002 staat weergegeven dat op vele afdelingen gewerkt wordt op basis
van een al of niet gecertificeerd milieuzorgsysteem (ISO14001). Dit om de milieueffecten van de
productieactiviteiten minimaal en beheerst te houden. In de vigerende vergunning is een milieuzorgsysteem
niet voorgeschreven.
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Onderdeel daarvan is de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem.
Gezien de grote omvang en complexiteit van de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten vinden wij
het van belang dat elementen van milieuzorg binnen de inrichting worden toegepast. Milieuzorg is een
systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om
de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt te monitoren, te beheersen en te
verminderen.
De elementen van een milieuzorgsysteem die wij met name van belang achten voor reductie van de
nadelige gevolgen voor het milieu zijn beschikbaarheid van werkinstructies en procedures gericht op
milieuzorg, interne controles, registratie van resultaten en een jaarverslag. In deze ambtshalve wijziging zijn
deze elementen in voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.4 vastgelegd.
3.7
Afvalstoffen
3.7.1 Registratie
In het aan de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002 verbonden voorschrift AV2 wordt een afvalstoffen
registratie geëist.
Echter op grond van de Wm moet het bedrijf reeds een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte
moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden
gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag.
Gezien de rechtstreekse werking van de Wm heeft voorschrift AV2 geen waarde meer en wordt daarom
ingetrokken.
3.7.2 Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek
ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk
is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden
gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal
bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.
Binnen Avebe wordt personeel opgeleid voor een betere beheersing van scheiding, inzameling en afvoer
van afvalstoffen. Wij achten het, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde afvalstoffen en de
inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig om aanvullende
voorschriften met betrekking tot afvalscheiding op te leggen.
Het bestaande voorschrift AV4 (verbonden aan de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) met
betrekking tot afvalscheiding wordt naar aanleiding van bovenstaande ingetrokken.
pagina 11 van 37

3.7.3 Beheer afvalstoffen
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (artikel 11 e) is het bevoegd gezag verplicht
een voorschrift op te nemen met een maximale termijn van opslag van afvalstoffen voorafgaand aan
verwijdering van maximaal 1 jaar en maximale termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van
maximaal 3 jaar.
Dit is in het aanvullende voorschrift 2.1.1 vastgelegd.
3.8
Emissies
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof;
stoffen met een minimalisatieverplichting;
organische stoffen;
anorganische stoffen;
geur;
emissies van stookinstallaties.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
Ten tijde van de revisievergunning was met betrekking tot de productie van zetmeel en zetmeelderivaten de
Bijzondere regeling onder de NeR voor de productie van zetmeel en zetmeelderivaten (B2) van toepassing.
Deze B2 is in januari 2011 vervallen. Uitgangspunt voor de vergunningverlening zijn nu de algemene eisen
van de NeR. De NeR is aangewezen als BBT-document en de in de NeR gestelde emissie-eisen dienen
derhalve te worden opgenomen in voorschriften.
Omdat de in de NeR gestelde emissie-eisen op milieuhygiënische gronden zijn aangescherpt betekent dit
ook een aanscherping van de in vigerende vergunning opgenomen emissie-eisen. Omdat in de vigerende
vergunning metingen niet zijn voorgeschreven en de beschikbare meetrapporten oud en niet representatief
zijn is het momenteel onduidelijk of de installaties kunnen voldoen aan de aangescherpte emissienormen.
In de NeR is een methodiek voor een kosteneffectiviteitsberekening (KE) opgenomen om te komen tot een
beoordeling van de redelijkheid van de emissie-eis.
De KE wordt uitgedrukt in de kosten van een maatregel per gereduceerde hoeveelheid emissie per jaar, dat
wil zeggen kosten in euro’s per vermeden emissie in kilogrammen.
e
Het normatieve deel van de NeR zal naar verwachting in 2016 in de 4 tranche van het Activiteitenbesluit en
de Activiteitenregeling worden geïntegreerd. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving met overgangsrecht
dat geldt voor drie jaar In dit besluit hebben wij rekening gehouden met voornoemde ontwikkeling in de
regelgeving. Dit betekent dat emissiewaarden voor een installatie kunnen worden verruimd op basis van de
geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken, zoals afwijkende
emissiepatroon, kosteneffectiviteit en integrale afweging van de mogelijkheden voor emissiebeperking. Het
bevoegd gezag betrekt verder in de beoordeling van de verruiming van een emissiewaarde of de beste
beschikbare technieken worden toegepast. Een maatregel is in ieder geval kosteneffectief indien de
berekende waarde lager is dan 8 euro per vermeden kg stofemissies per jaar of 8 euro per vermeden kg
vluchtige organische stoffen per jaar.
De mogelijkheid tot een verzoek om verruiming van de norm is in voorschrift 3.1.4 weergegeven.
Genoemde overwegingen leiden verder tot de volgende voorschriften:
Voorschrift 3.1.1 en 3.1.3. de eis dat vergunninghouder een emissiemeting dan wel berekening dient uit te
voeren van de relevante bronnen en deze te rapporteren;
Voorschrift 3.1.4 de mogelijkheid de kosteneffectiviteit van maatregelen aan de orde te stellen bij het
bevoegd gezag;
Voorschrift 3.3.1 de eis voor inspectie en onderhoud van de emissies-reducerende maatregelen;
Voorschrift 3.4.1 de eis om een controleplan op te stellen.
3.8.1 Emissie van stof
Ner-eis
3
Op basis van de NeR geldt voor de emissie van totaal stof in algemene zin een emissie-eis van 5 mg per m .
Dit wordt beschouwd als BBT. Deze eis geldt voor nieuwe installaties bij overschrijding van een jaarvracht
van 100 kg en voor bestaande bronnen indien de installaties deel uitmaken van een inrichting met een totale
stofemissie groter dan 0,2 kg per uur. BBT is in deze de toepassing van filtrerende afscheiders.
Van voornoemde emissie-eis kan worden afgeweken indien kan worden aangetoond dat deze eis vanuit een
integrale afweging en/of economisch niet haalbaar is. De toepassing van niet-filtrerende afscheiders is
toegestaan indien kan worden aangetoond dat (een voorbehandeling met) filtrerende afscheiders vanwege
specifieke procesomstandigheden (temperatuur, vocht, eigenschappen van het af te vangen stof) dan wel
nadelige neveneffecten van voorbehandeling niet toepasbaar zijn. In dat geval geldt voor de toe te passen
3
niet-filtrerende afscheiders een emissie-eis van 5 tot 20 mg per m .
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Het is in het belang van het milieu dat voldaan wordt aan de recentste NeR-eisen.
Filtrerende afscheiders
Binnen Avebe worden voor droog zetmeel- en eiwitstof filtrerende afscheiders (doekenfilters) toegepast.
Het vigerende voorschrift L3 (van de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) bevat nog een emissie-eis
3
van 10 mg per m . Deze eis dient op grond van de NeR, die op milieuhygiënische gronden is aangescherpt,
te worden aangepast, zodat voor alle toegepaste filtrerende afscheiders, bij overschrijding van de jaarvracht
3
van 100 kg, aan de stofeis van de NeR van 5 mg per m afgezogen lucht dient te worden voldaan. Derhalve
wordt de eis van voorschrift L3 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) aangescherpt door opname
van voorschrift 3.2.1.
Niet filtrerende afscheiders
Daar waar vanwege het verkleven van stof in combinatie met het hoge vochtgehalte in het afgas directe
toepassing van filtrerende afscheiders niet mogelijk is, worden door Avebe natwassers en (multi)cylonen
ingezet.
Het vigerende voorschrift L4 (van de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) bevat nog een emissie-eis
3
van 25 mg per m . Deze eis dient op grond van de NeR, die op milieuhygiënische gronden is aangescherpt,
te worden aangescherpt, zodat voor deze niet filtrerende afscheiders, aan de stofeis van de NeR van 20 mg
3
per m afgezogen lucht dient te worden voldaan. Tevens bevat het vigerende voorschrift L5 (van de
3
omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) nog een emissie-eis van 50 mg per m voor een aantal droog-,
transport- en koelinstallaties waarop natwassers en cyclonen worden toegepast. Met een filtrerende
afscheider zijn stofemissiereducties tot 5 mg/m3 mogelijk. Echter vanwege de hoge afgasdebieten van de
3
3
2
drogers (220 tot 1.500 m per minuut) en de maximale belasting van filterinstallaties (1 - 2 m /m per minuut)
achten wij, gezien het vereiste oppervlak, niet kosteneffectief om voor de drogers en voor een aantal droog-,
transport- en koelinstallaties aanvullende filters te eisen. Wij achtten het afdoende dat natwassers en
cyclonen worden toegepast zonder aanvullende toepassing van een filtrerende afscheider. Deze vigerende
3
eis van 50 mg per m dient op grond van de NeR, die op milieuhygiënische gronden is aangescherpt, te
worden aangescherpt, zodat voor deze niet filtrerende afscheiders, aan de stofeis van de NeR van 20 mg
3
per m afgezogen lucht dient te worden voldaan.
3
Voor niet filtrerende afscheiders wordt de stofemissie-eis van 25 mg/mo , zoals gesteld in de voorschriften
3
L4 en L5 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002), aangescherpt naar 20 mg/m door opname van
voorschrift 3.2.2.
Meetregime
Ten aanzien van de grotere stofbronnen, welke zijn voorzien van natwassers en cyclonen, worden in
opdracht van Avebe periodiek metingen uitgevoerd. Ten aanzien van de kleinere stofbronnen wordt de
stofemissie door berekening bepaald. Teneinde de werking van voornoemde voorzieningen en de monitoring
van de emissies te waarborgen dienen deze onderdeel uit te maken van het inspectie- en
onderhoudsprogramma. Dit dient onderdeel te maken van het in voorschrift 3.3.1 vastgelegde onderhoud.
3.8.2 Emissie van stoffen met een minimalisatieverplichting
Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt (minimalisatie
verplichte stoffen, zogenaamde MVP-stoffen), moet worden aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische
stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen (SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie
"zeer ernstige zorg" vallen geldt op basis van de NeR een minimalisatieverplichting. Voor onderhavige
inrichting betreft dit de emissie van de carcinogene stoffen parachloormetakresol, epichloorhydrine en
propyleenoxide bij de productie van zwelstijfsels.
Propyleenoxide en epichloorhydrine
Het eenmalige plan van aanpak voor minimalisatie van de emissies van MVP-stoffen zoals geëist in
voorschrift L12 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) wordt op grond van de NeR aangescherpt met
een toename van de herhalingsfrequentie naar eenmaal per vijf jaar en aanvullende eisen door vervanging
van voorschrift L12 door voorschrift 3.2.3.
Het tijdstip in voorschrift 3.2.3 waarop een nieuw plan van aanpak voor minimalisatie van de emissie van
MVP-stoffen moet plaatsvinden is gebaseerd op de overweging dat een laatste emissiemeting is uitgevoerd
op 20 september 2013 en gerapporteerd aan het bevoegd gezag middels het rapport van 10 oktober 2014.
Uit dit rapport blijkt dat voldaan wordt aan emissie-eis van 1 mg/m3 (conform de eis in het vigerende besluit
van 6 oktober 2003).
Ee herhaling van deze emissiemeting zal volgens voorschrift 3.2.4 derhalve voor 20 september 2018 plaats
dienen te vinden. De rapportage van deze meting kan worden gecombineerd met de andere elementen van
voorschrift 3.2.3. Een redelijke termijn lijkt ons derhalve 1 januari 2019.
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3.8.3 Emissie van organische stoffen
Ethanol emissie bij Primojelproductie
Bij de productie van Primojel komt ethanol vrij. Als emissiereducerende techniek wordt een gaswasser op
de destillatie toegepast. De vigerende vergunning geeft in voorschrift L11 een emissie-eis van 150 mg
ethanol per mo³. Op basis van de NeR geldt nu bij overschrijding van een emissie-vracht van 0,5 kg per uur
een emissie-eis voor ethanol van 50 mg/mo³ (NeR klasse gO.2) .
3
Derhalve wordt de emissie-eis voor ethanol op grond van de NeR aangescherpt van 150 mg per m naar 50
3
mg per m . De emissie-eis is opgenomen in voorschrift 3.2.4.
Ethanol emissie bij opslag
In de inrichting zijn 3 tanks aanwezig voor de opslag van ethanol.
In de aanvraag van 8 februari 2002, bladzijde 54, wordt aangegeven dat ethanol niet beschouwd wordt als
vluchtige stof. Voorschrift V23 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002) eist dat deze tank minimaal is
voorzien van een ontluchtingspijp met een vlamkerende voorziening.
Nadere beschouwing geeft aan dat de dampspanning van ethanol bij 293,15 K 0,058 bar is. Dit betekent dat
ethanol toch moet worden beschouwd als vluchtige organische stof (VOS) volgens de definitie van VOS voor
de procesindustrie. Deze definitie staat vermeldt in de NeR in par. 2.8.1. (hierbij wordt een dampspanning
van 1 kPa bij 293,15 k als ondergrens gehanteerd, of een vergelijkbare vluchtigheid onder de specifieke
gebruiksomstandigheden (bijvoorbeeld bij een andere opslagtemperatuur).
Voor reductie van ethanolemissies door ademverliezen is een druk-vacuümventiel vereist. Tevens geldt bij
een emissie aan lekverliezen van meer dan 10 ton VOS per jaar een meetverplichting op grond van het
meetprotocol voor lekverliezen. Het verlies aan ethanol wordt ingeschat als beperkt (2 tanks van 20 m3 en 1
tank van 40 m3). De noodzaak tot een druk/vacuüm ventiel wordt echter naast dit emissieaspect ook
gemotiveerd vanuit het aspect veiligheid. Zie daarvoor paragraaf 3.12.1
Azijnzuuremissie uit opslagtank en procesinstallaties
Bij de productie van zetmeelesters wordt azijnzuuranhydride toegepast. Om emissie van azijnzuuranhydride
als gevolg van laadverliezen te voorkomen is de opslagtank voorzien van een gaswasser (scrubber).
Bij de productie van zetmeelesters wordt azijnzuuranhydride door hydrolyse omgezet in azijnzuur dat een
verbinding aangaat met het zetmeel. Op basis van de NeR kunnen piekemissies van azijnzuuranhydride,
indien de totale jaarvracht hiervan kleiner is dan 1000 maal de grensmassastroom, buiten beschouwing
worden gelaten en wordt het opleggen van een algemene concentratie-eis hiervoor niet redelijk geacht.
Een en ander in overweging nemende en gezien het feit dat azijnzuuranhydride onder de heersende
omstandigheden wordt omgezet in azijnzuur, achten wij het niet noodzakelijk om aan de emissie van
azijnzuuranhydride een concentratie-eis voor te schrijven..
3.8.4 Emissie van anorganische stoffen
Ten overvloede merken wij op dat bij de productie van Nylgum ammoniak vrij kwam en dat de productie van
Nylgum in 2006 is stopgezet.
3.8.5 Meten en registreren emissies
Sinds 2005 stelt de Wm in artikel 8.12, vierde lid dat bij IPPC-bedrijven voorschriften moeten worden
opgenomen die de vergunninghouder verplicht te bepalen of hij aan de emissiegrenswaarden voldoet die in
de vergunning zijn gesteld. Daarbij is van belang de methode en de frequentie van de bepaling ,de
procedure voor de beoordeling en de melding aan het bevoegd gezag. Deze gegevens kunnen worden
opgenomen in een controleplan. Dit is vastgelegd in de voorschriften 3.4.1. tot en met 3.3.14.
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3.9
Emissie van geur
Inleiding
Binnen de grenzen van de inrichting zijn diverse geurbronnen aanwezig. Deze geur is afkomstig van
activiteiten die aan Avebe zijn vergund. Aan de vigerende vergunning is slechts een middelvoorschrift
verbonden met betrekking tot werkvoorschriften voor de op- en overslagactiviteiten bij de appeltanks
(voorschrift L1). Voorschriften met betrekking tot aanvaardbare geurcontour en BBT-maatregelen ontbreken..
Kaderstelling
Als afwegingskader is door het Rijk de handleiding geur opgesteld. Deze handleiding legt uit hoe het
bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau voor geur van bedrijven kan bepalen en handhaven. Bij het
bestrijden van geurhinder moeten de Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast om een hoog
beschermingsniveau te bereiken. In de Handleiding is daarvoor weliswaar een stappenplan voor de aanpak
van toetsing beschreven maar een feitelijk toetsingskader ontbreekt. De provincie Groningen heeft als
aanvulling op het Rijksbeleid middels het VTH-kader op 29 oktober 2013, een eigen geurbeleid vastgesteld
waarin een eigen toetsingskader is opgenomen. Voor de normstelling wordt gebruikt gemaakt van de
hedonische waarde (waardering van aangenaamheid) van geur en voor bestaande situaties is er, afhankelijk
van de hinder, ruimte voor maatwerk;
Huidige geurbelasting
Avebe heeft op eigen initiatief een geuronderzoek laten uitvoeren. Op 7 april 2010 hebben wij de resultaten
daarvan ontvangen (geuronderzoek rapportnr. AVBE09A2, april 2010). Uit het onderzoek komen de
volgende meest relevante geurbronnen naar voren:
de droger van de Protastarfabriek;
de voorbezinktank en opslag van Protastarslib van de awzi;
het slibindikkingsgebouw van de awzi;
de droger van de MP10 derivatenfabriek;
de beluchtingstank van afvalwaterzuivering B.
Samen zijn deze 5 geurbronnen verantwoordelijk voor 95% van de geuremissie van de inrichting.
Nader onderzoek / saneringsonderzoek
Bovengenoemd geuronderzoek is niet voldoende om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van
maatregelen. In voorschrift 3.6.1 is vastgelegd dat Avebe een geuronderzoek laat verrichten naar de
geurbeperkende maatregelen en voorzieningen.
Voor de afweging welke maatregelen op basis van dit rapport dienen te worden uitgevoerd is een toetsing
aan het beleid nodig. Ook deze toetsing is afhankelijk van de aard van de maatregelen en de kosten die
ermee gepaard gaan, evenals de ruimte die het beleid geeft voor interpretatie. Na deze toetsing kan het
aanvaardbaar hinderniveau bepaald worden. Gevolg hiervan is dat het direct voorschrijven van maatregelen
in dit besluit niet mogelijk is. Derhalve zal na bekend worden van het goedgekeurde rapport een tweede
besluit volgen waarin de toetsing aan het beleid is opgenomen en eventuele maatregelen worden
vastgelegd.
Belangrijk te vermelden is nog dat de goedkeuring van voornoemd rapport een appellabel besluit is.
Om inzicht te krijgen en/of te blijven houden in het aantal en de aard van de klachten met betrekking tot
geurhinder dient Avebe hiervoor een registratie van bij te houden. Dit is reeds vastgelegd in het vigerende
voorschrift A7 (Omgevingsvergunning van 6 augustus 2002).
Conclusie
De door Avebe veroorzaakte geur is afkomstig van vergunde activiteiten. Om de haalbaarheid van
aanvullende maatregelen te kunnen toetsen aan de door de provincie Groningen opgestelde werkwijze
volgens de hindersystematiek uit de Handleiding Geur (Infomil, 2012) dient door Avebe een nader
geuronderzoek te worden uitgevoerd.
3.10
Veiligheid
3.10.1 Besluit Risico Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen
(BRZO) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Binnen de inrichting worden giftige, milieugevaarlijk, licht ontvlambare en oxiderende stoffen opgeslagen die
in het BRZO staan vernoemd.
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De gesommeerde hoeveelheid giftige stoffen die binnen de inrichting aanwezig is dan wel kan worden
gevormd, zijnde monochloorazijnzuur (MCA) en monochloorazijnzuur natrium, overschrijdt de in artikel 4
BRZO aangegeven drempelwaarde. Het bedrijf is daarmee PBZO-plichtig op grond van het BRZO. Voor de
inrichting is een veiligheidsbeleid ter voorkoming van zware ongevallen in een document (Preventie Beleid
Zware Ongevallen, PBZO) vastgelegd en is een veiligheidsbeheersysteem (VBS) ingevoerd.
Omdat de maximale hoeveelheden aan monochloorazijnzuur en monochloorazijnzuur natrium bepalend zijn
voor de risico's hebben wij deze hoeveelheden in voorschrift 4.1.1 vastgelegd. .
3.10.2 Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart
Op 30 maart 2007 is het "Registratiebesluit externe veiligheid" in werking getreden. Dit besluit geeft aan
welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister. Hiernaast dienen
ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de "Ministeriële regeling provinciale risicokaart " te worden
opgenomen in het register. Onderhavige inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit en de
Ministeriële regeling en is opgenomen in het Risicoregister.
3.10.3 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Avebe Foxhol valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aangezien de
inrichting onder het Brzo valt en vanwege de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen in de gebouwen 3,
20 en 28. Het Bevi koppelt de Wabo en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). De toegestane
grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is
-6
10 per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object.
Door de koppeling met de Wro wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht
zijn). Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een
ramp dient ook beoordeeld te worden of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in
gezamenlijkheid met de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer
plaatsgevonden.
Om te bepalen of aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het Bevi wordt voldaan en om
inzicht te krijgen in het groepsrisico, heeft Avebe een kwantitatieve risico analyse (QRA) opgesteld en in
november 2012 bij ons ingediend. Wij hebben voor het groepsrisico de berekening uitgevoerd met een
bevolkingsfile die is voortgekomen uit de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar
gestelde populator. De bevolkingsdata van het invloedgebied zijn afgestemd met de gemeente HoogezandSappemeer en de data geven een goede beschrijving van de aanwezige personen in dit gebied. De
grafische weergave van het berekende groepsrisico (fN curve) is opgenomen in bijlage 4 van deze
beschikking.
-6

Plaatsgebonden risico (10 -contour)
-6
Wij hebben vastgesteld dat de 10 contour voor de inrichting geheel binnen de inrichtingsgrens blijft. Binnen
-6
de 10 -contour komen dan ook geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan is geborgd
-6
dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10 -contour mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan
de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het Bevi.
Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden 526
meter rondom de binnen de inrichting van Avebe aanwezige opslag van MCA bedraagt.
Het Bevi verplicht ons voorts aandacht te besteden aan:
- de personendichtheid in het invloedsgebied;
- het groepsrisico versus de oriënterende waarde;
- de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;
- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding van een ramp;
- de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.
Wij hebben hierover overlegd met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en advies gevraagd aan de
Veiligheidsregio Groningen. Wij hebben van de Veiligheidsregio Groningen ten aanzien hiervan geen advies
ontvangen.
De personendichtheid in het invloedsgebied
De personendichtheid in de omgeving van de inrichting van Avebe is beperkt. Er is sprake van een
bedrijventerrein met in de directe omgeving een woonkern en lintbebouwing. Het geldende bestemmingsplan
maakt een significante verhoging van de personendichtheid niet mogelijk. Overigens beperkt het invloedsgebied van Avebe zich grotendeels tot het terrein van Abeve.
Het groepsrisico versus de oriënterende waarde
Het groepsrisico van de binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten is weergegeven in bijlage 2 van deze
beschikking. Hieruit blijkt dat het maximaal aantal slachtoffers beneden de 10 ligt. Er is daarmee eigenlijk
geen sprake van een groepsrisico. En daarmee ook geen overschrijding van de oriënterende waarde.
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Maatregelen die het groepsrisico beperken
Aangezien er geen sprake is van een groepsrisico, zijn er geen maatregelen noodzakelijk om dit te
verkleinen. Uiteraard dient wel aan BBT te worden voldaan, hetgeen het geval is.
Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft Avebe genoemd in het PBZO-document en het VBS.
Voor Avebe is in 2013 een rampbestrijdingsplan vastgesteld.
Zelfredzaamheid
De mogelijkheid voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen in geval van een ramp bij Avebe is onder
andere afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en het type ramp (grote brand of gaswolk). Op het terrein
van Avebe zijn overwegend zelfredzame personen aanwezig en ook in de nabije omgeving van de inrichting
zijn geen gebouwen met minder zelfredzame personen aanwezig. Mede gezien het feit dat het invloedsgebied beperkt is en voornamelijk over het terrein van Avebe ligt zal de zelfredzaamheid van de aanwezige
personen goed zijn.
Conclusie
Gezien bovenstaande beschouwing van het groepsrisico zijn wij van mening dat het externe veiligheidsrisico
aanvaardbaar is.
3.11
Brandveiligheid
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten in algemene zin (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1 april
2012 van kracht geworden Bouwbesluit 2012. Het bouwbesluit 2012 is rechtstreeks werkend en vervangt
deels de eisen zoals opgenomen in V49 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002)
Op grond van het BRZO dient een bedrijfsnoodplan te zijn opgesteld.
Aandachtpunt is de organisatorische indeling van de inrichting. De inrichting omvat een fabriek van Avebe
en een fabriek van DFE Pharma. Daarnaast bevindt zich op de locatie een inrichting van Covestro. Een
aantal voorzieningen en organisatorische maatregelen worden gedeeld. De aanwezige
bedrijfsnoodorganisatie (vrijwillige brandweer) wordt niet meegewogen in de besluitvorming over de
maatregelen.
Ten behoeve van het beheer van aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en de uitvoering van
brandveiligheidsmaatregelen is in voorschrift 5.1.1 vastgelegd dat voor de inrichting de volgende informatie
actueel en beschikbaar moet zijn:
het bedrijfsbeleid ten aanzien van het voorkomen, beheersen, beperken en bestrijden van
incidenten;
- een kwantitatieve beschrijving van een of meer representatieve incidentscenario’s voor elke
installatie-eenheid;
- een algemene strategie voor de repressie van de incidentscenario’s;
- een overzicht van de benodigde voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen voor de
beperking, beheersing en bestrijding van incidenten;
- de personen en/of functies die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de integriteit van deze
voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen.
Met name de voorzieningen voor de ethanol- en de azijnzuuranhydride-opslagtanks en gebouw 3, 20 en 28
zijn aandachtpunt. Deze nieuwe verplichting en de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2012 vervangt de
eisen zoals opgenomen in V49 (van de omgevingsvergunning van 6 augustus 2002). Voorschrift V49 wordt
derhalve ingetrokken.
Tevens vervangt deze nieuwe verplichting de eis voor het opstellen van een uitgangspuntendocument voor
gebouw 3, 20 en 28 zoals opgenomen in de voorschriften 1.7 tot en met 1.10 van het besluit van 26 juni
2012 (nr. 2012-27.571/26, MV). Belangrijke overweging hierbij is dat het een bestaand automatisch
blussysteem betreft, dat op grond van de PGS15 niet verplicht is. Genoemde voorschriften 1.7 tot en met
1.10 worden derhalve ingetrokken.
3.12
Op- en overslag
3.12.1 Op- en overslag chemicaliën in tanks
Avebe slaat chemische stoffen op in tanks van staal en kunststof welke inpandig of uitpandig (onder andere
op opstal 61) staan opgesteld.
Bij alle opslagen is het bodemaspect van belang. Het bodemaspect wordt gereguleerd middels de
rechtstreeks werkende regelgeving van Activiteitenbesluit.
Nieuwe richtlijnen
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De PGS 29 en PGS 30 zijn nieuwe richtlijnen voor opslagtanks. Belangrijk in overweging te nemen is dat de
PGS 30 is bedoeld voor opslag van vloeibare brandstoffen klasse 2, 3, 4 met een maximum opslag van 150
m3. De PGS 29 heeft betrekking op brandbare vloeistoffen klasse 1, 2, 3 en 4(verwarmd) in stalen tanks met
bodemplaat en over het algemeen grotere tanks (>150m3). De PGS 29 is maar deels toepasbaar op de
opslagtanks die binnen de inrichting van Avebe in gebruik zijn, omdat dit kleinere tanks zijn die opgesteld
staan op poten.
Brandbestrijdingsvoorzieningen opslag ethanol en azijnzuuranhydride
In voorschrift V21 van de vigerende revisievergunning is voor de buitenopslag en verlading van de (licht)
ontvlambare vloeistoffen ethanol en azijnzuuranhydride op opstal 61 voor de veiligheidsmaatregelen,
maatregelen bij ongevallen en brand, brandbestrijdingsvoorzieningen en blusmiddelen aansluiting gezocht
bij paragraaf 3.10 van de richtlijn CPR 9-2. Zoals eerder in paragraaf 3.11 is aangegeven dient Avebe een
actueel brandveiligheidsplan op te stellen. Dit is vastgelegd in voorschrift 5.1.1. Na goedkeuring van dit
brandveiligheidsplan door het bevoegd gezag kunnen de daarin opgenomen maatregelen middels een
nieuwe procedure in een voorschrift worden vast gelegd
Inspectie en onderhoud
In voorschrift V18 van de vigerende revisievergunning is het volgende algemene keuringsregime opgelegd:

"Stalen tanks dienen ten minste éénmaal per 15 jaar door of namens KIWA inwendig en uitwendig te
worden geïnspecteerd. Kunststof tanks dienen ten éénmaal per 5 jaar door of namens KIWA inwendig
en uitwendig te worden geïnspecteerd"
Dit keuringsregime is verouderd en dient te worden geactualiseerd.
Het Activiteitenbesluit geeft aan dat de kleinere chemicaliënopslagtanks (kleiner dan 150 m3) volgens de
norm BRL-K903/08 moeten worden uitgevoerd. Sinds 1 februari 2011 geeft BRL-K903/08 eisen voor
tankinstallaties kleiner dan 150 m3 met bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen
(chemische producten) en opslag van klasse 2, 3 en 4 producten.
Derhalve is in de voorschriften voor de azijnzuuranhydridetanks (klasse 2) en de chemicaliëntanks
aansluiting gezocht bij de BRL-K903/08.
Omdat ethanol onder klasse 1 valt is de BRL-K903/08 niet van toepassing en is voor de ethanoltanks
aansluiting gezocht bij de PGS 29, paragraaf 11.3. Deze richtlijn heeft wel betrekking heeft op klasse 1
producten. In de van de PGS29 onderdeel uitmakende paragraaf 11.3 "periodieke inspectie en onderhoud"
wordt verwezen naar EEMUA publicatie no.159. In voorschrift 4.4.2 zijn inspectietermijnen overeenkomstig
de EEMUA publicatie no.159 opgenomen. Daarbij wordt ethanol ingedeeld als een non-agressive chemical
die wordt opgeslagen bij climate code B (frequent wind and rain), waarop de tank 8 jaarlijks extern en 16jaarlijks intern moet worden geïnspecteerd.
Het onderhoud en inspectie van de tanks is opgenomen in voorschrift 4.2.1 tot en met 4.2.13.
Druk/vacuümventiel
o
o
Het lage vlampunt van ethanol (12 C) en van azijnzuuranhydride (49 C) maakt het noodzakelijk dat
voorzieningen op de opslagtank voor dergelijke stoffen worden getroffen om te voorkomen dat ontsteking
plaatsvindt. Mogelijkheden zijn toepassing van stikstofblanketing (dure voorziening) of het plaatsen van een
druk/vacuümventiel. Het ontwerp van dit druk/vacuümventiel moet zodanig zijn dat de snelheid waarmee de
tank in- en uitademt groter is dan de vlam-voortplantingssnelheid. Indien dit laatste niet het geval dient een
vlamdover te worden toegepast. Dit is opgenomen in voorschrift 4.1.2
Het voorschrift is in overeenstemming met het BBT-document PGS 30 die betrekking heeft op bovengrondse
installaties voor vloeibare brandstoffen.
Een nieuwe PGS, de PGS 31, is in ontwikkeling. In juni 2015 is een "concept PGS31" gepubliceerd. De
PGS31 gaat richtlijnen geven voor de opslag van vloeibare chemicaliën in bovengrondse tankinstallaties en
ondergrondse tankinstallaties. De chemicaliën waar het om gaat zijn conform ADR gedefinieerd als
gevaarlijke stoffen. Tevens gaat het om chemicaliën die de H-zinnen H340, H350 of H360 voeren vanuit de
CLP verordening. De opslag van azijnzuuranhydride en ethanol zal derhalve zijn aangewezen onder deze
PGS31. In de concept PGS31 wordt voor de periodieke keuringen verwezen naar de BRL-K903/08
gecertificeerd installateur (par.5.3.1, ) De PGS- 31 is in ontwikkeling en kan nog niet worden toegepast.
Samengevat
Het is in het belang van het milieu dat voldaan wordt aan recente eisen voor de opslag. Middels dit besluit
worden de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.2.13 toegevoegd in verband met de veiligheid.
3.12.2 Lossen van tankwagens
In de voorschriften 4.3.1 tot en met 4.3.9 zijn bepalingen voor het lossen van tankwagens met chemicaliën
aangevuld met de verplichting om procedures op te stellen.
Tevens zijn in deze paragraaf voorschriften opgenomen om het aantal lossituaties met tankwagens met
propaan, ethanol en monochloorazijnzuur te maximaliseren tot het aantal zoals vermeldt in het actuele QRA.
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Door het opnemen van voorschriften met een grotere mate van detail wordt de veiligheidssituatie beter
geborgd. Dit is in het belang van het milieu. De aan de ambtshalve wijziging verbonden voorschriften
bepalen in een groter mate van detail welke maatregelen van belang zijn dan het vigerende voorschrift V40
(omgevingsvergunning van 6 augustus 2002). Voorschrift V40 wordt daarom ingetrokken.
3.12.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in gebouw 23, 3, 20 en 28 (PGS 15)
Middels het besluit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012-27.571/26, MV) hebben wij aan Avebe vergunning
verleend voor verplaatsing van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in emballage van gebouw 37 naar
gebouw 23 en de voorgeschreven bepalingen uit de richtlijn CPR 15-2 voor gebouwen 3, 20 en 28
(voorschriften V28, V29 en V30 van de revisievergunning) vervangen door de van toepassing zijnde
bepalingen uit de richtlijn PGS 15.
De in dit besluit voorgeschreven PGS15 is de versie van december 2011. Deze versie is actueel. Weliswaar
is in december 2012 de PGS15 2012 versie 1.1. verschenen, maar in deze versie is slechts een aantal
foutjes hersteld die niet relevant zijn voor deze inrichting.
Conclusie: alle opslagen van gevaarlijke stoffen in emballage zijn reeds onder de werking van PGS15
gebracht.
De voorgeschreven versie van PGS 15 van december 2011 is actueel. Een wijziging van de vergunning is
op dit punt niet noodzakelijk.
De in de vigerende revisievergunning van 2002 opgenomen voorschriften V28, V29 en V30
zijn reeds ingetrokken middels het besluit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012-27.571/26, MV).
V31 tot en met V35 worden middels dit besluit ingetrokken.
3.12.4 Opstal 004, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)
Middels het besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 2011-32.001/28, MV) hebben wij aan AVEBE vergunning
verleend voor het plaatsen van maximaal 300 ongereinigde lege IBC-containers met resten ADR klasse 9 en
maximaal 13 IBC-containers met ADR klasse 9 op de bestaande opslagplaats "Opstal 004".
De in genoemd besluit genoemde versie van de PGS15 is van juni 2005. Deze versie in niet actueel. Middels
deze ambtshalve wijziging wordt de meest recente versie aan de omgevingsvergunning verbonden. Dit is in
het belang van het milieu.
3.12.5 Werkvoorraden chemicaliën
Op verschillende plaatsen in de fabrieken (gebouw 10, 48, 50/50V, 63 en 87) bevinden zich
doseerinstallaties voor chemicaliën waarbij vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen in emballage staan
opgeslagen. Verder staan in gebouw 10, 48 en 50 strategische (back-up) voorraden gevaarlijke stoffen in
emballage opgeslagen. Deze dienen als werkvoorraden te worden beoordeeld. Ter vervanging van de
bestaande voorschriften V36 tot en met V39 wordt aan de vergunning een nieuw voorschrift 4.4.3 verbonden
waarin voor deze werkvoorraden is vastgelegd dat deze dienen te voldoen aan het bepaalde in voorschrift
3.1.3 van de PGS 15. Dit nieuwe voorschrift leidt onder meer tot de aanvullende eis dat per gevaarlijke stof
de werkvoorraad moet worden beperkt tot het strikt noodzakelijke en ten hoogste uit één aangebroken
verpakkingseenheid plus één reserve mag bestaan. Dit is in het belang van het milieu.
3.12.6 Opslag oliën
In gebouw 34 is een olie-magazijn ingericht voor de opslag van diverse oliën tot een maximum van 10.000
kg. In voorschrift V30 van de vigerende revisievergunning is vastgelegd aan welke bepalingen van de
richtlijn CPR 15-1 deze opslag dient te voldoen. Aangezien de opgeslagen oliën niet onder een ADR-klasse
vallen, is PGS 15 niet van toepassing. De opslag van oliën dient te voldoen aan de bepalingen met
betrekking tot bodembescherming, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Voorschrift V30 verliest
hiermee zijn werking en wordt ingetrokken.
3.12.7 Gasflessen (PGS 15)
Binnen de inrichting worden op diverse plaatsen gasflessen opslagen. Aan de vergunning wordt een
voorschrift verbonden waarin is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15 deze opslagen (bij
overschrijding van 115 liter) en gebruik van gasflessen dient te voldoen (voorschrift 4.5).
Ons inziens voldoet deze opslag van gasflessen aan BBT. Dit is in het belang van het milieu.
3.12.8 Opslag en aflevering propaan(PGS 16)
Avebe slaat propaan op in een bovengrondse tank met een inhoud van 8 m³. Propaan wordt afgeleverd aan
heftrucks die uitsluitend binnen de inrichting worden gebezigd en niet aan het wegverkeer deelnemen.
Ten aanzien van de opslag van propaan in een bovengrondse tank groter dan 5 m³ is de PGS 21 van
toepassing. De PGS 21 geeft echter geen voorschriften met betrekking tot de aflevering van propaan.
Tussen de voorschriften met betrekking tot uitvoering, keuring en gebruik van gasopslaginstallaties zoals die
zijn opgenomen in de PGS 21 met betrekking tot propaan en de PGS 16 met betrekking tot opslag van LPG
bestaat grote overeenkomst. Gezien de aard en omvang van de opslag van propaan en de wijze waarop de
aflevering van propaan op de bedrijfslocatie plaatsvindt, is hiervoor aansluiting gezocht bij de richtlijn PGS
16. Voorschrift 4.6.1 vervangt in deze het bestaande voorschrift V27.
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Ten aanzien van de opslag, verlading en aflevering van propaan wordt voldaan aan BBT. Dit is in het belang
van het milieu.
3.12.9 Cryogene opslag van gassen (PGS 9, april 2014)
Middels besluit van 18 mei 2010 (kenmerk 2010-29.967/20, MV) hebben wij aan Avebe vergunning verleend
3
voor een stikstofopslag van 8 m en een nieuw te realiseren chemicaliënopslag.
Middels het besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 2011-32.001/28, MV) hebben wij aan Avebe vergunning
verleend voor een buitenopslag voor chemicaliën (opstal 004) in emballage en een vergroting van de eerder
3
3
genoemde stikstofopslag van 8 m naar 50 m .
Middels het besluit van 30 juni 2015 is een vergroting van de eerder genoemde stikstofopslag naar 61 m3
vergund.
In voorschrift 4.7.1 van deze ambtshalve wijziging is de verplichting opgenomen om bij de opslag aan de
nieuwe PGS 9 (april 2014, opslag van cryogene gassen) te voldoen. Dit is in het belang van het milieu.
3.13
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het gebruik van
energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast deze instrumenten geeft
de Wabo-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
Op 2 oktober 2009 is het MEE-convenant (meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen)
ondertekend door de branche-organisatie van de zetmeelindustrie. Dit convenant is bedoeld voor bedrijven
die onder het CO2-emissiehandelsysteem (Emission Trading System, ETS) vallen, waaronder Avebe.
Het convenant vult de wettelijke verplichtingen voor zuinig gebruik van energie in. Avebe wordt daarmee
geacht in deze te voldoen aan BBT. Wij achten het daarom niet noodzakelijk aanvullende voorschriften met
betrekking tot energieverbruik op te leggen.
Aan deze beschikking wordt een voorschrift verbonden (voorschrift 6.1.1) waarin is vastgelegd dat de
beëindiging van de deelname aan het MEE-convenant aan het bevoegd gezag dient te worden gemeld. Dit
voorschrift vervangt het bestaande voorschrift E2 (omgevingsvergunning van 6 augustus 2002), waarin nog
verwezen wordt naar de convenant benchmarking energie efficiëncy. Dit convenant is de voorganger van het
MEE-convenant.
3.14
Verkeer en vervoer
Bij een omgevingsvergunning dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het
milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. De richtinggevende relevantiecriteria zijn gewijzigd: vervoersmanagement is
relevant bij een inrichting met meer dan 500 werknemers . Dit aantal wordt niet overschreden zodat het
aspect verkeer en vervoer niet meer relevant is.
Voorschrift VV1 van de vigerende revisievergunning, dat bepaalt dat Avebe binnen 1 jaar na het van kracht
worden van de vergunning onderzoek naar personenvervoer moest uitvoeren, wordt derhalve ingetrokken.
3.15
Proefnemingen
Ontwikkelingen binnen een bedrijf maken het incidenteel nodig om proeven aan het primaire
productieproces, procesinstallaties of andere ondersteunende activiteiten en voorzieningen uit te voeren.
Omdat het op voorhand vaak niet mogelijk is om in een vergunningaanvraag een volledige opsomming te
geven van alle milieuhygiënische consequenties van een proef worden deze proeven veelal niet vermeld.
Regulering van proefnemingen geeft meer borging van de milieuaspecten en is in het belang van het milieu.
Derhalve wordt in de voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.4 eisen gesteld aan deze proeven. Deze eisen
hebben betrekking op een verzoek om toestemming. Middels dit verzoek heeft het bevoegd gezag de
mogelijkheid om de milieuhygiënische consequenties van de proef te vergelijken met de randvoorwaarden
die in de vergunning zijn gesteld. Bij de beoordeling wordt de omvang en de tijdsduur van de proef
meegewogen.
3.16
Overige aspecten
3.16.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze ambtshalve
wijziging geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm,
dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
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3.16.2 Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment. Bij deze ambtshalve wijziging vindt geen relevante
onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
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1

ALGEMEEN

1.1
Milieuzorg
1.1.1
Na 1 januari 2018 dient een beschrijving van het milieuzorgsysteem, de in het milieuzorgsysteem vereiste
procedures, werkinstructies en documenten en alle hieruit voortkomende gegevens en registers op een
overzichtelijke en inzichtelijke wijze op een te allen tijde voor medewerkers binnen de inrichting toegankelijke
locatie aanwezig te zijn. Aan het bevoegd gezag moet op verzoek inzage in deze stukken worden gegeven.
1.1.2
Na 1 januari 2018 dient aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van
derden, toereikende instructies te zijn verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen van hun kant niet
leiden tot een overtreding van de vergunningvoorschriften of een tekortkoming van het milieuzorgsysteem.
1.1.3
Na 1 januari 2018 dient bij voortduring, maar ten minste eenmaal per 3 jaar, door middel van interne controle
te worden vastgesteld of de inrichting in werking wordt gehouden overeenkomstig de procedures en
instructies van het milieuzorgsysteem.
1.1.4
Binnen de inrichting moet een milieuregistratiesysteem aanwezig zijn waarin ten minste de volgende
informatie is vastgelegd:
a.
Schriftelijke instructies voor het personeel;
b.
De resultaten van, op basis van deze vergunning vereiste, uitgevoerde controles, keuringen,
inspecties, analyses en metingen;
c
Registraties van uitgevoerd(e) onderhoud en inspecties aan installaties, milieubeschermende
voorzieningen en nageschakelde voorzieningen;
d
Registraties van uitgevoerde milieu-onderzoeken (zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek,
etc.);
c.
Registratie van de incidentele bedrijfssituaties met vermelding van de start- en eindtijden;
d.
Registratie van ongewone voorvallen, met beschrijving van de invloed op het milieu,
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
e.
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
f.
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
g.
Registratie van het energie- en waterverbruik;
h.
Het bedrijfsnoodplan;
i.
Registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van aanwezige grondstoffen;
j.
Registratiegegevens van tanks (tanklogboeken);
k.
Afschriften van vigerende omgevingsvergunningen met bijbehorende voorschriften
en meldingen en voorschriften uit rechtstreeks werkende milieugerelateerde wet- en regelgeving.
De in dit voorschrift genoemde gegevens moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.2
Proefnemingen
1.2.1
Bij proeven aan het primaire productieproces en de ondersteunende activiteiten en voorzieningen alsook de
hierbij toegepaste grond- en hulpstoffen welke in afwijking zijn met de vigerende omgevingsvergunningen
dient voorafgaand aan een proefneming schriftelijk toestemming te zijn verkregen van het bevoegd gezag.
Een verzoek hiertoe dient minimaal vier weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden
ingediend bij het bevoegd gezag.
1.2.2
Een verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 1.2.1 , moet in ieder geval aandacht besteden aan de volgende
punten:
het beoogde doel van de proef;
een technische beschrijving van het proces of de installatie en van de proef zelf;
de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
de te verwachten milieubelasting (emissies);
de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van de voor de proef toegepaste grond- en
hulpstoffen en vrijkomende afvalstoffen en emissies;
de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
de wijze van rapportage van de resultaten van de proef.
1.2.3
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Het bevoegd gezag kan een proefneming weigeren dan wel nadere eisen stellen aan de
onderzoeksbeschrijving. Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op alle in voorschrift 1.2.2
genoemde aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming voorwaarden worden
verbonden waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.
1.2.4
Een bevoegd ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van deze beschikking, dient in de
gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij een proefneming. Hiertoe dient de datum van (de
start van) de proefneming ten minste 5 werkdagen van te voren kenbaar te worden gemaakt.
2

AFVALSTOFFEN

2.1

Beheer eigen afvalstoffen

2.1.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.
3

LUCHT

3.1
Vaststellen emissie puntbronnen
3.1.1
Vergunninghouder dient binnen 9 maanden na inwerkingtreding van dit besluit eenmalig de emissie
(mg/Nm3, kg/uur) naar de lucht van zetmeelstof, eiwitstof, propyleenoxide, epichloorhydrine, ethanol uit alle
puntbronnen te hebben vastgesteld door een emissiemeting onder representatieve bedrijfsomstandigheden
of door een berekening van de emissie die is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Een emissiemeting
voor een stof uit een bron is niet noodzakelijk indien is aangetoond dat de massastroom op jaarbasis kleiner
is dan 500 maal de grensmassastroom
(toelichting: vrijstellingsgrens genoemd in artikel 2.4.1. van de Nederlandse emissierichtlijn.)
3.1.2
Het bevoegd gezag dient 2 weken vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij elke in
voorschrift 3.1.1 genoemde emissiemeting.
3.1.3
Uiterlijk 3 maand na het verrichten van de in voorschrift 3.1.1 genoemde metingen dient vergunninghouder
de meetresultaten aan het bevoegd gezag te rapporteren.
Deze rapportage dient naast de meetresultaten ten minste de volgende gegevens te bevatten:
•
berekening naar normale omstandigheden 273K, 101,3 kPa en droge lucht;
•
de representatieve bedrijfssituaties (oftewel de procescondities en belasting en/of de
bedrijfsomstandigheden waarbij de metingen zijn verricht;
•
met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
•
het aantal verrichte metingen c.q. meetsessies, tijdstippen en tijdsduur;
•
op welke plaats is gemeten;
•
de toegepaste meetmethoden, waarbij ingeval is afgeweken van een erkende meetnorm de afwijking
duidelijk wordt gemotiveerd;
•
een beschouwing over de onnauwkeurigheden van de meetmethodiek (monstername en analyse) en
over de nauwkeurigheid van de metingen;
•
welk bedrijf of welke instantie de metingen heeft uitgevoerd en het certificaat waaronder is gemeten;
•
een toetsing van het meetresultaat aan de in de voorschrift 3.2.1 tot en met 3.2.4 genoemde waarden.
3.1.4
Indien uit de in voorschrift 3.1.3 genoemde toetsing blijkt dat niet aan de in voorschrift 3.2.1 tot en met 3.2.4.
genoemde waarden wordt voldaan kan vergunninghouder tot uiterlijk 18 maanden na inwerkingtreding van
dit besluit aan het bevoegd gezag een verzoek om verruiming van de in voorschrift 3.2.1 tot en met 3.2.4
genoemde waarden doen op basis van de geografische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de
technische kenmerken, zoals afwijkende emissiepatroon, kosteneffectiviteit en integrale afweging van de
mogelijkheden voor emissiebeperking.
Het bevoegd gezag betrekt in de behandeling van dit verzoek de volgende aspecten:
- De beste beschikbare technieken worden toegepast;
- Vergunninghouder heeft bij het verzoek de kosteneffectiviteit van maatregelen bepaald volgens de
rekenmethode weergegeven in bijlage 3;
- Een maatregel is in ieder geval kosteneffectief indien de berekende waarde lager is dan 8 euro per
vermeden kg stofemissies per jaar of 8 euro per vermeden kg vluchtige organische stoffen per jaar.
3.1.5
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Een verruiming van de in voorschrift 3.2.1 tot en met 3.2.4 genoemde emissienormen mag tot maximaal de
volgende niveaus plaatsvinden:
a. 10 mg/m3 voor de emmisieconcentratie van stof uit emissiepunten, waarvan de af te voeren lucht door
een filtrerende afscheider wordt gevoerd
b. 25 mg/m3 voor de emmisieconcentratie van stof uit emissiepunten, waarvan de af te voeren lucht door
een niet-filtrerende afscheider wordt gevoerd, met uitzondering van de emissiepunten S1801, S1802 en
S1803 van de zetmeeldrogers, waarvan de af te voeren lucht door een natvanger wordt gevoerd, hiervoor
geldt een maximum van 50 mg/m3.
c. 5 mg/m3 ten aanzien van de emissieconcentratie van zowel propyleenoxide als epichloorhydrine.
d. 150 mg/m3 voor de emissieconcentratie van ethanol in de uitgeworpen gassen van de gaswasser van het
Primojel-proces.
3.2
Emissie-eisen
3.2.1
Voor bestaande emissiepunten van zetmeel- en eiwitstof en nieuwe emissiepunten van zetmeel- en eiwitstof
met een jaarvracht van 100 kg of meer, dienen filtrerende afscheiders te worden toegepast. Voor deze
3
emissiepunten geldt een emissie-eis voor totaal stof van 5 mg/mo .
3.2.2
In afwijking van voorschrift 3.2.1 mogen voor droog- en koelinstallaties alsook transportsystemen, uit
technisch oogpunt en uit oogpunt van kosteneffectiviteit, niet-filtrerende afscheiders worden toegepast.
3
Voor deze emissiepunten geldt een emissie-eis van 20 mg/mo .
3.2.3
Vergunninghouder dient voor 1 januari 2019 en vervolgens binnen elke periode van 5 jaar, het stappenplan
van de NeR met betrekking tot invulling van de minimalisatieverplichting te doorlopen waarbij:
de emissie van propyleenoxide en epichloorhydrine opnieuw dient te worden vastgesteld;
mogelijkheden en technieken ter reductie of beëindiging van de emissie van propyleenoxide en
epichloorhydrine dienen te worden onderzocht;
de implementatie van (eventuele) maatregelen ter reductie of beëindiging van de emissie wordt
uitgewerkt.
De resultaten van voornoemde periodieke herbeoordeling dient telkens binnen een termijn van 5 jaar aan
het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
3.2.4
De emissieconcentratie van ethanol in de uitgeworpen gassen van de gaswasser van het Primojel proces,
mag niet meer bedragen dan 50 mg/m3
3.3
Inspectie en onderhoud emissiebeperkende voorzieningen
3.3.1
Er dienen ten behoeve van de borging van de goede werking van de toegepaste stofafscheidingsinstallaties,
gaswassers en katalytische naverbranding instructies en procedures beschikbaar te zijn, die de uitvoering
van inspectie en onderhoud van deze installaties beschrijven. Deze instructies en procedures dienen aan te
geven:
- hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud en vervanging
wordt geborgd;
- hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);
- hoe hiermee preventief onderhoud wordt bevorderd;
- op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde
emissiebeperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
- hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde voorzieningen wordt uitgevoerd en
geregistreerd;
- welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van desbetreffende
voorzieningen te controleren.
3.3.2
De vergunninghouder dient te handelen in overeenstemming met de op basis van het vorige voorschrift
beschikbare instructies en procedures.
3.4
Uitvoering luchtemissiemetingen (algemeen)
3.4.1
Binnen 12 maanden na inwerkingtreding van dit besluit moet met betrekking tot de in voorschrift 3.1.1
genoemde puntbronnen voor zetmeelstof, eiwitstof, propyleenoxide, epichloorhydrine, azijnzuur, ethanol
een controleplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. In dit controleplan dienen de
volgende zaken te zijn uitgewerkt met inachtneming van het gestelde in par. 3.7 van de NeR:
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a. bepaling storingsfactor (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
b. vaststellen controlevorm (metingen/ERP's) en -frequentie (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
c de beschrijving van de emissierelevante parameters
d. de monitoringfrequentie
e. de relatie tussen de emissie en de emissierelevante parameter
f. de onder- en bovengrenzen van de emissierelevante parameter waarbinnen de goede werking van de
afgasbehandelingstechniek gewaarborgd is (NeR 3.7.5)
g. een onderbouwing van bovengenoemde onder- en bovengrens, onder meer door het vastleggen van de
relatie tussen de emissierelevante parameters en de emissie door metingen
h. de wijze waarop de meetapparatuur wordt gekalibreerd.
i. de toegestane bedrijfscondities om emissie-metingen uit te voeren.
Het bevoegd gezag kan ten aanzien van genoemde onderdelen van dit controleplan nadere eisen stellen.
3.4.2
In de rapportage van de in het goedgekeurde controleplan genoemde metingen dient minimaal te zijn
vastgelegd:
- de meetresultaten;
- toetsing aan de emissiegrenswaarde;
- de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en de belasting c.q. de
bedrijfsomstandigheden waarbij de metingen zijn verricht;
- met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
- het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
- op welke plaats is gemeten;
- de toegepaste meetmethoden, waarbij in geval wordt afgeweken van een erkende meetnorm de
afwijking duidelijk wordt gemotiveerd;
- een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voor komen en over de nauwkeurigheid van
de metingen;
- welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten.
Voornoemde metingen dienen te voldoen aan het gestelde in onderstaande voorschriften 3.4.3 tot en met
3.4.14.
3.4.3
De uitvoering van periodiek te herhalen emissiemetingen aan vaste installaties dient minimaal 2 weken voor
datum van uitvoering te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3.4.4
De in voorschrift 3.4.2 bedoelde rapportage dient uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de desbetreffende
metingen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
3.4.5
De meting dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de meetmethoden zoals genoemd in het
goedgekeurde emissie, meet- en registratieprogramma (voorschrift 3.4.1.).
3.4.6
De meetplaats dient te worden uitgevoerd conform de norm NEN-EN 15259:2007.
3.4.7
De metingen dienen te worden uitgevoerd bij normale bedrijfsomstandigheden.
3.4.8
De meetresultaten moeten worden gepresenteerd bij de standaardcondities waarin ook de emissie-eis is
uitgedrukt.
3.4.9
Emissiemetingen aan procesinstallaties dienen te worden uitgevoerd door een, voor die verrichting,
geaccrediteerde meetinstantie.
3.4.10
Emissiemetingen aan procesinstallaties moeten bestaan uit 3 deelmetingen van elk minimaal een half uur.
3.4.11
Het resultaat van de afzonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen, verminderd met de
gerapporteerde meetonzekerheid of met een standaardwaarde voor de meetonzekerheid.
De meetonzekerheid van de meting dient te worden bepaald door de meetinstantie als 95%
betrouwbaarheidsinterval. Bij een serie van “n” deelmetingen, moet het gemiddelde meetresultaat worden
verminderd met de waarde voor de totale meetonzekerheid gedeeld door √n. Aan de emissie-eis wordt
voldaan als de zo bepaalde toetswaarde lager is dan de in voorschriften vastgelegde emissie-eis.
3.4.12
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De maximale meetonzekerheid als percentage van de emissiegrenswaarde mag niet meer zijn dan 30%
voor stof en totaal stof en niet meer dan 40% voor vluchtige organische stoffen.
3.4.13
Gemeten dient te worden per puntbron.
3.4.14
Emissie-metingen moeten worden uitgevoerd zonder het bijmengen van schone lucht.
3.5
Emissie van geur
3.5.1
Het binnen de inrichting opgeslagen zuiveringsslib mag uitsluitend op het moment van afvoer met
Protamylasse worden gemengd. Binnen de inrichting mogen geen mengsels van Protamylasse en
zuiveringsslib worden opgeslagen.
3.5.2
Het personeel dient door middel van werkinstructies op de hoogte te zijn gebracht van te hanteren
werkmethodes om geuroverlast bij overslag van zuiveringsslib te voorkomen.
3.6

Geuronderzoek

3.6.1
Vergunninghouder dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze beschikking een
geuronderzoek ter goedkeuring bij het bevoegd gezag in te dienen. Dit geuronderzoek wordt goedgekeurd
indien onderstaande ten minste is aangegeven en uitgewerkt :
1. de bronsterkte en hedonische waarden van minimaal de volgende relevante geurbronnen:
de droger MP10 van de derivatenfabriek, droger protastarfabriek, de kleine droger MP6, protostarfabriek,
opslag primair slib derivatenfabriek, beluchtingstanks A,B en C van de awzi, voorbezinktank en slibopslag
van de awzi, slibindikkingsgebouw van de awzi, mengen zuiveringsslib;
2. berekening, met het Nieuw Nationaal Model (conform regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007), van de
volgende geurcontouren rond de inrichting, van de:
3
* 98-percentiel van de uurgemiddelde concentraties in OUE/m die hoort bij een hedonische waarde van -1.
3
* 99,5-percentiel van de uurgemiddelde concentraties van twee maal de concentratie in OU E/m die hoort bij
een hedonische waarde van -1.
3
* 99,9-percentiel van de uurgemiddelde concentraties van vier maal de concentratie in OU E/m die hoort bij
een hedonische waarde van -1.
3
* 98-percentiel van de uurgemiddelde concentraties in OUE/m die hoort bij een hedonische waarde van -2.
3
* 99,5-percentiel van de uurgemiddelde concentraties van twee maal de concentratie in OU E/m die hoort bij
een hedonische waarde van -2.
3
* 99,9-percentiel van de uurgemiddelde concentraties van vier maal de concentratie in OU E/m die hoort bij
een hedonische waarde van -2.
4. de geurreducerende maatregel(en) welke technisch en financieel-economisch in redelijkheid realiseerbaar
zijn;
5. het effect van elke te nemen maatregel(en) op bovengenoemde geurcontour(en);
6. de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel;
Een geuremissie-onderzoek dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd overeenkomstig de
wijze vermeld in het document “Nederlandse technische afspraak NTA 9065 Meten en rekenen geur”.
4

OPSLAG

4.1
Algemeen
4.1.1
Binnen de inrichting mag op enig moment niet meer dan 80 ton monochloorazijnzuur en 23 ton
monochloorazijnzuur natrium aanwezig zijn.
4.1.2
3
Tanks met opslag van brandbare stoffen klasse 1 en 2 groter dan 20 m dienen van het volgende te zijn
voorzien van:
1. een volgens de ATEX gecertificeerd onderdruk/overdruk ventiel (Machinerichtlijn en/of NEN
12874) in de in- en beluchting geïnstalleerd volgens NPR 7910-1; 2. een vlamdover met CEmarkering volgens norm NEN-EN 12874 en de ATEX-richtlijn geïnstalleerd;
2. de ontluchting is op minimaal 5 m boven maaiveld.
3. de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaal vereffening;
4. De tank is voorzien van een verfsysteem om zoveel mogelijk zonlicht te kunnen reflecteren
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4.2
Uitvoering, onderhoud en inspectie van tanks
4.2.1
Met betrekking tot het in voorschriften 4.2.3 tot en met 4.2.6 gestelde dient een analyse te worden
uitgevoerd naar de mate waarin van dit gestelde binnen de inrichting wordt afgeweken. Van deze analyse
dient een rapport te zijn opgegesteld waarin de verbeterpunten zijn opgenomen en een planning waarbinnen
deze verbeteringen zijn doorgevoerd. Het rapport dient tevens milieuhygiënische, technische, financiële en
bedrijfsorganisatorische afwegingen te omvatten op basis waarvan deze planning tot stand is gekomen. Het
rapport dient binnen 12 maanden na inwerking treding van dit besluit aan het bevoegd gezag te zijn
verzonden.
4.2.2
Vergunninghouder dient de verbeterpunten van de in voorschrift 4.2.1 genoemde rapportage uit te voeren
binnen de termijnen die worden genoemd in deze rapportage en met ingang van 12 maanden na in werking
treding van dit besluit te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.2.3. tot en met 4.2.6 voor zover daar
geen afwijkingen van zijn vastgelegd in genoemd rapport.
4.2.3
De opslagtanks voor azijnzuuranhydride (klasse 2) met de daarbij behorende leidingen en appendages
moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden onderhouden, gerepareerd of vervangen overeenkomstig
Deel II, Hoofdstuk 4, Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-klasse 2 producten van de BRL-K903/08, door
een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
4.2.4
De opslagtanks voor opslag van ADR klasse 8 (chemicaliëntanks) met de daarbij behorende leidingen en
appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden onderhouden, gerepareerd of vervangen
overeenkomstig Deel II, Hoofdstuk 5 Bovengrondse Chemie opslaginstallaties van de BRL-K903/08, door
een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
4.2.5
Tanks van kunststof dienen te voldoen aan de norm voor thermoplastische tanks NEN-EN 13341 en BRLK21002.
4.2.6
Het leidingwerk dient te voldoen aan BRL-K903/08 deel III, hoofdstuk 2 volledig, thermoplastische flexibele
kunststof of flexibele metalen leidingsystemen en deelgebied III, hoofdstuk 4 volledig, Leidingen van staal en
kunststof met gelaste verbindingen.
4.2.7
Binnen de inrichting moet een inspectie- en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek
onderhoud en de periodieke inspectie van de bovengrondse opslagtanks te allen tijde wordt geborgd. Alle
opslagtanks moeten inwendig en uitwendig worden geïnspecteerd volgens de inspectietermijnen die
voortvloeien uit onderstaande voorschriften .
4.2.8
Bij onderhoud, reparatie of wijzigingen aan opslagtanks dient te worden voldaan aan BRL-K903/08, deel I,
hoofdstuk 5. Eisen te stellen aan producten die bij onderhoud, reparatie of vervanging worden toegepast.
4.2.9
Minimaal één maal per 16 jaar dient een inwendige en minimaal één maal per 8 jaar dient een uitwendige
periodieke inspectie van alle ethanoltanks (klasse 1) plaats te vinden danwel plaats te hebben gevonden. Bij
de inwendige inspecties moeten ultrasonore plaatdiktemetingen van tankwand en tankbodem worden
uitgevoerd. Bij de uitwendige inspectie moeten ultrasonore plaatdiktemetingen van tankwand en tankdak
worden uitgevoerd. De service van de tank moet vooraf bekend zijn en gedurende de periode tot de
volgende periodieke inspectie niet veranderen, zonder dat de tank opnieuw geïnspecteerd wordt.
Druk-vacuümventielen, ventielen en scharnierbouten moeten op hun goede werking, zowel wat betreft
openen als sluiten en afdichten, worden gecontroleerd, onderhouden en eventueel gerepareerd met een
frequentie van minimaal eens per vier jaar na bewezen goede werking. Deze werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd door een door het bevoegde gezag aanvaarde deskundige of deskundige instantie. Het
bevoegd gezag moet te allen tijde inzage kunnen hebben in de rapportage van de inspectie.
4.2.10
Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden bereikbaar zijn.
4.2.11
Elke beproeving, controle, inwendige inspectie van of meting aan tanks en de resultaten hiervan moeten
conform voorschrift 1.1.4 worden geregistreerd.
4.2.12
Wanneer een tank in slechte staat verkeert, moet:
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dit direct worden gemeld aan het bevoegd gezag;
de vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd;
deze binnen 4 maanden onklaar worden gemaakt tenzij de tank in overleg met het bevoegd gezag
is hersteld.
Toelichting:
Een tank verkeert in slechte staat wanneer rekening houdend met de toelaatbare maatafwijking, minder dan
90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige aantasting door corrosie of minder
dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantasting door putvormige corrosie.
-

4.2.13
Indien een tank buiten gebruik wordt gesteld dient de tank te worden geledigd en te worden schoongemaakt
volgens de BRL K905 en te worden afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd
overeenkomstig de BRL K902.
4.3
Lossen van tankwagens
4.3.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.
4.3.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens schriftelijke procedures, die in
de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.
4.3.3
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
dat een goed opgeleide operator aanwezig is tijdens de verlading
het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;
de beheersing van de gevaren van statische elektriciteit;
controle van benodigde voorzieningen;
toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
beperking van luchtemissies;
veiligheidsvoorzieningen;
communicatie met de meetkamer over starten en (nood)stoppen;
aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;
voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);
adequate beveiliging tegen aanrijden;
voorkomen van verrijden van een aangekoppelde tankauto
een noodstop en de noodstopvoorzieningen;
kleine blusmiddelen.
4.3.4
Er mogen per jaar maximaal 27 tankauto's met propaan gelost worden op de inrichting. Dit aantal is exclusief
het aantal laad- en losbewegingen in verband met onderhoud aan de tank.
4.3.5
Er mogen per jaar maximaal 52 tankwagens met ethanol gelost worden op de inrichting. Dit aantal is
exclusief het aantal laad- en losbewegingen in verband met onderhoud aan de tank.
4.3.6
Er mogen per jaar maximaal 52 tankwagens met monochloorazijnzuur worden gelost. Dit aantal is exclusief
het aantal laad- en losbewegingen in verband met onderhoud aan de tank.
4.3.7
De propaantank en ethanoltank dienen met noodknoppen op afstand bestuurd te kunnen worden ingeblokt.
4.3.8
De vulleiding van de propaantank, elke ethanoltank en elke monochloorazijnzuur(MCA)tank dient te zijn
voorzien van een terugslagklep, waarvan de goede werking aantoonbaar vastgesteld dient te zijn.
Toelichting: middels een door de fabrikant voorgeschreven methode en werkwijze of gelijkwaardig
4.3.9
De MCA tanks dient van bovenaf te worden gevuld.
4.4

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

4.4.1
De opslag van gevaarlijke stoffen in IBC-containers alsook de opslag van ongereinigde IBC-containers op
Opstel 004 dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen" van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011 versie 1.0, december 2011):
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-

Hoofdstuk 3: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 en 3.1.5, 3.2.2.1, 3.2.2.2 en 3.2.4.1 t/m 3.2.4.4, 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3;
3.4.1 t/m 3.4.5, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.11.1 t/m 3.11.3, 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2 en 3.13.5, 3.14.1 t/m
3.14.3, 3.15.1 en 3.15.2, 3.16.1 en 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1, 3.20.1 en 3.25.1;
Hoofdstuk 4: 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 en 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2 en 4.7.1.

4.4.2
Op Opstel 004 mag het volgende aan gevaarlijke stoffen in emballage aanwezig zijn:
1. Maximaal 20,8 ton ADR klasse 8;
2. Maximaal 300 stuks ongereinigde IBC-containers met resten chemicaliën van ADR klasse 9.
4.4.3
De opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage in aftap- en overtapruimtes dient te voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.1.3 van de richtlijn
PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen".

4.5
Opslag gasflessen
4.5.1
De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van een volume van 125 liter waterinhoud, te voldoen aan
het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" .
4.6
Opslag en aflevering propaan
4.6.1
De opslag van propaan in een bovengrondse tank en de aflevering van propaan voor heftrucks dient te
voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.3 en 3.4 en de hoofdstukken 4, 5 en 6 van richtlijn PGS 16,
"Autogas (LPG) supplement voor bedrijfsinstallaties en LPG-afleverinstallaties met een doorzet van minder
dan 50 m³/jaar" (2010 versie 1.0, september 2010).
4.7

Cryogene opslag van stikstof

4.7.1
De cryogene opslag van stikstof dient de voldoen aan het gestelde in PGS 9 , Cryogene gassen (versie april
2014).
5

BRANDBESTRIJDING

5.1.1
Binnen een termijn van 12 maanden na datum van het van kracht worden van deze vergunning dient de
volgende informatie ter goedkeuring te worden verzonden aan het bevoegd gezag:
- het bedrijfsbeleid ten aanzien van het voorkomen, beheersen, beperken en bestrijden van
incidenten;
- een kwantitatieve beschrijving van een of meer representatieve incidentscenario’s voor elke
installatie-eenheid;
- een algemene strategie voor de repressie van de incidentscenario’s;
- een overzicht van de benodigde voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen voor de
beperking, beheersing en bestrijding van incidenten;
- de personen en/of functies die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de integriteit van deze
voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen.
5.1.2
Het bevoegd gezag beslist niet over de in voorschrift 5.1.1 bedoelde goedkeuring dan na inwinning van het
advies bij de Veiligheidsregio.
6
ENERGIE
6.1.1
In het geval dat vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiency
ETS-ondernemingen (MEE) beëindigt, stelt de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan onverwijld in
kennis.
7

WATER

7.1.1
De vergunninghouder moet van het waterverbruik in de inrichting conform voorschrift 1.1.5 registreren.
De registratie omvat in ieder geval:
het totale leidingwater-, grondwater- en oppervlaktewaterverbruik per kalenderjaar;
de doeleinden waarvoor het leiding-, grond- en oppervlaktewater is ingezet.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
BBT: Best Beschikbare Technieken
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BRANDBARE STOFFEN: Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen
blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.
BRL: Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
EMBALLAGE: Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen
en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate
bulkcontainers (IBC's).
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62)
als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN: Stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of
de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu,
waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.
NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN: Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER: Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NPR: Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
PGS: Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen

pagina 31 van 37

BIJLAGE 2 :

Berekend groepsrisico (fN curve)
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BIJLAGE 3 :

Kosteneffectiviteit

De methodiek op basis waarvan de kosteneffectiviteit wordt berekend, wordt weergegeven in het schema in
figuur 1. Hieronder wordt verder ingegaan op een viertal aspecten in dit schema.
Rentevoet en afschrijving
Het resultaat van een kostenberekening is sterk afhankelijk van de gehanteerde rentevoet. In deze methodiek
is gekozen voor een vaste rentevoet. De vaste rentevoet is gesteld op 10%. Deze 10% is een compromis
tussen de nominale kapitaalmarktrente en de interne rentevoet die door bedrijven wordt gehanteerd (‘return
on investment’).
Afschrijvingsmethodiek
In de methodiek worden investeringen op annuïtaire wijze afgeschreven. In principe kan op twee manieren
worden afgeschreven: op lineaire of op annuïtaire wijze. In werkelijkheid worden investeringen vaak op
lineaire wijze afgeschreven. De annuïtaire afschrijvingsmethode heeft echter als voordeel dat constante
jaarkosten worden verkregen zodat de methodiek eenvoudiger te hanteren is.
Afschrijvingstermijn
In de methodiek worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 • 10 jaar voor het elektromechanische deel van de milieu-investering;
 • 25 jaar voor het bouwkundig deel van de milieu-investering.

Onder het elektromechanische deel wordt alle apparatuur verstaan, compleet met instrumentatie en
dergelijke. Onder het bouwkundige deel worden vaak de hallen, loodsen, funderingen, leidingbruggen en
dergelijke verstaan. De reden dat deze bouwkundige investeringen over een langere termijn worden
afgeschreven is dat de levensduur veelal langer is dan 10 jaar en dat deze voorzieningen ook bruikbaar
blijven als de huidige apparatuur wordt vervangen. Echter, in praktijk zijn (delen van) de bouwkundige
investeringen toch installatiespecifiek en moeten worden verwijderd als de apparatuur is afgeschreven, wordt
ontmanteld en niet meer wordt vervangen. Indien dit wordt voorzien, dan moeten deze installatiespecifieke
bouwkundige voorzieningen worden gerekend tot het elektromechanische gedeelte en dus worden
afgeschreven over 10 jaar.
Berekening annuïteit
De annuïteit is de factor die uitdrukt wat de jaarlijkse kosten zijn van een eenmalige investering. De annuïteit
wordt berekend uit rente plus afschrijving volgens:

Waarin i de rentevoet is (dimensieloos) en n de afschrijvingstermijn (in jaar). Voor een rentevoet van 10
procent (i = 0,1) is de annuïteit bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar gelijk aan 0,163 en bij een
afschrijvingstermijn van 25 jaar gelijk aan 0,110.
De afschrijvingstermijn vangt aan op het moment dat de installatie in bedrijf wordt genomen.
Kapitaalskosten die worden gemaakt voor dit tijdstip vallen onder het begrip ‘bouwrente’ en maken
onderdeel uit van de eenmalige investeringen.
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Figuur 1. Methodiek kosteneffectiviteit
a Kosten
Aanschaffingsprijs

€ ......

Bijkomende investeringen

€ ......

Eenmalige investeringen

€ ......

Kapitaalvernietiging door desinvesteringen

€ ......

------------------------------------------------ +

------- +

Totale investeringen

€ invest

Totale investeringen * annuïteit =>

€ invest*0.163=>

Bouwkundige investeringen

€ bouwk

Bouwkundige investeringen* annuïteit bouwk =>

€ bouwk*0.110=>

Onderhoud

€ ......

Bediening

€ ......

Overige vaste operationele kosten

€ ......

------------------------------------------------ +

------- +

Totale vaste operationele kosten =>

€ ......=>

Voorzieningen (gas, elektriciteit, water, stoom etc.)

€ ......

Reststoffenverwerking/lozingsheffingen

€ ......

Overige variabele operationele kosten +

€ ......

------------------------------------------------

------- +

Totale variabele operationele kosten =>

€ ......=>

Kapitaalskosten

Bouwkundige
kapitaalkosten

Vaste operationele
kosten

Variabele
operationele kosten
--------------------- +
= Totale bruto
jaarlijkse kosten

Opbrengsten en besparingen =>

€ ...... =>

Opbrengsten en
besparingen
--------------------- -
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= Totale netto
jaarlijkse kosten
b Effecten
Jaarlijkse ongereinigde vracht =>

...... =>

Jaarlijkse restemissie

......

Jaarlijkse emissies tijdens storingen

......

Jaarlijkse emissies tijdens onderhoud

......

------------------------------------------------- +

------ +

Totale jaarlijkse restemissie =>

...... =>

Jaarlijkse
ongereinigde vracht

Totale jaarlijkse
restemissie
--------------------- –
= Totale jaarlijkse
emissiereductie

c Kosteneffectiviteit
Totale netto jaarlijkse
kosten
Kosteneffectiviteit =

----------------Totale jaarlijkse
emissiereductie

Standaard waarden*:
Som bijkomende en eenmalige investeringen*:
30–250% van aanschaffingsprijs (zie tabel 1)
Eenmalige investeringen*:
25% van aanschaffingsprijs
Vaste operationele kosten*:
3–5% van de aanschaffingsprijs en bijkomende
investeringen
Voorzieningen-prijzen:
Uit DACE-prijzenboekje (24)
Tijdsduur storingen en onderhoud:
2% van de bedrijfstijd
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* Het verdient de voorkeur om bijkomende en eenmalige investeringskosten en vaste operationele kosten uit
het verkennend ontwerp af te leiden. Alleen indien het verkennend ontwerp niet genoeg houvast biedt, kan
met de standaard-waarden worden gewerkt.
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