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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP
Groningen, 2012
Nr. 2012 - 33351
Beschikken hierbij op de aanvraag van Eska Graphic Board BV orn een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reject vergassingsinstallatie.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 22 december 2011 een aanvraag voor een gefaseerde omgevingsvergunning ontvangen van Eska Graphic Board BV. Het betreft het uitbreiden van de kartonfabriek van Eska
Graphic Board aan de Meint Veningastraat 114-116 te Hoogezand met een rejectvergassingsinstallatie
genaamd ESKA POWER.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 178743.
De onderhavige aanvraag betreft fase 1. Fase 2 omvat de aanvraag om een aanvullende vergunning voor
de bouw van de installatie en zal in een later stadium worden ingediend.
Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, ander e (milieu), jo. artikel 2.5
van de Wabo.
1.2
Besiuit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 jo. artikel 2.5 van de Wabo:
de omgevingsvergunning eerste fase te verlenen voor het uitbreiden van een kartonfabriek met een
rejectvergassingsinstallatie (artikel 2.1 lid 1 ander e Wabo);
de omgevingsvergunning eerste fase te verlenen voor onbepaalde tijd;
dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvergunning eerste fase;
aan deze omgevingsvergunning eerste fase voorschriften te verbinden.
1.3
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het ontwerp besluit en zijn als gewaarmerkt stuk
bijgevoegd:
111221 WABO aanvraag Eska Power d.d. 21 december 2011;
Bijlage 1: situatietekening / plattegrond d.d. 21 december 2011;
Bijlage 2: plattegrond d.d. 21 december 2011;
Bijlage 3: plattegrond details Eska Power d.d. 21 december 2011;
Bijlage 4: plattegrond transportroutes;
Akoestisch onderzoek, kenmerk: FB 1190-2-RA, d.d. 31 januari 2012);
Rapport luchtkwaliteit (notitie, rapport en bijlagen); d.d. 21 december 2011;
Het acceptatie en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (AV—
AO/IC), kenmerk N001-4815155ENI-pws-V01-NL, d.d. 12 april 2012.
Notitie geuraspecten, kenmerk N001-4815155ANE-srb-V02-NL, d.d. 12 april 2012.
1.4
Nog in te dienen gegevens en bescheiden
Voor het indienen van de aanvraag fase 2 (bouw) dient een brandveiligheidsplan ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden gezonden.
Voor het indienen van de aanvraag fase 2 (bouw) dient een rioleringstekening te warden ingediend.
Geldigheid van de omgevingsvergunning
1.5
De onderhavige aanvraag betreft een gefaseerde aanvraag am een omgevingsvergunning ingevolge artikel
2.5 jo. artikel 6.3 van de Wabo. Thans wordt fase 1 aangevraagd; de aanvraag fase 2 volgt op een later
moment. De beoordeling van de aanvraag en de besluitvorrning vindt plaats in twee fasen, waarbij er bij elke
afzonderlijke fase bezwaar en beroep mogelijk is. Beide besluiten, indien positief, vormen gezamenlijk de
omgevingsvergunning. De gevraagde activiteiten mogen plaats vinden als de besluiten voor beide fasen in
werking zijn getreden.
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1.6

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
, voorzitter
, secretaris.
Verzonden op:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Eska Graphic Board, t.a.v. de heer B.J. Bodewes, postbus 90, 9610 AB te Sappemeer;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, t.a.v. de heer F.
Drenth, postbus 75, 9600 AB te Hoogezand;
- het Dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, t.a.v. mevrouw H. Politiek, postbus 195, 9640 AD
te Veendam;
- de brandweer Regio Groningen, t.a.v. de heer T.F.P. de la Ruelle, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
- het Ministerie van l&M, inspectie Noord, postbus 16191, 2500 BD te Den Haag;
- de arbeidsinspectie, postbus 820, 3500 AV te Utrecht.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 22 december 2011 hebben wij een aanvraag om een eerste fasebeschikking als bedoeld in artikel 2.5
van de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van Eska Graphic Board BV.
2.2
Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Omdat deze uitzonderingsgrond zich niet
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
Wij hebben op 6 januari 2012 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan Eska Graphic Board BV.
Eska Graphic Board BV heeft op 31 januari 2012 een geluidrapport ingediend. Dit geluidrapport vervangt het
geluidrapport van 15 december 2012. Verwijzingen in de aanvraag near het geluidrapport van 15 december
2011 dienen te worden gelezen als verwijzingen naar het geluidrapport van 31 januari 2012.
Op 13 februari 2012 is de aanvraag aangevuld met een beschrijving van het acceptatie en verwerkingsbeleid
en de administratieve organisatie en interne controle (hierna: AV — AO/IC) voor de acceptatie van rejects en
RDF afkomstig van andere inrichtingen. Dit AV — AO/IC is in overleg met de provincie zodanig gewijzigd dat
alleen de acceptatie van rejects van andere papier- en kartonfabrieken is toegestaan. Het gewijzigde AV AO/IC is op 12 april 2012 ingediend.
Op 12 april 2012 heeft Eska Graphic Board BV de aanvraag aangevuld met een notitie waarin wordt
toegelicht waarom er geen relevante geuremissie te verwachten is.
Het ontwerpbesluit is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter inzage gelegd
in de gemeente Hoogezand en op het provinciehuis van 13 augustus 2012 tot en met 24 september 2012.
Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden, editie
Noord, van 11 augustus 2012, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Projectbeschrijving
2.3
Eska Graphic Board is voornemens om hun kartonfabriek te Hoogezand uit te breiden met een installatie om
rejects, een bij de kartonproductie vrijkomende afvalstroom, te kunnen vergassen. Door de vrijkomende
gasstroom te verbranden zal energie worden opgewerkt. Deze thermische energie zal door het bedrijf
worden ingezet in haar eigen productieproces. Hierdoor zal het aardgasverbruik van de kartonfabriek worden
gereduceerd.
Eska Graphic Board BV heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo.
Deze beschikking heeft betrekking op de eerste fase (milieu). In de tweeds fase zal de vergunning voor het
bouwen van de vergassingsinstallatie worden aangevraagd.
Gelet op het verzoek gaat de eerste fase beschikking in op de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
het voorbewerken van rejects;
het opslaan van rejects;
het vergassen van rejects;
het verbranden van syngas in een brander;
het opwekken van stoom met behulp van een stoomketel;
het opslaan van ammoniak;
het opslaan en afvoeren van as uit de rejectvergasser.
In de vergassingsinstallatie wordt maximaal 25.000 ton rejects op jaarbasis vergast. Maximaal 12.500 ton
hiervan zal afkomstig zijn van derden (andere papier- en kartonfabrieken).
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.4
Omgeving
Eska is gelegen in de kom van Hoogezand. De meest nabijgelegen woonbebouwing t.o.v. de
rejectsvergasser ligt op circa 130 meter. De omgeving van het bedrijf is kritisch, getuige de inspraakreacties
tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de belangstelling op een door omwonenden georganiseerde
avond en een daarna gehouden voorlichtingsbijeenkomst door Eska.
Huidige vergunningsituatie
2.5
Op 2 juli 2002 hebben wij aan Eska Graphic Board een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) verleend voor een inrichting veer de productie van karton, gelegen aan de Meint Veningastraat 114 116 te Hoogezand.
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Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
een veranderingsvergunning voor de opslag van koolzuur (24 april 2008);
een ambtshalve wijziging m.b.t. geur en de fakkelinstallatie (24 februari 2009).
Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:
Dosering van ongebluste kalk (8 februari 2006);
Herziening werkwijze onderhoud trucks (6 februari 2007)
Installatie BSM, verplaatsing lijmtank, bijzondere afvalstoffen en timmerwerkplaats (13 februari 2007).
Herinrichting technische werkplaatsen (13 februari 2007);
Actualisatie omschrijving grondstaffen (11 juli 2007)
2.6
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals milieu, natuur en aspecten met betrekking tot brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor
zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.7
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in de Ministeriële regaling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag en de daarna ingediende aanvullingen voldoende informatie bevat voor
een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan
ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
2.8
Aanhouding van de aanvraag
Aanhouding is aan de orde als er geen grand is am de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen
zijn om deze vergunning toch (nog) niet te verlenen.
Voor het gebied waarin de activiteit zal warden verricht is een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage
gelegd. Op grond van artikel 3.3 van de Wabo houdt het bevoegd gezag de aanvraag aan indien het een
activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid ander a of b van de Wabo.
In dit geval is er geen reden voor aanhouding van de aanvraag omdat er alleen sprake is van een
vergunning voor de activiteit genoemd in artikel 2.1 eerste lid onder e van de Wabo (milieu, fase 1).
2.9
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
In de Wabo en het Bor warden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursarganen gezonden:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T);
Regionale Brandweer;
Waterschap Hunze en Aa's.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:
De brandweer heeft geadviseerd een brandveiligheidsplan op te stellen en daze voor het indienen van
de aanvraag fase 2 (bouw) ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zenden.
Het waterschap Hunze en Aa's heeft geadviseerd dat Eska bij de verdere uitwerking van de plannen
een rioleringstekening indient. De aanvraag geeft Hunze en Aa's geen aanleiding tot het geven van
advies over de lozing op de gemeentelijke riolering.
2.10
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld
in bijlage 1 van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie),
het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij Eska Graphic Board is een dergelijke installatie aanwezig,
zodat het Activiteitenbesluit slechts van toepassing is op activiteiten waarop onderdelen uit het Besluit
voorzieningen en installaties en/of het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) van toepassing waren.
Beide besluiten zijn overgegaan in het Activiteitenbesluit.
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2.11
Coärdinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend omdat Hunze
en Aa's heeft aangegeven dat een (wijziging van) de Watervergunning niet nodig is.
2.12
M.e.r.
De voorgenomen activiteit valt ander 18.7 van bijlage D van het Besluit m.e.r. waardoor sprake is van een
m.e.r.-beoordelingsplichte activiteit. Dat wil zeggen dat wij moeten beoordelen of er een MER dient te
warden gemaakt. Op 26 augustus 2011 heaft aanvrager hiervoor een aanmeldingsnotitie (artikel 7.8a van de
Wm) bij ons ingediend. Op 27 september 2011 hebben wij een besluit genomen, met kenmerk 201144.275/39, MV, dat er in dit geval geen sprake is van dusdanige belangrijke nadelige gevalgen voor het
milieu en dat er dus geen MER behoeft te warden opgesteld. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de
omstandigheden die in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectrapportage zijn aangegeven:
1. het kenmerk van het project
2. de plaats van het project
3. de kenmerken van het potentiele effect.
Bij de m.e.r.-beoordelingsprocedure is het waterschap Hunze en Aa's medebevoegd gezag. Er heeft daarom
coördinatie plaatsgevonden over de besluitvorming in het kader van de m.e.r.-beoordelingsplicht.
3.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

3.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygienische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevanden.
3.2
Toetsing
Gelet op artikel 2.14, lid 1 ()rider a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
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;
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
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, year zover zij niet kunnen
warden voorkomen;
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
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het vergassen van rejects door Eska Graphic Board zijn er
geen redenen am de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
Beste beschikbare technieken
3.4
Inleiding
3.4.1
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking kornende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT rnoeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het
Besluit omgevingsrecht vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en
baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de
bepaling van BBT rekening houden met in bijlage 1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mar)
aanwezen BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties meet in ieder geval rekening warden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de
in de Regaling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.
Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen docurnenten moet rekening warden
gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

pagina 8 van 28

Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog
niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als
documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van
bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.
3.4.2 Toetsing
Voor rejectvergassingsinstallaties is een BREF Afvalverbranding (Waste Inceneration) beschikbaar waaraan
wij de aangevraagde activiteiten hebben getoetst.
3.4.3 Conclusie
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
afvalpreventie en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen near de
desbetreffende paragraaf.
Nationale milieubeleidsplannen
3.5
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig 'even, in een
aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de rnondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
rnilieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met het NMP.
3.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
- zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
- handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau,
rekening houdend met de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de manier waarop we
omgaan met gevaarlijke stoffen en afval.
- zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natura 2000
De rejectvergassingsinstallatie zal op ca. 2,5 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied
(Zuidlaardermeer) komen te liggen.
In de aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordeling concludeert Eska dat de bijdrage van de
rejectvergassingsinstallatie aan de stikstofdepositie verwaarloosbaar klein zal zijn. Wij onderschrijven deze
conclusie. Verder zijn er geen relevante emissies.
Er zijn dus geen significante effecten te verwachten op de flora en/of fauna in een Natura 2000 gebied als
gevolg van de door Eska aangevraagde activiteiten. Wij zien clan ook geen noodzaak om ten aanzien van
soortenbescherming aanvullende voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
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3.7.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
De rejectvergassingsinstallatie zal worden gebouwd op een perceel op een gezoneerd industrieterrein. Op
dit perceel, noch op de naastgelegen percelen zijn beschermde soorten te verwachten. Er is geen ontheffing
op grond van de Flora- en faunawet aan de orde.
3.8
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrigsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Eska Graphic Board beschikt over een milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
3.9
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het
Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) is dit beleid voor afvalpreventie verder uitgewerkt. Op welke
wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven'
(Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden
voorkomen of beperkt.
De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het verwerken van afvalstoffen. Wij hebben daarom in
deze vergunning verder geen aandacht besteed aan preventie van afvalstoffen.
Overwegingen voor afvalverwerkers
3.10
3.10.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherrning van
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het
doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende
afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).
In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP2)
is het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP2 als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn
vastgelegd in het LAP2. De doelstellingen van het LAP2 geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor
afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bran en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van alval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP2 is ook rekening gehouden met de in al-Eike] 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP2 bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP2 is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP2.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog een omgevingsvergunning verleend mag worden.
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3.10.2 Minimum standaard (LAP2)
De aanvraag heeft betrekking op het verwerken van rejects uit de papier- en kartonindustrie. Voor deze
afvalstroom is sectorplan 3 in bijlage 4 van het LAP2 van toepassing: Procesafhankelijk industrieel afval. In
dit sectorplan is het beleid voor rejects uit de papier- en kartonindustrie neergelegd. In het sectorplan 3 is
daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor rejects uit de papier- en kartonindustrie is deze
minimumstandaard "nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grand van de aard of
samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen dan de
kosten voor verwijdering van de afvalstof.
De aanvraag heeft betrekking op het vergassen van rejects. Het hierbij geproduceerde syngas wordt
gebruikt als brandstof voor een ketel. Het gebruik als brandstof wordt in het LAP2 beschouwd als "nuttige
toepassing". De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voor rejects uit de papier- en
kartonindustrie voidoet dus aan de minimumstandaard.
3.10.3 AV-beleid en AO/IC
In het LAP2 is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert, over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeieid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd orn de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is op 12 april 2012 een gewijzigde beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd.
Daarin is aangegeven dat alleen rejects afkomstig van andere papier- of kartonfabrieken zullen warden
geaccepteerd om te warden verwerkt in de rejectvergassingsinstallatie. Tevens is aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke
bedrijfssituatie en is o.a. aangegeven dat alleen rejects worden geaccepteerd die niet significant neer
geuren dan de rejects die nu bij Eska worden opgeslagen.
Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP2 zijn
beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC
instemmen.
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Ais bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
3.10.4 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang am naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn
dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)
stoffen opgenomen (voorschriften in paragraaf 2.3).
3.10.5 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemrning zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.11
AfvaIwater
Afvalwater (koeIwater) afkomstig van de vergassingsinstaIIatie wordt op het oppervIaktewater geloosd. Deze
lozing valt ander de huidige Watervergunning, verleend door het waterschap Hunze en Aa's. Er is dan oak
geen verandering van de Watervergunning noodzakelijk.
3.12
Geur
3.12.1 Geuremissie rejectvergassingsinstaIlatie
In de aanvraag en in de notitie "Geuremissie Eska reject-vergassing", die op 12 april 2012 bij de aanvraag is
gevoegd, is toegelicht waarom de aangevraagde activiteiten geen relevante geuremissie tot gevolg zullen
hebben. Uit de inforrnatie in deze notitie en de aanvraag wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat de
aangevraagde activiteiten geen relevante (extra) geuremissie tot gevalg zal hebben doordat:
•

het in de vergasser geproduceerde synthesegas wordt verbrand in een speciaal ontworpen brander bij
een temperatuur van 1300 — 1800 °C en de ontstane afgassen na de toevoer van de iaatste
verbrandingslucht gedurende ten minste 2 seconden op beheerste en homogene wijze warden verhit tot
ten minste 850 °C. Door deze hoge temperatuur en de verblijftijd van minimaal 2 seconden zullen
eventuele geurstoffen in het synthesegas / de afgassen nagenoeg geheel warden geoxideerd;

•

de afgassen van de ketelinstallatie via een doekenfilter worden geleid, waardoor eventueel aan stof
klevende geurstoffen worden afgevangen;
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•

door het ontwerp van de installatie er geen relevante hoeveelheden syngas kan vrijkomen bij regulier
gebruik, tijdens storingen of tijdens starten of stoppen;

•

in het aangepaste acceptatiebeleid is aangegeven dat alleen rejects van andere papier- of
kartonfabrieken zullen worden verwerkt en dat rejects van derden niet warden geaccepteerd als deze
significant meer geuren dan de rejects die nu bij Eska worden opgeslagen. De huidige opslag van
rejects is nagenoeg geurloos;

het as uit de vergasser via een sluis met een gesloten transportsysteem via de gesloten as-silo naar de
as-bevochtiger wordt gebracht en pas daarna in containers wordt opgeslagen.
In de voorschriften is vastgelegd dat het bedrijf zich moet houden aan haar acceptatiebeleid (voorschrift
2.2.2). In het Besluit verbranden afvalstoffen (hierna: Bva), dat rechtstreeks van toepassing is op de
rejectvergassingsinstallatie, is geregeld dat de temperatuur van de verbrandingskamer tenminste 850 °C
moet bedragen.
In de voorschriften is vastgelegd dat geur afkomstig van de rejectvergassingsinstallatie, inclusief de opslag
van rejects, hulpstoffen en vrijkornende afivalstoffen, niet waarneembaar mag zijn ter plaatse van
geurgevoelige objecten. Daarnaast blijven de geurvoorschriften in de ambtshalve wijziging van 24 februari
2009 van toepassing op de gehele inrichting, inclusief de vergassingsinstallatie. Hierin is onder meer
vastgelegd dat de door de inrichting veroorzaakte geuremissie ter plaatse van de in bijlage 2 van dat besluit
aangegeven contour van 5,9 se/1'r als 98 percentiel geen overschrijding mag veroorzaken van de
geurconcentratie waarbij H = -2, berekend als 98 percentiel.
Hiermee is voldoende gewaarborgd dat de rejectvergassingsinstallatie geen relevante (extra) geur zal
ernitteren.
•

3.12.2 Geuremissie kartonfabriek
Door de rejects te vergassen zullen de kosten van het verwijderen van rejects verminderen. Hierdoor zou het
voor Eska voordeliger kunnen worden om oud papier in te kopen met een hogere vervuilingsgraad. Dit kan
op haar beurt weer nadelige gevolgen hebben voor de geuremissie van de kartonfabriek. Dit zien wij als een
mogelijk ongewenst gevolg van de rejectvergasser.
De geurbelasting als gevolg van de kartonfabriek van Eska is een aantal keren onderzocht. De resultaten
van een snuffelploegmeting van Buro Blauw (snuffelploegmeting Buro Blauw d.d. 14 november 2006) zijn
gebruikt voor het opstellen van geurnormen in de ambtshalve wijziging van 24 februari 2009.
Op 20 april 2009 is - in opdracht van Eska — door Buro Blauw een snuffelploegmeting uitgevoerd ter controle
van de op 24 februari 2009 vergunde geurnormen. Uit de resultaten van deze snuffelploegmeting
(rapportnummer BL2009.4597.01, d.d. 6 november 2009) blijkt dat de hedonisch gecorrigeerde geurcontour
op 20 april 2009 sterk was afgenomen ten opzichte van de op 24 februari 2009 vergunde geurcontour.
Om te monitoren of de geuremissie van de kartonfabriek toeneemt als gevolg van grondstoffen met een
hogere vervuilingsgraad, is voorgeschreven (paragraaf 5.3) dat Eska binnen 1 jaar na de ingebruikname van
de rejectvergassingsinstallatie en vervolgens 1 rnaal per 3 jaar, een geuronderzoek rnoet laten uitvoeren. De
resultaten van deze geuronderzoeken rnoeten worden vergeleken met de resultaten van het
snuffelploegonderzoek van Buro Slauw op 20 april 2009 (rapportnummer BL2009.4597.01, d.d. 6 november
2009).
Indien uit de resultaten van de geuronderzoeken blijkt dat de (hedonisch gewogen) geurbelasting is
toegenomen ten opzichte van de op 20 april 2009 gemeten geurbelasting, dient Eska een plan van aanpak
te maken om de geurernissie te beperken.
Door de hierboven beschreven monitoring van de geuremissie zal duidelijk warden of de ingebruiknarne van
de rejectvergassingsinstallatie, die op zich geen relevante geuremissie heeft, Ieidt tot een hogere
geurernissie van de kartonfabriek. Indian dit laatste het geval zou zijn, zal Eska maatregelen moeten nemen
om de geuremissie te beperken.
3.13
Lucht
3.13.1 Direct werkende eisen
Op de inrichting is het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) van toepassing. Het Bva heeft directe werking.

pagina 12 van 28

3.13.2 Emissiehandel
Vanaf 1 januari 2005 vindt de Europese handel in CO 2-emiesierechten plaats, waaraan Eska Graphic Board
deelneernt. Doel hiervan is dat reducties in de emissie van CO 2, daar genomen worden waar dit vanuit
kosteneffectiviteit het meest effectief is. Volgens artikel 5.12 Bor is het niet toegestaan om voorschriften op
te nemen in een omgevingsvergunning voor een inrichting die onder artikel 16.5, eerste lid Wm valt,
inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen en voorschriften ter
bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting. Een en ander wordt verder geregeld in een
vergunning die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) afgeeft op grond van hoofdstuk 16 van de Wet
milieubeheer.
3.13.3 BBT afwegingen luchtemissies
Op grond van de Regaling aanwijzing BBT documenten zijn voor de installaties en processen binnen de
inrichting in leder geval de volgende documenten relevant voor het bepalen van BBT:
BREF afvalverbranding;
Nederlandse emissierichtlijn [Licht (NeR).
Als gevolg van de vergassing van rejects en de verbanding van het ontstane syngas en de toepassing van
SCR kunnen emissies vrijkomen van: stikstofoxiden (NO,), zwaveldioxide (SO 2), stof, koolmonoxide (CO),
koolwaterstoffen (C,H y), zoutzuur (HCI), waterstoffluoride (HF), zware metalen, dioxines (PCCD/F) en/of
ammoniak (NH3).
Om de emissies van deze stoffen te beperken warden de volgende technieken toegepast:
voor de vermindering van NO, wordt SCR of SNCR toegepast;
voor de vermindering van stof warden cyclonen en een stoffilter toegepast;
voor de vermindering van dioxines, koolwaterstoffen, koolmonoxide en geur wordt een speciale
brander toegepast waarin deze stoffen vrijwel volledig warden geoxideerd;
voor het afvangen van HCI wordt calciumhydroxide of calciumbicarbonaat toegevoegd;
voor het afvangen van eventueel ontstane dioxines wordt actief kool toegevoegd.
Deze technieken worden in de BREF afvalverbranding als BBT aangemerkt. Met toepassing van de
genoemde technieken worden volgens de aanvraag (tabel op pagina 25 van de aanvraag) de volgende
emissies bereikt:
Component
NO,
SO2
otaal stof
CO
C,H y
HCI
HF
Z zware metalen
Cd + TI
Hg
PCCD / F
NH3

emissieconcentratie
180 mg/Nm3
40 mo/Nm 3
7 mo/Nms
45 ms/Nrn 3
12 mg/Nm
10 mo/Nm3
1 mg/Nrn3
3
0,15 mg/Nm
0,015 mg/Nm 3
0,02 mg/Nrn 3
0,1 no TE/Nm3
9 mg/Nm3

02 percentage

3%
3%
3%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
3%

Deze aangevraagde emissies vallen binnen de (daggemiddelde) eisen zoals die in het Bva zijn opgenomen.
De aangevraagde emissie van ammoniak (NH 3) voldoet aan de emissie-eis in de NeR.
In de BREF afvalstoffen is voor de hierboven genoemde stoffen een concentratierange opgenomen waaraan
de emissies dienen te voldoen door toepassing van de beste beschikbare technieken. De aangevraagde
emissies vallen binnen deze range. Voor de stoffen NO,, SO 2, CO en HCI is de hoogste concentratie in de
BREF-range lager dan de emissie-eis in het Bva. Voor deze stoffen geldt de hoogste concentratie in de
BREF-range of — indien lagere emissies zijn aangevraagd de aangevraagde emissies. Voor de overige
stoffen gelden de emissie-eisen die in het Bva zijn opgenomen of — indien lagere emissies zijn aangevraagd
—de aangevraagde emissies (voorschrift 5.1.1).
Voor de volgende stoffen zijn lagere ernissies aangevraagd (en vergund) dan op grond van de Bva en/of de
BREF afvalstoffen mag worden vergund: S0 2 , totaal stof,
HCI en HF.
Hiermee wordt naar onze mening recht gedaan aan het vereiste uit de Wm om BBT toe te passen.
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3.13.4 Controieren van emissies
In het Bva zijn regels opgenomen met betrekking tot het controleren van emissies. Deze regels zijn
rechtstreeks van toepassing. Daarnaast geldt op grond van het E-PRTR dat Eska Graphic Board de
emissies (jaarvrachten) moet rapporteren.
Het Bva geeft de mogelijkheid om nadere eisen te stellen voor de plaats waar het meetpunt moet zijn
gelegen en de periode voor het bepalen van de daggemiddeide concentratie. Eska heeft verzocht van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt door:
de temperatuur van de verbrandingskamer te meten aan de wand in de eerste trek van de ketel, in
plaats van dicht bij de binnenwand van de verbrandingskamer;
de daggemiddelde emissies te bepalen om 12.00 uur.
Aan deze verzoeken is tegemoet gekomen door het opnemen van de voorschriften 5.1.2 en 5.1.4.
3.13.5 Gezondheidseffecten
De GGD Groningen heeft op 8 februari 2012 van een huisarts het verzoek gekregen een onderzoek te doen
naar de gezondheidseffecten van de huidige emissies van Eska gezien de vele gezondheidsklachten in de
omgeving van de kartonfabriek. De GGD kornt in haar brief van 2 februari 2012 (kenmerk HV12.3074083) tot
de conclusie dat er geen noodzaak is voor een gezondheidsonderzoek omdat de door de omwonenden
genoemde klachten frequent voorkomen in Nederland en uit berekeningen van de provincie Groningen blijkt
dat de bijdrage van Eska aan de NO, concentratie zo laag is dat die niet fysisch of chernisch prikkelend
kunnen zijn
3.13.6 Luchtkwaliteit
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan grenswaarden voor de concentratie van zwaveldioxide,
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht.
Indien emissies van deze stoffen een toename veroorzaken van de concentratie in de buitenlucht, dient deze
verhoogde concentratie te warden getoetst aan de hierboven genoemde grenswaarden.
De door Eska Graphic Board aangevraagde activiteiten veroorzaken een wijziging van de concentratie van
stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) in de buitenlucht. Ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van
Eska Graphic Board de gevolgen van de emissies voor de luchtkwaliteit onderzocht. De resultaten van dit
onderzoek zijn weergegeven in het rapport en notitie van Tauw "Luchtkwaliteitsonderzoek Eska Graphic
Board" d.d. 16 december 2011 en "Addendum luchtkwaliteitonderzoek Eska Graphic Board" d.d. 21
december 2011, dat bij de aanvraag is gevoegd. Uit dit rapport en aanvullende notitie blijkt dat de emissies
van de vergassinginstallatie geen relevante toename van de concentratie van deze stof(fen) in de
buitenlucht tot gevolg heeft en de grenswaarden in bijlage 2 van de Wm in acht worden genomen.
3.14
Geluid
3.14.1 Inleiding
Het geiuid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag voor de veranderingsvergunning is een akoestisch rapport gevoegd (rapport FB 1190-2-RA
d.d. 31 januari 2012). In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende veranderingen van
activiteiten plaats:
Het gedurende het etmaal continu in werking zijn van de vergasserinstallatie, waarbij akoestisch te
onderscheiden is: een leidingbrug met o.a. transportbanden voor de aanvoer van brandstof; de
uitstraling uit het shredder- en het vergasser-/ketelgebouw en de uitlaat van de ketelschoorsteen.
Een wijziging van de rijroute van de 55 vrachtauto's in de dagperiode over het zuidelijk deel van het
terrain. Deze route (aangegeven in figuur 4 van het akoestisch onderzoek) wordt in de praktijk al
gereden maar was in de huidige geluidsberekeningen nog anders opgenomen, namelijk tot aan de
westzijde van de expeditieloods.
Een stukje extra rijroute aan de zuidoostzijde van het terrein, waarover 3 vrachtauto's in de
dagperiode rijden.
Een toename van shovelactiviteit aan de zuidoostzijde van het terrein voor het verladen van rejects
naar derden en het (na storingen) voeden van de vergasserinstallatie. De shovel is in de huidige
situatie al aanwezig, maar was niet in de geluidsberekeningen veer de vergunde situatie opgenomen.
De bedrijfstijd van de shovel neemt toe tot in totaal 8 uur in de dagperiode.
Eerder is aan het bevoegd gezag melding gedaan van het buiten werking stellen van één van de twee
kartonmachines, te weten KM6. Deze verandering is nu in de geluidsberekeningen verwerkt.
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3.14.2 Geluidsbelasting
Rond het Industrieterrein Hoogezand NW, Plan Zuid en Martenshoek, waarop de inrichting van Eska
Graphic Board is gelegen, is een zone vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting
van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden. De geluidsbelasting
is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT.
De kortste afstand tot de grens van de zone bedraagt in zuidoostelijke richting circa 50 meter van de
inrichting. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De geluidsbelasting als
gevolg van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 45 dB(A).
De in de zone (dus buiten het industrieterrein) gelegen woningen die het dichtst bij Eska Graphic Board
liggen, zijn gesitueerd aan de noordzijde (de Meint Veningastraat) op circa 10 a 20 meter afstand van Eska.
Aan de zuid- en oostzijde liggen woningen op respectievelijk circa 50 en bijna 100 meter afstand. Elke
woning in de zone heeft een eigen grenswaarde. Voor elk van de woningen rand de vergasserinstallatie
geldt een grenswaarde van 55 dB(A). De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting bedraagt bij de
woningen binnen de zone ten hoogste 54 dB(A).
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de gemeente
Hoogezand-Sappemeer (brief d.d. 2 juli 2012, volgnummer 7-1) blijkt dat aan de grenswaarden van de Wet
geluidhinder ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone wordt voldaan.
Aan de nieuwe installatie zullen vergaande maatregelen getroffen warden om de geluidsbijdrage ervan te
beperken. Zo worden binnen opgestelde installaties omkast, worden de gevels en daken van gebouwen
geTsoleerd, wordt de gebouwventilatie geluidgedempt uitgevoerd, wordt de leidingbrug geheel omsloten en
wordt een demper op de keteluitlaat aangebracht. Hiermee zijn voor de uitbreiding ten aanzien van het
aspect geluid de beste beschikbare technieken toegepast.
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, u-) vanwege de inrichting inclusief de verandering waarvoor
thans vergunning wordt gevraagd, voldoet aan de in de geldende revisievergunning opgenomen waarden.
Ten aanzien van de geluidsbelasting van de gewijzigde inrichting zijn de aan de onderliggende revisievergunning verbonden voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 en 3.1.6 van toepassing.
3.14.3 Maximale geluidsniveaus
De nieuwe vergasserinstallatie zelf veroorzaakt geen relevante geluidpieken. Geluidpieken worden
veroorzaakt door de rijdende voertuigen en de activiteiten van de heftruck en de shovel buiten. Het
maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de veranderingen binnen de inrichting voldoet aan de in de
geldende revisievergunning opgenomen waarden. Laatstgenoernde waarden zijn in de omgeving van de
vergasserinstallatie lager dan of ten hoogste gelijk aan de grenswaarden die de Handreiking industrielawaai
en vergunningverlening adviseert.
Voor het maximale geluidsniveau (L Amax) van de gewijzigde inrichting zijn de aan de onderliggende
revisievergunning verbonden voorschriften 3.1.2 en 3.1.4 van toepassing.
3.14.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag
(ingevolge art. 1 van de Wet geluidninder) bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet worden
getoetst aan grenswaarden. Aan de vergunning kunnen voor dit aspect wel (middel)voorschriften worden
verbonden indien dat nodig en mogelijk is. Het aantal vrachtauto's van en naar de inrichting verandert niet
significant. Er is daarom geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.14.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygienisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wet geluidhinder warden
in acht genomen.
3.14.6 Toelichting voorschriften
Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden waarin is bepaald dat na het in bedrijf nemen van de
installatie door middel van metingen en indien nodig aanvullende berekeningen rnoet warden aangetoond
dat aan de (onveranderde) geluidsgrenswaarden blijft worden voldaan (voorschrift 4.1.1).
Trillingen
3.15
Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is
trillingshinder niet te verwachten. Ten aanzien van de trillingsniveaus van de gewijzigde inrichting blijven de
aan de onderliggende revisievergunning verbonden voorschriften 3.2.1 t/m 3.2.3 van toepassing.
3.16 Bodem
3.16.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodernbescherrning (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
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Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Aileen in een
aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.
3.16.2 Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem
Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats. Bij de aanvraag is een
bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore
en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek. Hieruit blijkt dat de het bodemrisico
van de potentieel bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar is.
3.16.3 Beoordeling en conclusie
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet,
de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het
verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
3.16.4 BodembeIastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beeindigen van de betreffende activiteit.
De aangevraagde installatie zal worden geplaatst op een in 2006 gesaneerde locatie (deellocatie C,
voormalig bezinkseldepot) en een vervuilde locatie (deellocatie B, terrein ten westen van het voormalig
bezinkseldepot). De bodemkwaliteit van deellocatie C is vastgelegd in het evaluatieverslag van de
bodemsanering. De bodemkwaliteit van deellocatie B zal worden onderzocht bij de aanvraag voor een
bouwvergunning.
De door middel van bovenstaande onderzoeken vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodernonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het BesIuit bodemkwaliteit.
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar
overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds
wordt gecontroleerd.
Voorschriften 7.1.1 van de revisievergunning d.d. 2 juli 2002, met betrekking tot het
bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie, is tevens van toepassing op de locatie van de nieuwe
installatie.
Energie
3.17
De vergassingsinstallatie is door Eska Graphic Board aangevraagd ter verbetering van de energie-efficiency
van de kartonfabriek. Er zijn dan ook geen voorschriften tot verbetering van de energie-efficiency en/of ter
verlaging van het energieverbruik opgenornen in deze omgevingsvergunning.
3.18
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag 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 warden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruirnde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of rneer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar.
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De aangevraagde uitbreiding met een rejectvergassingsinstallatie Ieidt niet tot een overschrijding van de
relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van
mening dat het niet nodig is om in de vergunning voor de rejectvergassingsinstallatie voorschriften op te
nemen met betrekking tot verkeer en vervoer.
3.19
Installaties
3.19.1 Toestellen onder druk
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die ander druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken warden in het Warenwetbesluit drukapparatuur eisen gesteld
aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal
toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. I n de vergunning mogen hier geen voorschriften voor warden
gesteld.
3.20
Veiligheid
3.20.1 Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Eska Graphic Board beschikt vaor de inrichting over een bedrijfsnoodplan welke voorziet in de veiligheid van
personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en calamiteiten.
In de arbeidsomstandighedenwet van 1 januari 2007 is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis
van artikel 2.5 c van het arbeidsomstandighedenbesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op
basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodpian
indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd warden). In artikel 2.0 c van de
arbeidsomstandighedenregeling is geregeld wat er tenminste in het noodplan most zijn opgenomen
(verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een
(intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.
Naar aanleiding van het advies van de brandweer is voorgeschreven dat de vergunninghoudster (in overleg
met de gemeentelijke brandweer) een brandveiligheidsplan dient op te stellen en deze voor de indiening van
de aanvraag om een bouwvergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag dient te zenden (voorschrift
6.1.1)
3.20.2 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag ammoniak
Binnen de inrichting is een tank voor de opslag van ammoniak aanwezig welke dient te voldoen aan het
gestelde in de richtlijn PGS 12 (voorschrift 7.1.1).
Gasexplosies
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas
(of verdampte vluchtige vloeistof) en zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij de vergassingsinstallatie
bestaat door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kens dat dit gas tot ontbranding of
ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar
zijn verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat dan met
name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden.
3.21
Overige aspecten
3.21.1 PRTR-verslag
Op de activiteiten van Eska Graphic Board zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening EPRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden
gerapporteerd over de ernissies near lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 12, artikel 12.20 van de Wm.
3.21.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te warden genornen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onrniddellijk de nodige rnaatregelen te nemen
om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is
aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te warden toegevoegd.
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3.21.3 REACH

De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC)
1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stoffen. Per 1 juli
2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milleugevaarlijke stoffen (Wms)
vervallen.
REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grand van REACH geregistreerde stoffen bestaat er
een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.
IR de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of
gebmitteerd waarop REACH van toepassing is.
3.22

integrale afweging

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beinvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Het verlenen van deze vergunning kan invloed hebben op de kwaliteit van de in te nemen grondstoffen en
daarmee de geuremissie van de kartonfabriek. In paragraaf 3.12.2 van deze vergunning staat een nadere
afweging over deze mogelijke beinvloeding op de geurernissie.
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1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1.1
De onderstaande voorschriften zijn van toepassing op de veranderingen binnen de inrichting waarvoor thans
vergunning wordt gevraagd:
hoofdstuk 1, Algerneen; voorschriften 1.1.1 t/m 1.5.1;
hoofdstuk 3, Geluid- en trillingen; voorschriften 3.1.1 t/m 3.1.6 en 3.2.1 t/m 3.2.3;
- hoofdstuk 5, Externe veiligheid; voorschrift 5.3.1;
hoofdstuk 7, Bodem; voorschrift 7.1.1
van de bij beschikking van 2 juli 2002 (Nr. 2002-8736/27) door de Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen verleende revisievergunning en
hoofdstuk 1, Geur; voorschrift 1.1.1 van de bij beschikking van 24 februari 2009 (Nr. 2009-10.760/9,
MV) door de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen verleende arnbtshalve wijziging
1.1.2
De vergunninghoudster moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast
zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. Als de
rejectvergassingsinstallatie in werking is moet ten minste één persoon als bedoeld in dit voorschrift binnen
de inrichting aanwezig zijn.
1.1.3
De vergunninghoudster moet voordat de reject vergassinginstallatie in werking is getreden, schriftelijk naam
en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in
spoedeisende gevallen, ook buiten de gebruikelijke werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze
gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk of per e-mail worden
gemeld aan het bevoegd gezag.
1.1.4
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende
voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
a
alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties,
onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen.
1.1.5
Bij het geheel of gedeeltelijk beeindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige
stoffen en materialen door of namens vergunninghoudster op milieuhygidnisch verantwoorde wijze in overleg
met het bevoegd gezag worden verwijderd.
1.1.6
Van het structureel buiten werking stellen van de installatie en/of beeindigen van de activiteit moet het
bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte warden gesteld. Installatleonderdelen die structureel
buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het
bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installatie in een zodanige staat van onderhoud
worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.
1.1.7
Bij de aanvraag fase 2 (bouw) moet een rioleringstekening zijn gevoegd.

2

AFVALSTOFFEN

Opslag van afvaistoffen
2.1
2.1.1
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond
de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.
2.1.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
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a
•

2.2
2.2.1

niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan warden aangetast, dan wel met die
gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
komen, conform paragraaf 5.2 van het ADR.

Acceptatie

In de inrichting mogen maximaal 12.500 ton rejects, afkomstig van papier- of kartonfabrieken, per
kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment niet meer dan 250 ton rejects binnen de
inrichting worden opgeslagen.

2.2.2
De vergunninghoudster moet handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de
AO/IC incIusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen.

2.2.3
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee
weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van
de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgeIegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
•
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/1C;
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.2.4
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten
deze afvalstoffen binnen 24 uur door vergunninghoudster warden afgevoerd naar een inrichting die beschikt
over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid
AO/IC zijn vastgelegd.

2.3
2.3.1

Registratie

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van de aangevoerde (afval)stoffen en
van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvaistoffen worden gebruikt het volgende
moet worden vermeld:
a
de datum van aanvoer;
de aangevoerde hoeveelheid (kg);
•
de naam en adres van de locatie van herkomst / oorsprong;
de naam en adres van de ontdoener;
•
de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
de euralcode (indien van toepassing);
het afvalstroomnumrner (indien van toepassing).
9

2.3.2
In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde
(afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a
de datum van afvoer;
de afgevoerde hoeveelheid (kg);
•
de afvoerbestemming;
de naam en adres van de afnemer;
•
de gebruikelijke benarning van de (afval)stoffen;
de euralcode (indien van toepassing);
het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.3.3
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet
mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
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a
•
•

de datum van aanvoer;
de aangebaden hoeveelheid (kg);
de naam en adres van pleats herkomst;
de reden waarom de afvalstoffen niet mogen warden geaccepteerd;
de euralcade (indien van toepassing);
het afvaistroomnummer (indien van toepassing);
de naam en adres van de afvalverwerker.

2.34
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten warden bepaald door
middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening waarvan gebruik wordt
gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn
geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening aan het bevoegd gezag ter inzage
worden gegeven.
2.3.5
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de
financi6le administratie.
2.3.6
Binnen éen maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie
plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad rejects en
daaruit ontstane afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage warden vastgelegd. Op verzoek
moet deze rapportage aansluitend warden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het
volgende worden geregistreerd:
a
een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
•
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de adrninistratieve voorraad (op basis van geregistreerde
gegevens) dienen in deze rapportage te warden verklaard.
2.3.7
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen
met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te
warden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
2.4
Bedrijfsvoering
2.4.1
In de vergassingsinstallatie mogen per kalenderjaar niet meer dan 25.000 ton rejects warden verwerkt. In de
inrichting moet een registratiesysteem aanwezig waarin wordt vermeld hoeveel rejects (kg) in de
vergassingsinstallatie zijn verwerkt.

3

BODEM

3.1

Doelvoorschriften

3.1.1

Het bodemrisico van de in paragraaf 4.9.2 van de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten
moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar
bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012.
Vloeistofdichte vloeren
3.2
3.2.1
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden
overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistafdichte verhardingen van
beton).
3.2.2
Een binnen de rejectvergassingsinstallatie als bodernbeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte
vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen
normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning
op grand van dat besluit.
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3.2.3
Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn
goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.2.2.
3.2.4
Vergunninghoudster draagt zorg voor reparatie en regelrnatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of
verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
3.2.5
Vergunninghoudster draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vioer overeenkomstig
bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.
3.2.6
Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig
voorschrift 3.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften
3.2.4 en 3.2.5, niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle
geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4

GELUID

4.1.1
Binnen zes rnaanden na in bedrijfstelling van de verandering van de inrichting dient aan het bevoegd gezag
een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
a. een beschrijving van de geluidsbronnen binnen de verandering van de inrichting en de plaats en hoogte
waarop deze zich bevinden;
b. een ornschrijving van de aard, ornvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
c. een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de referentiepunten als genoemd in de
voorschriften 3.1.1 en 3.1.2 van de revisievergunning van 2 juli 2002;
d. een toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van die
voorschriften;
e. een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidsreducerende maatregelen en de effecten
hiervan om te voldoen aan de voorwaarden van die voorschriften.
4.1.2
De op grond van voorschrift 4.1.1 berekende geluidsniveaus van de vergasserinstallatie in de 31,5 en 63 Hz
octaafbanden mogen niet hoger zijn dan is aangeven in het akoestisch rapport bij deze aanvraag.

5

LUCHT

5.1
Emissies van stollen uit puntbronnen
5.1.1
De emissies in de afgassen van de ketelinstallatie mogen de waarden uit onderstaande tabel niet
overschrijden.
Component
stikstofoxiden
zwaveldioxide
totaal stof
koolmonoxide
totaal organisch koolstof
zoutzuur
waterstoffluoride
som metalen
cadmium en thallium
kwik
dioxinen en furanen
ammoniak

Concentratie
(in mg/Nm 3)
180
40
7
45
12
10
1

Gemiddelde
Daggemiddelde
Daggemiddelde
Daggemiddelde
97% Daggemiddelde
Daggemiddelde
Daggemiddelde
Daggemiddelde

Percentage
zuurstof
3%
3%
3%
6%
6%
6%
.,6%

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
),
),
)
)

) Emisstegrenswaarden uit de B-tabellen van het Besluit verbranden afvalstofien.
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De emissie dienen te worden teruggerekend naar droog afgas met een temperatuur van 273 K.
5.1.2
De temperatuur van de verbrandingskamer mag - in afwijking van het gestelde in meetvoorschrift 2.4, lid 1
van het Bva — warden gemeten aan de wand in de eerste trek van de ketel.
5.1.3
De relatie tussen de gemeten temperatuur aan de wand van de eerste trek en de temperatuur in de
vuurhaard moet binnen 4 weken na het in bedrijf nemen van de installatie zijn bepaald door referentie
metingen. De uitkomsten van deze referentiemetingen moeten binnen 5 weken na het in bedrijf nemen van
de installatie ter goedkeuring worden overlegd aan het bevoegd gezag.
5.1.4
De daggerniddelde concentraties dient te warden bepaald over de periode van 24 uur tussen 12.00 uur en
12.00 uur van de daaropvolgende dag.
5.2
Geur rejectvergassingsinstallatie
5.2.1
Geur afkomstig van de rejectvergassingsinstallatie, de op- en oversiag van rejects, de op- en overslag van
hulpstoffen en/of de op- en overslag van vrijkomende afvalstoffen, rnag niet waarneembaar zijn buiten de
inrichting.
5.2.2
Indien door een toezichthouder van het bevoegd gezag wordt gecanstateerd dat geur afkomstig van de
rejectvergassingsinstallatie buiten de inrichting waarneembaar is, wordt de rejectvergasser direct buiten
bedrijf gesteld.
5.2.3
Indien door een toezichthouder van het bevoegd gezag wordt geconstateerd dat geur afkomstig van de open overslag van rejects, de op- en overslag van hulpstoffen en/of de op- en oversiag van vrijkomende
afvalstoffen waarneembaar is buiten de inrichting, warden direct maatregelen getroffen om de geuremissie te
reduceren.
5.2.4
Tijdens het voorbewerken van de rejects mogen rejects niet warden gedroogd door middel van directe of
indirecte verwarming.
5.2.5
Indien rejectvergassingsinstallatie op grond van voorschrift 5.2.2 buiten bedrijf is gesteld, mag deze slechts
in bedrijf worden genomen nadat er maatregeIen zijn genomen orn geuremissie te voorkomen. Een voorstel
met deze maatregelen moet ten minste 3 werkdagen voor de ingebruikname ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag zijn overlegd.
5.3
Geur kartonfabriek
5.3.1
Binnen 1 jaar na het in werking stellen van de rejectvergassingsinstallatie en vervolgens eIke 3 jaar moet
een snuffelploegonderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig het "Document meten en rekenen geur - nr
115" van december 1994 (NR115).
5.3.2
Tenminste twee weken voordat een snuffelploegonderzoek wordt uitgevoerd dient het meetplan ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
5.3.3
Tijdens een snuffelploegonderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3.1. dient behalve de geurbelasting tevens de
hedonische waarde te worden bepaald.
5.3.4
Het in voorschrift 5.3.1 bedoelde snuffelploegonderzoek dient te warden uitgevoerd door een snuffelploeg
die bestaat uit personen die zijn gescreend en goedgekeurd volgens de eisen die aan panelleden worden
gesteld in de norm voor geuranalyses in het laboratorium (NVN 2820). De hedonische waarde moet worden
bepaald overeenkomstig de NVN 2818: 2005. Bij het omrekenen van waarnemingen naar emissies dient een
middelingtijd van 10 minuten te warden aangehouden. De resultaten van de metingen en berekeningen
moeten worden gerapporteerd in snuffeleenheden.
Het snuffelploegonderzoek dient te worden uitgevoerd ander representatieve bedrijfsomstandigheden. In de
rapportage van het snuffelploegonderzoek moet zijn aangegeven onder welke bedrijfsomstandigheden is
gemeten en waarom deze omstandigheden representatief zijn.
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Een snuffelploegonderzoek dient uit vier meetdagen te bestaan, waarbij op elke meetdag twee metingen
dienen te worden uitgevoerd. Van elke meetdag dient het bevaegd gezag 24 uur van te voren op de hoogte
gebracht te worden.
5.3.5
Bij de toetsing van de resultaten van een snuffelploegonderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3.1 aan de
resultaten van het snuffelploegonderzoek van Buro Blauw van 20 april 2009 (rapportnummer
BL2009.4597.01, d.d. 6 november 2009) mag de onnauwkeurigheid van de resultaten van het
snuffelploegonderzoek worden uitgelegd in het voordeel van het bedrijf.
5.3.6
Als uit de rapportage van een snuffelploegonderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3.1 blijkt dat de
geurbelasting is toegenomen ten opzichte van de op 20 april 2009 gemeten geurbelasting
(snuffelploegonderzoek van Buro Blauw, rapportnummer K2009.4597.01, d.d. 6 november 2009), dient
vergunninghoudster binnen 6 maanden na het uitvoeren van het snuffelploegonderzoek een plan van
aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overleggen waarin ten minste is aangegeven:
a. de mogelijke oorzaken van de toename van de (hedonisch gewogen) geurbelasting;
b. de geurreducerende maatregelen die door vergunninghoudster zullen worden genomen;
c. het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de geuremissie en geurbelasting;
d. de fasering van realisatie van de maatregelen;
e. de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
5.3.7
De in voorschrift 5.3.6 bedoelde geurreducerende maatregelen moeten voor het volgende
snuffelploegonderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3.1 zijn uitgevoerd. Indien uit dit (3-jaarlijkse)
snuffelploegonderzoek blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben gehad en de
geurbelasting (nog steeds) hoger is dan de op 20 april 2009 gemeten geurbelasting, dient het gestelde in
voorschrift 5.3.6 en dit voorschrift te worden herhaald.

6

BRANDVEILIGHE1D

6.1
Brandveiligheidsplan
6.1.1
Bij de aanvraag fase 2 (bouw) moet een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsplan zijn gevoegd.
De vergunninghoudster dient hiertoe in overleg met de gemeentelijke brandweer een brandveiligheidsplan
op te stellen. In het brandveiligheidsplan moet aandacht zijn besteed aan:
a
aard, uitvoering en situering van blusmiddelen;
b
systemen voor gasdetectie;
c
systemen voor detectie, melding en bestrijding van brand;
d
de plaatse waar open vuur en roken verboden is;
e
de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen;
f
broei.
6.1.2
De inrichting mag uitsluitend in werking zijn als de ingevolge voorschrift 6.1.1 te treffen en goedgekeurde
brandveiligheidsmaatregelen zijn gerealiseerd.

7

OPSLAG AMMONIAK

7.1.1
De opslag van ammoniak dient te voldoen aan voorschrift 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.11, 6.2.4 t/m
6.2.8, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1 t/m 6.6.6, 7.1.1 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/rn 7.2.6, 7.2.8, 7.2.9, 7.3.1 t/m 7.3.8, 7.4.1 t/m
7.4.12, 7.5.1 t/m 7.5.6 van de PGS 12.
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BIJLAGE 1 : BEGR1PPEN
**VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift enders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering,
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.n1
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-1SO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.n1
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.n1
ACCEPTABEL HINDERN1VEAU:
De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De
aspecten die bij dit braces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de aard
en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de hinder en
(mogelijke) emissies, de technische en financiele consequenties van mogelijke maatregelen, de
consequenties voor de werkgelegenheid, etc.
BEOORDELINGSHOOGTE:
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.
BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAG LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.
BESTE BESCH1KBARE TECHN1EKEN (BBT):
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Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, the een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEM:
Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en
organisrnen.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodernrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrilfsmatige activiteiten, bepaald.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
EMISSIE:
De uitworp van ééri of meer verontreinigende stollen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opsiag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet rnilieubeheer.
Indian sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
HEDONISCHE WAARDE
De hedonische waarde geeft informatie over de (on)aangenaamheid van een geur. Bij een meting waarbij de
"hedonische waarde volgens NVN2818 wordt vastgesteld, wordt feitelijk de relatie tussen geurconcentratie
en hedonische waarde beschreven. De hedonische waarde is een middel orn de mate van geurhinder te
voorspellen. De hedonische waarde kan varibren van +4 (uiterst aangenaam) tot -4 (uiterst onaangenaam)
op de hedonische schaal.
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
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Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' kornt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5725:
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.
NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voar het uitvoeren van verkennend bodernonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygienische kwaliteit van bodem en grand.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012, Bodem+.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodern (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
ONTDOENER:
Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een
inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Eike activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
WON1NG:
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.
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