GEMEENTE

DELFZIJL

H INDE RWETVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
Gelezen het verzoek van Elektroschmelzwerk B.V. te Delfzijl
van 7 december 1976 om vergunning ingevolge de Hinderwet tot
het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een inrichting vow de vervaardiging van siliciumcarbide,
op de percelen kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie E,
nrs. 530 t/m 534, 545 t/m 547 en sectie H, nrs. 15, 16 en 17,
gelegen te Delfzijl, Kloosterlaan 11-13;
Overwegende, dat hun college het verzoek overeenkomstig het
bepaalde in de Hinderwet en het Hinderbesluit heeft behandeld;
dat binnen de in artikel 10 der Hinderwet genoemde termijn
een bezwaarschrift met bijlagen is ingediend door de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, te Harlingen, mede
namens de Stichting Werkgroep Eemsmond (in oprichting) te
Groningen;
dat bij dit schrijven tegen het voorliggende verzoek om vergunning de navolgende bezwaren zijn ingediend:
1. "Bij besluit van 4 juli 1974 ward een tijdelijke revisievergunfling ex artikel 6a, juncto artikel 16 van de Hinderwet verleend
tot 20 maart 1976.
Per 10 december 1975 werd door Elektroschmelzwerk een nieuwe
oprichtingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag werd op 22 juni
1976 door B. en W. van Delfzijl niet-ontvankelijk verklaard.
-De onderhavige aanvraag is gedateerd op 7 _december 1976.
Inmiddels draait Elektroschmelzwerk al sinds 20 maart 1976 zonder
vergunning. In de nabije toekomst zal de fabriek cinder het te
vernieuwen Inrichtingenbesluit, art. 19, eerste lid, Wet inzake
de Luchtverontreiniging gaan vallen, i.c. onder de te cregren
categorie C-2, II.
2. Elektroschmelzwerk heeft enkele voorwaarden, die zijn gesteld in
de vergunning van 4 juli 1974, naar onze mening herhaaldelijk
overtreden. Een toestand waarin na het aflopen van de vergunning
geen verandering is gekomen.
3. De Regering heeft in het voorjaar van 1976 hear beleidsvoornemens
met betrekking tot de Waddenzee.bekend gemaakt in de nota "De
Waddenzee". Met name het beleidsvoornemen 4.4. is in verband met
deze vergunning van belang.
Hiemit blijkt, dat aangetoond zal moeten worden dat de op de
industrieterreinen te Delfzijl te vestigen industrie gn een Nezenlijke versterking van de zeehaven-industrigle structuur" betekenen.
Aangezien het hier gaat om een bedrijf zonder oprichtingsvergunning,
dient naar onze mening ook nu rekening te worden gehouden met de
beleidsvoornemens uit de PKB "Waddenzee". De vestiging van Elektroschmelzwerk valt niet te beschouwen als een wezenlijke versterking
van de zeehavenindustri g le structuur. Op pagina 44 van het interimrapport van het ETIG (januari 1975) over "De Ontwikkelingsmogelijkheden van de Eemshaven" wordt gesteld, dat E1ektroschme1zwerk te
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Delfzijl niet als zeehavenindustrie moet warden beschouwd.
Daarenboven willen wij u attent maken op het beleidsvoornemen in de PKB
Waddenzee omtrent de industrialisatie, waarin gesteld wordt, dat voldaan
moet worden aan de te stellen milieuhygi gnische normen, die mede rekening
zullen moeten houden met de ecologische betekenis van de Waddenzee.
Hoewel daarmee bij de aanvraag geen rekening behoeft te worden gehouden
dient dit bij de toetsing van de aanvraag wel te geschieden.
In dit verhand moet worden gesteld, dat de stankoverlast van Elektroschmelzwerk afbreuk doet aan de belevingswaarde van dit gebied en dat
de steeds groter worden lozingen van zwaveldioxidegas plantenschade kunnen
veroorzaken. Oak de grate stofoverlast ten gevolge van opslag van gemalen
petroleumcokes moet hier worden genoemd.
4. In de vergunningaanvraag worden herhaaldelijk uitkomsten van een TNO-onderzoek
aangehaald, dat medio 1976 is verricht hij Elektroschmelzwerk. TNO heeft
over het onderzoek een rapport uitgebracht. Het rapport zelf en de opdracht
aan TNO lagen echter niet ter visie. Bovendien kunnen wij zonder kennis van
de inhoud van het TNO-rapport en de opdracht die aan TNO is verstrekt niet
beoordelen of eventueel volgens de Hinderwet vereiste informatie uit het
TNO-rapport ontbreekt in de aanvraag, of dat het TNO-rapport zelf onvolledig
is.
5. Op pagina 5 van de aanvraag wordt een complete ovencyclus beschreven.
Daarbij is niet vermeld dat de ovens na ongeveer vijf dagen looptijd worden
bijgevuld. Daartoe moet dan de plastic-folie warden verwijderd. Aangezien
de vergunningaanvraag bij eventuele vergunningverlening deel uitmaakt van
de vergunning, moet worden geconcludeerd, dat de ovens niet meer halverwege
de ovenlooptijd (zullen) worden bijgevuld. Desalniettemin willen wij over
dit bijvullen enige opmerkingen maken. Voordat kan worden bijgevuld moet
de plastic-folie van de nog erg warme oven worden verwijderd. Hierbij bestaat gevaar voor het ontsnappen van restanten koolmonoxide. Bovendien kunnen
hierbij hoge vlammen ontstaan. Als er steeds goede proces-condities worden
gekozen is het optreden van deze vlammen te voorkomen. Toch komen er vlammen
voor. Zolang de folie afwezig is komen er uit de nog warme oven diverse
schadelijke en/of hinderlijke gassen vrij.
Hoe lang duurt de proces-onderbreking?
6. De theoretische produktiecapaciteit is op pagina 11 van de aanvraag opgegeven
ads 45.000 ton Siliciumcarhid per jaar. Omrekening (met 1 kg Siliciumcarbid
= 8kWh) levert een jaargemiddelde belasting van 41 Mega Watt.
Op pagina 3 van de aanvraag is opgegeven als praktijkwaarde 30 W.
Het volume van de afvalgassen (droog) is opgegeven als gemiddeld 7700 Nm3
per uur bij een jaargemiddelde belasting van 30 MW. Waarschijnlijk is men
op de navolgende wijze aan deze 7700 Nm3/uur gekomen: als men uit het gemiddelde zwavelgehalte van de cokes van 3,7% en het jaarverbruik van 65.000
ton cokes en de concentratie van zwaveldioxide in de afvalgassen het volume
van de droge afvalgassen berekent dan komt men op een jaargemiddelde van
precies 7700 Nm3/uur. Uit het TNO rapport zou blijken dat deze berekening
in de werkelijkheid niet goed uitkomt.
7. Bij het proces worden o.a. hout, grafiet en stikstof als hulpstof gebruikt.
Waartoe dienen deze stoffen? Navraag bij de direktie leverde als informatie
op, dat er stikstofgas aan de oveninhoud wordt toegevoegd om het donkere
produkt te kunnen omzetten in het groene type. Treedt hierbij ook extra
luchtverontreiniging op? In dit verband kan o.a. worden gedacht aan de
vorming van stikstOfoxiden.
8. In de vergunning van 4 juli 1974 was de voorwaarde gesteld dat de stofconcentratie aan de rand van de inrichting niet hoger mocht zijn dan
15 mg/Nm3. Deze norm is ontoelaatbaar hoog, mede gezien de omvang van het
terrein.
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Y. Op het terrein wordt kwartszand opgeslagen. Dit zand wordt in het
proces in grote hoeveelheden gehruikt.
fijne kwartsstofdeeltjes met een diameter tussen 0,5 en 5 mikrometer
kunnen vooral bij chronische inademing silicose veroorzaken.
Elektroschmelzwerk heeft daarom in de aanvraag een zogenaamde TNOzeefanalyse van het kwartszand opgegeven, waaruit blijkt dat er
gelukkig geen deeltjes aanwezig zijn met een groote tussen 0 en 10
mikrometer.
Bovendien wordt gesteld dat het zand door de leverancier in een
t e genst r oomhydroklasseerinrichting gewassen is, zodat het zand dan
geen deeltjes kleiner dan 10 mikrometer bevat. Toch zijn wij nog niet
geheel gerustgesteld. Met een normale zeefanalyse kan men nl. niet
verder komen dan tot deeltjes van 50 mikrometer en hij gebruik van
mikrozeven is de ondergrens 5 mikrometer.
Bovendien valt zeer fijn poeder (ongeveer kleiner dan 30 mikrometer)
niet droog te zeven door agglomeratievorming t.g.v. elektrostatische
krachten. Een andere wijze van deeltjesgroote-analyse lijkt ons dan
ook wenselijk. Voorts willen wij weten welke behandelingen het
kwartszand na het wassen eventueel nog ondergaat en of daarbij
misschien weer kleinere deeltjes kunnen ontstaan.
10. Overal op het terrein liggen hopen met gemalen petroleumcokes en
hopen met een mengsel van kwartszand en cokes. Dit geeft ondanks de
besproeiing aanleiding tot stofhinder.
11. Over het optreden van stofhinder bij het vullen van de ovens of bij
de afbraak wordt hijna niets vermeld in de aanvraag. Wel wordt gesteld
dat de gemalen petroleumcokes wordt aangevoerd in gesloten vrachtauto's.
Het is ons gebleken dat dit niet altijd het geval is.
12. In de verwerkingshal voor siliciumcarhid treedt ondanks de verneveling
met water toch stofvorming op. Ook in de zeverij treedt stofvorming op.
Het gaat hier o.a. om (fijn) siliciumcarbidestof. In de aanvraag wordt
met hehulp van de Note Milieunormen van de provincie Groningen hetoogd
dat siliciumcarbide een "hinderlijke stof" is "zonder giftige eigenschappen".
De bron van informatie in de Nota Milieunormen is daarbij de zgn. TLVlijst van de ACGIH, appendix E. De toevoeging "zonder giftige eigenschappen" is echter geheel voor rekening van de provincie. In onze
reaktie op de milieunormennota hebben wij met name op dit punt commentear ingediend. Hierop is door de provincie nooit ingegaan. Wij hebben
toen gesteld, en doen het hier nogmaals, dat: "Het als slijpmiddel
gebruikte Siliciumcarbid een soortgelijke longverharding teweegbrengt
als hardmetaalstof"(Bron: Ullman, Technische Encyclopedie, 1964,
Band 15; pag. 747).
De in de brekerij en zeverij gevormde stofdeeltjes moeten direkt
volledig hij de bron worden afgezogen en daarna door een cycloon
met daarachter een doekfilterinstallatie gaan. De thans gebruikte
natgaswasser na de cycloon kan juist de kleine stofdeeltjes doorlaten,
die echter het meest gevaarlijk zijn, omdat ze diep in de longen kunnen
doordringen.
13. Allereerst willen wij hier stellen dat de afvalgassen vrijkomen uit
simpele grondfakkels van slechts 6 meter hoog (2 per oven), terwijl op
het terrein oak nog veel hogere bouwwerken, ovens en grondstofhopen
aanwezig zijn. Deze situatie is aerodynamisch gezien volstrekt ontoelaatbaar. In de tweede pleats moet worden gesteld dat het volume van
de afvalgassen en de samenstelling daarvan in de tijd sterk kan verschillen. Men kan daarom moeilijk de aard en omvang van de luchtverontreiniging schatten. De aanvraag bracht op dit punt weinig duidelijkheld. De gemiddelde samenstelling en de grenswaarden van de samenstelling
van het ovengas v6Or de verbranding zijn opgegeven, doch geen volume
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14.

15.

16.

17.

van het afvalgas, laat staan de varieties in dit volume gedurende
de tijd. Wel is opgegeven de gemiddelde samenstelling van het (droge)
afvalgas na de verbranding, doch de grenswaarden van de samenstelling
zijn niet opgegeven (in de aanvraag zijn deze twee begrippen verwisseld). Voorts is een jaargemiddelde volume opgegeven van 7700 Nm3/uur,
doch de variaties hierin zijn niet opgegeven. Bovendien is het opgegeven
volume langs indirekte, theoretische weg berekend.
De lozing van zwaveldioxide bedraagt 4800 ton per jaar bij een •zwavelgehalte van de cokes van 3,7%. In heel Nederland bedroeg de zwaveldioxidelozing in 1975 390.000 ton. De concentratie van zwaveldioxide
in de afvalgassen bedraagt bij ESK 2,5%. Bij de Esso-raffinaderij in
de Botlek met een schoorsteen van 150 meter is dit 0,01% (Bron boekje
"Esso, en het milieu in Rijnmond").
Wij hebben getracht de jaargemiddelde zwaveldioxide-concentraties te
schatten in Farmsum-oost, Borgsweer en Meedhuizen, waarbij alleen is
gelet op de lozingen van de Aldel en Elektroschmelzwerk. Hiertoe is
een omrekeningskaart gebruikt, welke de provincie Groningen door het
KNMI heeft laten maken voor een lozing vanuit een schoorsteen van 25 m,
zonder pluimstijging, op het vliegveld Eelde. Omdat het toch om jaargemiddelden gaat hebben wij de lozingen hij de Aldel en Elektroschmelzwerk als puntbron gedacht. Wegens gebrek aan gegevens hebben wij de
effektieve schoorsteenhoogte steeds gesteld op 25 m. De lozing van de
Aldel bedraagt 300 kg/uur.
Resultaten:
Farmsum-oost t.g.v. Aldel 18 t.g.v. ESK 29 som: 47 mikrogram per m3
Borgsweer
t.g.v. Aldel 22 t.g.v. ESK 38 som 60 mikrogram per m3
Meedhuizen
t.g.v. Aldel 8,3t.g.v. ESK 26,5 som35 mikrogram per m3
De advieswaarde van de Gezondheidsraad bedraagt 75 mikrogram per m3.
De schadelijke werking van zwaveldioxide wordt versterkt door de aanwezigheid van roet e.d., dat zich bij Elektroschmelzwerk ongetwijfeld
in de lucht bevindt.
Bovendien is gebleken dat Natriumchlorideaerosolen bij hoge vochtigheid
een sterk potentierende werking hebben op zwaveldioxide. Dit kan weer
relevant zijn, omdat in de buurt van de zee t.g.v. zogenaamde seaspray
zich veel zoutaerosolen in de lucht bevinden. (Bron: Atoomenergie,
sept. 1975; prof. R.L. Zielhuis).
Bij zwaveldioxideconcentraties van 0,05 - 0,20 ppm (Bron Handboek of
Environmental Controll (1972) pag. 168. CRC) (24 ,-uurs-gemidde1de) kan
er al vertraging optreden in de plantengroei. Dergelijke concentraties
zijn in de landbouwgebieden in de buurt van Elektroschmelzwerk zeker
haalbaar (0,05 ppm is hier 130 mikrogram/kubieke meter).
Het is zeer waarschijnlijk dat het zwavelgehalte van de petroleumcokes
zal stijgen tot ca. 5%. Hierdoor zal de zwaveldioxidelozing bij
Elektroschmelzwerk nog verder toenemen.
Elektroschmelzwerk zal daarom moeten overgaan op een effectieve zuivering
van de afvalgassen, o.a. van zwaveldioxide.
Blijkens een artikel over siliciumcarbid-vervaardiging in het Duitse
tijdschrift: Chemie, Ingenieur, Technik 1974/nr.4 ontstaat er bij het
proces Siliciummono-oxide, dat het milieu belast. Is dit ook het geval
bij Elektroschmelzwerk, wear een iets andere werkwijze wordt gevolgd?
In de systematische encyclopedie "Materials en Technology" Vol. II;
uitgevers Longman J.H. de Bussy, staat op pagina 655 en 656 dat
petroleumcokes 10 tot 100 ppm Nikkel en 2 tot 100 pp, Mangaan kan bevatten
Op pagina 639 wordt opgegeven bij "petroleumcoke for graphitization"
een ijzergehalte van 50-2000 ppm en een Vanadiumgehalte van 5-500 ppm.
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Kunnen deze metalen in g 4n of andere vorm vrijkomen?
Indien dit het geval is, dan valt te hopen dat er geen nikkelcabonyI en/of Vanadiumpentoxide kan ontstaan.
18. Is in de afvalgassen ook een verbinding met koolstof, zwavel en
zuurstof aangetoond, zo ja, welke?
19. Stankoverlast.
Benedenwinds van het bedrijf is er herhaaldelijk sprake van ernstige
stankoverlast. Deze is naar onze mening vooraI afkomstig van die
ovens die in de afhouwfase zijn. Het zeil is dan al verwijderd of de
fakkels zijn dan uit in verband met onvoldoende aanvoer van afvalgassen. De ovens zijn dan toch nog warm. In de overwegingen bij de
Hinderwetvergunning van 4 juli 1974 stelt de gemeente De1fzij1, dat
aan de bezwaren die zijn binnengekomen met betrekking tot de stankoverlast "tegemoet kan worden gekomen door het stellen van voorwaarden
aan de afkoelingsmethode van de ovens".
Nu we weer een paar jaar verder zijn is gebleken dat dit niet heeft
geholpen. In de onderhavige aanvraag wordt over stankoverlast t.g.v.
ovens in de afbouwfase am dit feit heengedraaid.
In de aanvraag wordt gesteld dat zwavelwaterstof niet in concentraties
boven de reukgrens voorkomt. In het artikel in het Nieuwsblad van het
Noorden en door de direktie (bij navraag) wordt gesteld dat mogelijk
zwaveldioxidegas de oorzaak van de stankoverlast is. Dit wordt door ons
betwijfeld. Dan is er nog de goede mogelijkheid dat de stank wordt
veroorzaakt door zogenaamde memptaanverbindingen en/of sulfiden.
Voorbeelden: ethyl-en methyl-mercaptaan, zwavelkoolstof en vele andere.
Om de stankhinder te kunnen verminderen moeten de ovens veel langer
kunnen afkoelen (zonder kunstmatige besproeiing met vuil kanaalwater),
terwijl de resterende afvalgassen gedurende die hele tijd moeten warden
gezuiverd. Om ongewenste pieken en dalen in het stroomgebruik te voorkomen is het dan wel noodzakelijk meer ovens per transformator te
installeren.
In de aanvraag wordt met betrekking tot de concentraties van zwavelwaterstofgas els bovengrens de "reukgrens" genomen. Het lijkt ons juisrer
uit te gaan van de "geurdrempel" die ongeveer 10 maal zo laag ligt.
Indien er in de toekomst een aentrale afvalgasverwerkingsinstallatie
zou worden gemaakt, dan nog is stankhinder te verwachten van ovens in
de afhouwfase.
20. Gevaren
Koolmonoxide-ontsnappingen.
Onder de zeilen bevindt zich max. 180 Nm3 koolmonoxide. In de aanvraag
staat niet vermeld hoe de druk onder het zeil wordt gereguleerd en hoe
het zeil zich gedraagt onder extreme weersomstandigheden (orkanen,
bliksem, hagelstenen enz). Hoewel er in de omliggende woonkernen bij
het vrijkomen van koolmonoxide (gedurende korte tijd) geen direkt gevaar optreedt, is er wel gevaar voor aanwezigen op of in de nahijheid
van het complex. Vlak langs de fabriek lopen enkele openbare wegen en
verder staan er in de buurt enige hoerderijen.
21. In de aanvraag is niet vermeld hoe het zeil na afloop wordt verwijderd.
In de praktijk blijkt echter, dat de gassen eronder zoveel mogelijk
worden weggeventileerd, waarna het personeel de zaak aansteekt.
22. Als de vlam van de fakkel uitwaait, of dooft als er gedurende bepaalde
tijd geen gasontwikkeling plaatsvindt, dan blijkt deze te worden aangestoken met een in kerosine gedoopte lat die in brand is gestoken,
met uiteraard alle gevaar voor explosies. Intussen zolang de vlam niet
brandt, kan wel veel koolmonoxide ontwijken. Dit wordt dan opgemerkt
door de ringdetectieleiding rond de inrichting. Deze primitieve situatie
is volstrekt ontoelaatbaar. Een serie waakvlammen (tegen de wind beschermd
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en met voldoende luchtaanvoer) en een ingebouwd ontstekingsmechanisme
is wel het minste wat men moet eisen.
23. Explosies van kooImonoxide.
Koolmonoxidegas heeft in de lucht een zeer breed explosiegrenzengebied
(12,5 - 74,2%). D.w.z. ontsteking van diverse soorten koolmonoxideluchtmengsels kan veelvuldig voorkomen. Als het ovenproces start kan
zich onder de folie nog lucht bevinden. Hierbij ontwikkelt zich koolmonoxide. Een vonkje ten gevolge van de elektriciteit geeft dan kans
op explosie.
24. Andere typen van explosies.
Als grotere hoeveelheden water de warme inhoud van de oven bereiken
kunnen er uitbarstingen plaatsvinden; waarschijnlijk als gevolg van
het plaatsvinden van een stoomexplosie (plotseling sterke verhitting van
water tot stoom met als gevolg grote overdruk). Hierbij zou het kunnen
komen tot een uitbarsting van de zeer hete oveninhoud, met elle grote
gevaren van dien. Dit water,kan vrijkomen door lekkage van de watergekoelde secundaire leiding die onder de oven loopt. Een oorzaak van
beschadiging kan zijn kortsluiting tussen deze leiding en de geleidende
kern in de oven t.g.v. een verkeerde samenstelling van het ovenmengsel.
Een speciale installatie moet vooraf zorgen dat de samenstelling juist is.
Hoe groot mag de afwijking
Ook zou na de menging weer ontmenging
kunnen plaatsvinden omdat de cokesdeeltjes ca. 10 maal zo groot zijn
als de zanddeeltjes. Bovendien is er verschil in soortelijk gewicht.
Is dit gevaar re6el? Verder moet worden bedacht dat ook ongebruikt materiaal
uit de ovens opnieuw wordt toegevoegd.
Ook kan mogelijk water lekken uit het koelsysteem van de watergekoelde
stroomtoevoeringen. Tot slot zou het koelsysteem van de secundaire leiding
kunnen uitvallen (ondanks de nood-elektriciteitsvoorziening).
Hoewel dit dan via automatische regelapparatuur door het personeel van de
procesbewakingsdienst wordt waargenomen, dat dan de stroom uit moet
draaien, is het gewenst, dat bij uitvallen van de koeling de stroomtoevoer
automatisch stopt. Kan er ook water ontsnappen uit een uitgevallen koelsysteem ten gevolge van plaatselijke oververhitting door de warmte van de
oven zelf? Is het systeem van onderliggende secundaire leidingen wel zo
ideaal? Elektroschmelzwerk heeft hierop patent.
25. Praktijkervaringen.
Op 26 april 1974 hehben drie werknemers van Elektroschmelzwerk een
lichte koolmonoxidevergiftiging opgelopen, waarna zij zijn opgenomen in
het Delfzichtziekenhuis. De drie werknemers waren die vrijdagavond bezig
een nieuw stuk plastic folie te bevestigen boven een van de ovens.
Door een rukwind schoot de folie aan een kant los en kwam een wolk koolmonoxide vrij. Aan twee van de drie werknemers werd direkt zuurstof
tcegediend. Ze zijn daarna opgenomen in het Delfzichtziekenhuis van Delfzijl, waaruit ze de volgende dag weer ontslagen werden. Politie en brandweer
van Delfzijl waren na de waarschuwing met groot materieel uitgerukt.
Na het bedrijfsongeval vrijdagavond heeft de direktie de volgende dag
bepaald, dat voortaan filtermaskers gedragen moeten worden tijdens werkzaamheden bij de ovens.
26 Op 4 april is er een oven ontploft doordat er water bij het proces was
gekomen.
27 Op 5 augustus 1976 is er een oven gescheurd bij Elektroschmelzwerk.
Hierdoor raakte ook een transportband in brand. Er hing toen een rookwolk
boven het complex.
Wat is een zogenaamde blazer of spuiter? Deze zijn door een juiste keus
van de procescondities te voorkomen.
28. Is er 's nachts voldoende personeel aanwezig om de gevolgen van een eventuele calamiteit te beperken?

29, Gevarenklasse in West-Duitsland.
In een overzicht van de gevarenklassen in verband met het belastingtarief van de Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie komt de
Siliciumcarbidindustrie als de op g e'n na gevaarlijkste bedrijfstak
near voren. In totaal is voor 44 chemische bedrijfstakken in dit
overzicht een gevarenklasse vastgesteld.
30. Bodemverontreiniging.
Ondanks de aangebrachte voorzieningen zijn wij verontrust over de
bodemverontreiniging.
31. Magnetische velden.
Doordat door de ovens grote elektrische stromen worden geleid kunnen
er magnetische velden ontstaan. Bij de Aldel gaan hierdoor in de hal
zelfs horloges fout lopen, terwijl daar ook gevaar bestaat voor personen
met zogenaamde pacemakers.
Navraag bij de direktie van Elektroschmelzwerk leverde als informatie
op dat de velden bij deze fabriek zwak waren, maar dat uit voorzorg
toch geen personen met pacemakers bij de ovens worden toegelaten.
Kan een en ander worden gekwantificeerd?
32. Geluidhinder.
De geluidhinder afkomstig van de verwerkingsafdeling moet worden verminderd";
Dat binnen de in artikel 10 der Hinderwet genoemde termijn eveneens
bezwaarschriften zijn ingediend door de heer A. Schcneveld en
mej. I. Ringers te Termunten, de heren H. Koller en A. Horlinge te
Borgsweer en mevrouw G. Landman-Bultje te Termunterzijl;
dat de inhoud van deze gelijkluidende bezwaarschriften kan worden
weergegeven als volgt:
"Bij een ongunstige windrichting (overwegend het geval) en meestal tegen
de avond valt bovengenoemd bedrijf in de wijde omgeving te ruiken
(Borgsweer, Termunterzijl, Termunten) door de uitstoting van zwavelwaterstofgas en zwaveldioxidegas (de bekende rookpluim);
bij ongunstige windrichting (overwegend het geval) en weersgesteldheid
ondervinden de inwoners van Borgsweer e.o. last van neerdaiende zwarte
stof (petroleumcokes)";
Dat binnen de in artikel 10 der Hinderwet genoemde termijn een bezwaarschrift is ingediend door de Gewestelijke Raad voor Groningen van het
Landbouwechap;
dat de inhoud van dit bezwaarschrift kan worden weergegeven els volgt:
"Uit de aanvrage blijkt, dat de geemiteerde gassen na verbranding in
de 6 meter hoge schoorsteen een aanzienlijk percentage S02 (zwaveldioxide)
bevatten. Gezien de geringe hoogte van de schoorstenen mag warden verwacht,
dat deze S02 in het nabij gelegen landbouwgebied zal neerslaan.
Uit het onderzoek near de gevoeligheid van de diverse landbouwgewassen
voor chemische stoffen is bekend, dat S02 uiterst gevaarlijk is voor
een groot aantal gewassen, dat in het onderhavige gebied in het bouwplan
voorkomt. Alle graangewassen, suikerbieten en de diverse vlinderbloemigen
(erwten, bonen, lucerne) zijn in hoge mate gevoelig vcor S02.
Voor het in het gebied op vrij grote schaal geteelde suikerbietenzaad kan
502 uitstoot in verband met de kiemdodende werking fataal zijn.
Het is bekend, dat een concentratie (het gehele jaar door) van ongeveer
0,003 - 0,005 p.p.m. S02 reeds ernstige schade aan de gewassen veroorzaakt.
Uit de gegeven samenstelling van de geemiteerde gassen, blijkt dat deze
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waarde vele malen wordt overschreden. Daarnaast wil de Gewestelijke
Read nog wijzen op de gevaren welke kunnen ontstaan bij het scheuren
van de folie-afdekking van de ovens. De grote hoeveelheden koolmonoxide,
welke daar vrij kunnen komen, kunnen ernstig gevaar opleveren voor de
bevolking in het omliggend gebied. Op grond van het vorenstaande wil
de Gewestelijke Read uw College verzoeken de vergunning slechts dan te
verlenen, wanneer kan worden voorkomen dat emissies plaatsvinden en
aan de vergunning zodanige voorwaarden kunnen worden verbonden, dat
het gevaar van scheuren van de oven-ommanteling tot een minimum wordt
beperkt";
Overwegende ten aanzien van de door de Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee ingediende bezwaren:
ad I.

ad 2.

ad 3.

ad 4.

ad 5.

dat Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. zonder vergunning werkt in het kader
van deze aanvraag om vergunning buiten beschouwing dient te blijven;
dat ten overvloede hun college opmerkt, dat deze situatie bij vergunning
verlening wordt opgeheven; dat de inrichting in de nabije toekomst onder
het lnrichtingenbesluit artikel 19, eerste lid, Wet inzake de Luchtverontreiniging zal vallen voor hun college geen reden kan zijn om niet
op de onderhavige aanvraag te beslissen;
dat het niet naleven van voorwaarden in het kader van deze aanvraag
buiten beschouwing dient te blijven; dat bij de toetsing van de voorliggende aanvrage is uitgegaan van het beginsel, dat het veroorzaken van
gevaar, schade of hinder in de zin van de Hinderwet dient te worden
voorkomen; dat hun college voorzover het betreft de aspecten van gevaar,
schade of hinder, van oordeel is, dat met inachtneming van de aan de
vergunning te verbinden voorwaarden, vergunning verlening verantwcord
kan worden geacht.
dat de note "De Waddenzee" niet is vastgesteld, dat niettemin de door
de read van de gemeente Delfzijl tegen de note kenbaar gemaakte bezwaren,
dit echter niet betekent, dat hun college geen rekening wenst te houden
met de in deze note neergelegde beleidsvoornemens; dat voorts wordt verwezen near de reaktie op het advies van de regionale inspecteur van de
volksgezondheid voor de hygine van het milieu te Groningen; dat overigens
de vraag of de ontwikkeling van een bepaalde industrie bijdraagt aan de
versterking van de zeehavenindustriele struktuur volledig valt buiten
het koder van een aanvrage cm vergunning ingevolge de Hinderwet en mitsdien buiten beschouwing dient te blijven; dat oak het terzake gestelde
in het interimrapport van het ET1G hier niet ter zake doende is;
dat van de onderhavige inrichting nauwelijks kan worden gezegd dat zij
invloed heeft op de ecologische betekenis van de Waddenzee;
dat het overleggen van het TNO-rapport, danwel de opdracht aan TNO, niet
wettelijk verplicht is gesteld en daarom ook niet bij het verzoek om
vergunning behoeft te worden overgelegd; dat op grond van de vorenstaande
overweging naar het oordeel van hun College geen reden bestaat tot nietontvankelijk verklaring van het voorliggende verzoek om vergunning, nu
de stukken voldoende informatie over de thans aan de orde zijnde inrichting
bevatten;
dat het ontbreken van het gegeven omtrent het bijvulien tijdens de ovencyclus niet betekent, dat het bijvullen niet zal geschieden; dat aan de
vergunning voorwaarden omtrent het bijvullen zullen worden opgenomen,
beogende, dat de ontsnapping van restanten koolmonoxide beperkt blijft

ad 6.
ad 7.

ad S.

ad 9.
ad 10/11.

ad 12.

ad 13.
./.
ad 14.

./.
ad 15.

ad 16.
ad 17.
ad 18.
ad 19.
ad 20.

en dat v1ammen worden voorkomen, dat voorts wordt verwezen near de aan
deze vergunning verbonden aanvullende beschrijving (bijlage 1);
dat de opgegeven gemiddelde produktiecapaciteit overeenkomt met de
praktijkwaarde;
dat hout als bekisting van het grafiet wordt gebruikt; dat het
grafiet als geleidingsmateriaal wordt gebruikt; dat stikstofoxiden
bij de tijdens het proces gebezigde temperatuur niet ontstaan;
dat de waarde van 15 mg/Nm3 stofconcentratie de zichtbaarheidsgrens is en als zodanig toe1aatbaar wordt geacht; dat niettemin door
het verbinden van voorschriften aan de vergunning voorzieningen dienen
te worden getroffen ter beperking van stofverspreiding;
dat uit een sedimentatie-analyse is gebleken, dat er geen bestanddelen
beneden de 10 mikrometer in het kwartszand voorkomen;
dat ten aanzien van de opgeslagen petro1eumcokes en hopen met een
mengsel van kwartszand en cokes alsmede ten aanzien van het optreden
van stofhinder bij het vullen of bij de afbraak van ovens door het
stellen van voorwaarden aan de bezwaren kan worden tegemoetgekomen;
dat het incidenteel constateren van de bezwaarden dat petroleumcokes
niet in gesloten vrachtauto's wordt aangevoerd geen aanleiding kan
zijn de vergunning te weigeren, aangezien de Hinderwet op het niet
nakomen van voorwaarden een eigen procedure kent;
dat a1s voorwaarde aan de vergunning wordt verbonden, dat de af te
zuigen lucht van de "Putzhal1e" en de brekerij, alvorens deze in de buitenlucht worden afgevoerd, moeten zijn geleid door een stofvanginstallatie
bestaande uit een voorontstoffing (b.v. muliticyclonen) gevolgd door
een na-ontstoffing (doekfilter of natte wasser);
dat te dien aanzien de voorwaarde is gesteld, dat gasverzameling dient
pleats te vinden en na verbranding via een schoorsteen in de atmosfeer
moet worden gebracht;
dat voorts als aanvullende beschrijving het Tebodin-rapport (bijlage 2)
aan deze vergunning is verbonden;
dat de in het bezwaarschrift gegeven berekening ten aanzien van de
lazing van zwaveldioxide geen enkele wetenschappelijke waarde heeft;
dat ten aanzien van de lozing van zwaveldioxide wordt verwezen near
het aan deze vergunning verbonden Tebodin-rapport (bijlage 2), waarin
gebruik is gemaakt van een berekeningsmodel, dat door TNO, KNMI en
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland is aanvaard;
dat het bezwaar ten aanzien van de verwachte stijging van het zwavelgehalte in de petroleumcokes tot ca. 5% niet berust op de feitelijke
situatie zoals in de aanvraag is vermeld, nl. dat het zwavelgehalte
1igt tussen 3,5% en 3,9%;
dat siliciummono-oxide alleen bij hogere dan de toegepaste temperatuur
stabiel is; dat bij lagere temperaturen ontleding volgt in silicium en
in zuurstof;
dat nikkel in cokes voorkomt, maar dat nikkel terecht komt in het amorphe
sic produkt; dat vanadium voorkomt in cokes, maar dat gezien de proceso mstandigheden geen v anadiumpentoxide kan ontstaan;
dat in de afvalgassen geen verbindingen met koolstof, zwavel en zuurstof
zijn aangetoond;
dat mede ter bestrijding van stank hinder is gekozen voor een veranderde
procesvoering zoals omschreven in de aan deze vergunning verbonden aanvullende beschrijving (bijlage 1);
dat de aanvraag de regulering van de druk onder het zeil vermeldt oppagina 6; dat onder normaal voorkomende omstandigheden de folie van .
voldoende sterkte wordt geacht;
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ad 22.
ad 23.
ad 24.

ad 25.

ad 26.
ad 27.

ad 28.
ad 29.

ad 30,
ad 31.
ad 32.

dat de voormelde aan de vergunning verbonden aanvullende beschrijving
nader melding maakt hoe het zeil na afloop wordt verwijderd;
dat door het voorschrijven van het systeem van gasverzameling, centrale
verbranding en lozing via een schoorsteen aan de bezwaren t.a.v. de
afzonderlijke fakkels wordt tegemoetgekomen;
dat in het verzamelleidingensysteem de nodige veiligheidsvoorzieningen
dienen te worden getroffen; dat aan dit bezwaar door het verbinden van
voorwaarden aan de vergunning kan worden tegemoetgekomen;
dat het systeem van koelleidingen onder de secundaire leidingen wordt
gewijzigd; dat een automatische weeginrichting zorgt voor de juiste
samenstelling; dat voorts het vochtgehalte van het mengsel tussen
5 en 8 % dient te zijn; dat ontmenging bij die vochtigheidsgraad niet
zal voorkomen; dat ten aanzien van de vrees voor het mogelijk lekken
dient te worden opgemerkt dat het een gesloten systeem betreft;
dat de beoordeling van de v eiligheidssituatie voor werknemers valt
buiten het kader waarin hun college de Hinderwetaanvraag dient te
beoordelen; dat overigens zich een dergelijk ongeval niet meer heeft
voorgedaan;
dat ter vermijding dat water bij het proces komt voor een gewijzigde
situering van de leidingen is gekozen;
dat zich een blazer of spuiter, zoals ook bij de vermelde brand geschiedde, voordoet ingeval, dat een opening in de folie ontstaat door
druk van de onder de folie aanwezige gassen; dat ter voorkoming van
blazers of spuiters na enige dagen na het begin van de ovencyclus
een nieuw folie wordt aangebracht;
dat permanent ovenbewakingsploegen aanwezig zijn;
dat de bedrijfssituatie in Duitsland geheel anders is, waar open ovens
in gebouwen voorkomen en niet vergelijkbaar is met het bedrijf in
Delfzijl, waar gesloten ovens buiten staan;
dat ondanks verharding van het terrein en het dagelijks schoonhouden
van de wegen, stoffen in de bodem komen deze stoffen echter bestaan uit
inerte vaste stoffen;
dat de magnetische velden bij de inrichting zwak zijn; dat personen
met pace-makers niet bij de ovens worden toegelaten; dat bij de ingang
van de inrichting een bord hiervan mededeling doet;
dat aan bezwaren van geluidhinder door het verbinden van voorwaarden
aan de vergunning kan worden tegemoetgekomen;
dat voorts het bezwaarschrift een aantal conclusies vermeldt, waarvan
de beantwoording een herhaling van het voorgaande zou inhouden; dat
voorts het bezwaarschrift voorstelt administratieve sankties toe te
passen, welke echter buiten het kader van de beoordeling van de onderhavige aanvrage vallen en mitsdien hierbij buiten beschouwing dienen te
blijven;
Overwegende ten aanzien van de door A. Horlings en anderen ingediende
bezwaren:
dat na verbranding geen zwavelwaterstof meer vrij zal kunnen komen en
het zwaveldioxidegas via een schoorsteen op grotere hoogte wordt verspreid waardoor de concentratie geringer zal zijn;
dat op een bijeenkomst gehouden op 18 maart 1977 de bezwaarden wonende
te Borgsweer, Termunten en Termunterzijl in de gelegenheid zijn gesteld
hun bezwaarschrift nader toe te lichten; dat drie van de bezwaarden
van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt; dat volgens bezwaarden de
stankgolven vermoedelijk vrijkomen tijdens het uitdampen van de ovens;

dat te dien aanzien ter vermindering van stankhinder door wijziging
in het proces het uitdampen wordt voorkomen; dat deze proceswijziging
met name betreft het laten liggen van de folie op de oven tijdens het
opvullen der ovens alsmede dat na afloop van het proces de gasdruk
wordt weggeventileerd zolang tot er geen gasontwikkeling meer optreedt f
een en ander zoals nader is omschreven in de aan daze vergunning te verbinden nader omschrijving (bijlage 1);
dat thans redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de hinder als gevolg van stank sterk wordt teruggedrongen; dat op de voormelde bijeenkomst de bezwaarden is gewezen op de mogelijkheid om hij overlast door
bij voorbeeld . stank het alarmnummer van de gemeente Delfzijl te bellen, waarna
- na onderzoek ter plaatse-hun college eventueel tot maatregelen ter
voorkoming van b.v. stank kan besluiten;
dat voorts ter voorkoming van stofoverlast door het verbinden van voorwaarden aan de vergunning aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen;
Overwegende ten aanzien van de door de Gewestelijke Raad voor Groningen
van het Landbouwschap ingediende bezwaren;
dat het bezwaarschrift de emissiewaarde en de immissiewaarde op verkeerde
wijze toepast, waardoor de conclusie, als zoudende geemitteerde gassen
de waarden vele malen overschrijden, eveneenaeen verkeerd beeld van de
werkelijke situatie geeft, wear de emissie zelfs aanzienlijk onder de
advieswaarde van 75 mg/m3 ligt; dat niettemin ten behoeve van een betere
verspreiding, waardoor tevens een geringere concentratie zal onstaan, de
afvalgassen centraal via een schoorsteen op grotere hoogte in de atmosfeer
zullen worden gebracht;
dat op grond van de vorenstaande overwegingen near het cordeel van hun
college geen redenen bestaan tot niet-ontvankelijk verklaring van het
voorliggende verzoek;
dat het eventueel te vrezen gevaar of de daarvan eventueel te duchten
hinder in de zin van de Hinderwet door het verbinden van voorwaarden aan
de vergunning worden ondervangen;
gelezen de adviezen van de regionale inspecteur van de Volksgezondheid
voor de hygi6ne van het milieu dd. 31 maart 1977, kenmerk HW/1651/ES/get,
dd. 5 juli 1977, kenmerk 5273/ES/jet, dd. 4 augustus 1977, kenmerk 9/HW/
1651/BM/jw en dd. 25 augustus 1977, kenmerk 9HW/1651/ES/jw;
overwegende, dat de regionale inspecteur verwijst near het standpunt
van de minister vermeld in haar brief nr. 16081 DGMHECB/AEB dd. 3 mei 1976
aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, waarin zij stelde,
dat het stand-still principe voor het Waddengebied moest worden toegepast;
dat de regionale inspecteur in overeenstemming daarmede, adviseert
zuivering van reactiegassen voor te schrijven;
overwegende, dat het Delfzijlse gebied van rijkswege expliciet is aangewezen voor industrialisatie;
dat het gemeentebestuur van Delfzijl zich op het standpunt heeft gesteid,
dat het stand-stili principe voor de te Delfzijl aangewezen industrieterreinen in zijn principiele betekenis moeilijk toepasbaar is, omdat
bij industrievestiging er in feite altijd van een zekere mate van
verontreiniging sprake zal zijn, doch dat niettemin ook zijn beleid
er - conform het rijksbeleid - op gericht is een beheerste industrialisatie
na te streven;
dat in het onderhavige geval de toepassing van het stand-still principe
de afweging tussen sociaal en bedrij geconomische belangen van zowel de
regio als van het hedrijf zelf enerzijds en van milieuhygi gnische belangen
anderzijds frustreert, aangezien in dit stadium het voorschrijven van
een gasreinigingsinstallatie voor het bedrijf uit financieel oogpunt niet
haelhaar moet worden geacht;
dat dientengevolge binnen het kader van wat hun college uit milieu-
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hygienisch oogpunt aanvaardbaar acht, is gekozen voor een systeem
van gasverzameling, verbranding en - lozing op grote hoogte, waardoor
een geringere concentratie zal onstaan;
dat daarbij niet als uitgangspunt heeft gegolden, dat de "norm"
(advieswaarde van de Gezondheidsraad) mag worden opgevuld, doch drrbij
overweging is geweest de relatief geringe verontreiniging door SO ,
waardoor van opvullen van de "norm" geen sprake is, bovendien zeker
geen sprake van onnodig opvullen, waarvan de regionale inspecteur
melding maakt, aangezien de sociaal-economische en financiele omstandigheden tot besluitvo5ming in bovenvermelde zin dwongen;
dat overigens de SO immissie beduidend ligt onder de landelijke adviesnorm;
alsmede onder de norm als omschreven in de provinciale milieunormennota;
dat trouwens in het kader van de beoordeling ingevolge de Hinderwet
als uitgangspunt geldt, dat het veroorzaken van gevaar, schade of
hinder in de zin der Hinderwet dient te worden voorkomen; dat zulks
meer overeenkomt met het principe van de beste uitvoerbare technieken
(best practicable means);
dat tegenover de door de regionale illspecteur opgemerkte onzekerheid
in de 50-p9rcentie1waarden van de SO meetstations voor waarden beneden
de 30 pg/m , geschat op een factor van 2, staat, dat de uitkomsten
van de berekeningen van zowel de meetstations te Weiwerd , en Woldendorp
als het meetstation te Spijk onderling nagenoeg geen afwijking vertonen;
dat overigens nog de pluimsteiging door ggn centrale schoorsteen door
de warmte van de afvalgassen gunstiger is dan de pluimsteiging door het
huidige grotere aantal fakkels;
dat hun college van oordeel is, dat de bezwaren van eventueel te vrezen
gevaar of schade of de daarvan te duchten hinder op redelijk afdoende
wijze worden ondervangen door het stellen van voorwaarden, zodanig, dat
vrijkomende gassen dienen te worden verzameld verbrand en vervolgens op
een bepaalde hoogte in de atmosfeer dienen te wmrden gebracht; zulks
overeenkomstig het Tebodinrapport (bijlage 2);
dat overigens ten aanzien van het nog verder te ontwikkelen systeem
van gasverzameling hun college van oordeel is, dat mocht de ondervinding
de noodzakelijkheid daarvan hebben aangetoond, met toepassing van
artikel 26 der Hinderwet alsnog nieuwe voorwaarden aan de verleende
vergunning kunnen worden toegevoegd, danwel aan de vergunning verbonden
voorwaarden kunnen worden gewijzigd;
dat er mede uit dien hoofde, alsmede aangezien inmiddels voldoende ervaring en bekendheid met het bedrijf is opgedaan en over de te verwachten
schade of hinder of het te verwachten gevaar van de inrichting wel met
voldoende zekerheid kan worden geoordeeld, geen reden bestaat voor hun
college om wederom een tijdelijke vergunning te verlenen;
overwegende, dat uit de hiervoor vermelde overwegingen volgt, dat geen
der ingediende bezwaren behoort te leiden tot niet-ontvankelijkverklaren
van het verzoek of tot weigering van de vergunning;
Gelet op de door de hoofdins pecteur-direkteur van de arbeid, hoofd van
het Se district van de a rbeidsinspectie te Groningen, afgegeven verklaring
van 23 december 1976, nr. 1543/dT/L/3, H.W. nr. 1543/76, dat de
V eiligheidsweg 1934 op de inrichting van toepassing is en dat
year zover
zulks kan blijken uit de ontvangen bescheiden en de ingewonnen nadere
in lichtingen, de inrichting zal voldoen aan de voorschriften, aangewezen
bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1953, Stbl. nr. 40)

Gelet op de bepalingen van de Hinderwet en het Hinderbesluit;
Hebben Besloten:
I.

aan Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. vergunning te verlenen ingevolge
de Hinderwet tot het oprichten, in werking brengen en in ,werking houden
van een inrichting voor de produktie van siliciumcarbide, op de perceIen,
kadastraal bekend gemeente Delfzijl sektie, nrs. 530 t/m 534, 545 t/m 547
en sectie H, nrs. 15, 16 en 17, overeenkomstig de overgelegde bescheiden
en aanvullende beschrijvingen zulks onder de in bijlage 3 opgenomen voorwaarden:

II.

te bepalen dat een afschrift van dit besluit per aangetekende brief en
onder dagtekening van de datum der verzending zal worden gezonden aan:
a. Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. Kloosterlaan 10-13 te Delfzijl;
b. de Hoofdinspecteur-direkteur van de Arbeid, Hoofd van het 9e district te
Groningen;
c. de Inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygi6ne
van het milieu te Groningen;
d. de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Postbus 90 te
Harlingen;
e. de heer A. Schoneveld, Kerkpad 5 te Termunten;
f. Mej. I. Ringers, Kerkpad . 3 te Termunten;
g. de heer H. Köller, Borgsweer 10, Borgsweer;
h. Mevrouw G. Landman-Bultje, A. Verburgwijk, Termunterzijl;
i. de heer A. Horlinge, Borgsweer 20, Borgsweer;
j. de heer J.H. Staal, Tuikwerderlaan 10 te Delfzijl (Amsweer);
(als vertegenwoordiger van de districtsraad Delfzijl van het Gewest
Groningen van het Landbouwschap);
k. de Gewestelijke Read voor Groningen van het Landbouwschap, Oude Boteringestraat la te Groningen;
onder mededeling, dat verzoeker en de hiervoor onder h t/m k genoemde instellingen en personen tegen dit besiuit binnen 20 dagen na de verzending van
het afschrift daarvan op de in de wet bepaaide wijze in beroep kunnen komen
en voorts zal worden gezonden aan:
1. de direkteur van de dienst Gemeentewerken c.q. commandant van de
brandweer, waarbij aan het voor Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V.
bestemde afschrift een exemplaar der in artikel 5, tweede lid der
Hinderwet bedoelde, door hun college te waarmerken hescheiden zal
worden gehecht.

Delfzijl, 13 septemoer 1977.
Burgemeeste en wethouders voornoemd,
,ftburgemeester.

secretaris.

BijiaGe

Aanvulling m.b.t. de procesbeschrijving van de aanvraag am een
hinderwetvergunning van 7-12-1976

ad 3.a)2. (toe te voegen no clinic 3)
Het vochtigheidsgehalte van het mengsel ligt tussen 5 en
8 % en garandeert dus, dot het mengsel tijdens de tussenopslog en bij het transport naar de oven's niet stuift.

ad 3.0)4. (aan het einde toevoegen)

** . Als aanvulling bij de transportinstallatie geldt dat oak
een grijperkraan met een laadcapaciteit van ca. 100 ton/h
ten behoeve van de ovenopbouw wordt ingezet.

ad 3.a)5. (de-laatste alinia vervalt in pleats daarvan een

• nieuwe tekst)

* * * Na een looptijd van

4 tot 5 dagen heeft zich in de regel
zoveel ovenmengsel door de chemische reaktie tot 5ilicium-

carbide gevormd, dat de oven nagevuld moet warden (met
ongeveer 400 ton materiaal) .. Ook door het opdrogen van het
mengsel in de kern van de oven treedt een volumedaling op.
Kort daarvoor wordt de energietoevoer voor de betreffende
oven sterk gereduceerd of zelfs geheel uitgeschakeld.
navullen van het mengsel geschiedt op dezelfde wijze
als bij de opbouw van een nieuwe oven, met als bijzondere
opdracht aan het ovenpersoneel, het grootste gedeelte van
• het mengsel op de nog intacte folie te deponeren. Pas als
voldoende materiaal op de oven ligt, wordt de resterende
folie aan de rand van de oven, nadat het ovengas zoveel
mogelijk afgezogen is, ofgebrand waarmede het navullen beeindigd is.
• Het
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De charge wordt door het afschakelen van de stroomtoevoer beeindigd. Daardoor houdt ook de gasproduktie zeer snel op. 'Foch
ontwijken uit de oven in de eerste uren na beeindiging van
de charge nog kleine gashoeveelheden. Derhalve blijft de folie
nog over de oven en wordt alleen de bijkomende gashoeveelheid
afgezogen. Pas als de gasontwikkeling nagenoeg geheel beeindigd is, wordt de onder de folie overgeblevene resterende hoeveelheid gas afgezogen en de folie verwijderd.
Tijdens de afbovwfase wordt de oven intensief besproeid met
water en alleen de zeer goed bevochte ovenmengsellaag (vochtigheidsgehalte 5 - 8 %) door een dieplepel afgegraven. Dit
bevochtigen verhindert tevens stofontwikkeling.
Het transport van dat gedeelte van het ovenmateriaal dat niet
gereageerd heeft (oudmateriaal) evenals het transport van de
SiC-wals geschiedt met shovels. Het oudmateriaal wordt ofwel
direkt in een volgende oven gebruikt ofwel tijdelijk opgeslagen.
Indien de brokken van het oudmateriaal te omvangrijk zijn, clan
worden ze ter verkleining door een breekinstallatie geleid. De
SiC-walsbrokken warden naar de verwerkingshal afgevoerd.

ad 3.a)6, (alinia 3 vervalt, in plaats daarvan nieuwe tekst)
Beide gasstromen worden via een leiding noor een centroal gasver zamelingsstation geleid. Van hieruit wordt het gas via een
30 meter hoge schoorsteen verbrand.
De invloed van de 502 emissies m.b.t. de omgeving werd met
behuIp van een rekenprogramma van de KNMI geanalyseerd.
(Zie bijgevoegd rapport van de fa. Tebodin: S0 2 -concentratieberekeningen t.b.v. ESK-Delfzijl B.V.)
Opmerking n.o.v, de geciteerde rapportenyan TNO en van de
fa. Tebodin:
In de beide rapporten zijn verschillende schommelingen aangegeven van de S02-grenswaarden in volume procenten. De verklaring hiervoor is dot de gegevens van het TNO-onderzoek
zich slechts tot twee ovens beperkten, terwijl de gegevens
van de fa. Tebodin gebaseerd zijn op ale tot nu toe geanalyseerde gasmonsters.
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vporwaarden Hinderwetvergunni ESD.
I. ALGEMEEN.
1.1 De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat geen storing
optreedt in de radio- en televisieontvangst en geen beinvloeding
plaats vindt van zendinstallaties.
1.2 Om bij het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening de
installaties veilig uit bedrijf te nemen dient een noodstroomaggregaat aanwezig te zijn.
1.3 De gehele elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de normen NEN 1010, uitgave
oktober 1962, NEN 1010, uitgave oktober 1969 en NEN 3125, uitgave
november 1969.
1.4 Het personeel in de kontrolekamer moet in direkt kontakt kunnen staan
met het bedieningspersoneel in de installatie van de vanuit de
kontrolekamer bestuurde produktie-afdelingen.
1.5 De gehele inrichting met inbegrip van het bijbehorende terrein
dient voortdurend in een goede staat van onderhoud en netheid
te verkeren.
1.6 Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking
tot de door hen verrichte werkzaamheden instrukties zijn verstrekt,
welke zijn afgestemd op het gestelde in deze vergunning.
1.7 Van bedrijfstoornissen of voorgenomen aktiviteiten, waarbij een
beinvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onverwijld
respektievelijk vooraf, melding geschieden aan het meldnummer
van de gemeente Delfzijl.
1.8 Personeel, dat belast is met de leiding in de verschillende afdelinger
moet zodanig zijn geinstrueerd, dat het in geval van een situatie,
welke in principe gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan
veroorzaken, in de betreffende afdeling regelend kan optreden en de
vereiste maatregelen kan treffen.
1.9 Aan de inrichting moeten voortdurend daartoe door de hedrijfsleiding
aangewezen funktionarissen verbonden zijn, belast met onder meer
- het opstellen, evalueren en aanpassen van bedrijfsvoorschriften o.a
bij start- en stopprocedures;
- de leiding van bedrijfsinspekties;
- het instrueren en oefenen van het personeel met hetrekking tot het
voorkomen en bestrijden van situaties, die in principe gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- de coOrdinatie van aktiviteiten bij de bestrijding van cnlamiteiten
- de periodieke kontrole op het onderhoud en de beprneving van de brn
blusmiddelen.
Door de bedrijfsleiding dient te alien tijde te zijn voorzien in
plaatsvervangers voor alle taakgebieden van doze funkcionarissen.
1.10 Leidingen en appendages moeten plaatselijk tegen beschadigingen
worden beschermd;tevensdienen zij op afdoende wijze tegen
ultwendige corrosie te zijn beschermd.

- 2 1.11 Ondergrondse leidingen moeten tegen belasting door het verkeer
zijn beschermd ter voorkoming van vervorming en/of breuk.
1.12 De gasleidingen met de daarbij behorende appendages en verbindingen
moeten zo vaak als nodig, doch ten minste 1 x per week op lekkage
worden gekontroleerd; lekkende appendages moeten direkt warden
vervangen door doelmatige exemplaren terwiji lekkende verbindingen
onmiddellijk moeten warden gerepareerd.
De koelwaterleidingen van de electroden dienen na iedere ovencyclus te worden gekontroleerd op lekkage.
1.13 De opslagen van vloeibare grand- en hulpstoffen en eindprodukt in
daarvoor bestemde vaten of tanks moeten plaatsvinden op een nietdoorlaatbare, chemisch resistente voldoend sterke ondergrond
van beton of asfalt zonder een grondbedekking van grind of steenslag binnen vloeistofdichte omwallingen of muren.

II. TERREIN.
2.1 De wegen op en de toegangen tot het terrein moeten zodanig gesitueerd
zijn, dat een goede bereikbaarheid van de verschillende installaties
in geval van brand verzekerd is.

2.2 Het cerrein moet zijn afgesloten door een omheining, vervaardigd van
staien, aluminium of betonnen staanders met harmonicagaas, hoog
2 m., waarboven prikkeldraad, zodat de totale hoogte tenminste 2.20 m.
bedraagt; een omheining van gelijke hoogte als hiervoren omschreven,
samengesteld uit beton of metselwerk, met daarboven prikkeldraad
kan eveneens worden toegestaan.
2.3 Het aantal toegangen tot het terrein mag niet grater zijn dan strikt
noodzakelijk is.
.De toegangen in de omheining moeten zoveel mogelijk gesloten worden
gehouden en indien geopend, onder voortdurend toezicht staan van een
in de onmiddellijke nabijheid vertoevende, verantwoordelijke meerderjarige persoon.
2.4 De hoofdwegen moeten een berijdbare breedte hebben van tenminste 6 m.
terwiji de tussenwegen welke de hoofdwegen verbinden tenminste
een berijdbare breedte moeten hebben van 3.5 m.
2.5 De wegen in de inrichting moeten zodanig worden vrijgehouden van
obstakels en geparkeerde voertuigen, dat iedere plaats te alien tijde
met voertuigen ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening bij
andere calamiteiten van meer dan een zijde kan worden bereikt.
2.6 Het terrein moet zodanig zijn verlicht, dat een behoorlijke ori.6ntatie
mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder
begrepen kontrolewerkzaamheden, kunnen worden verricht; een noodverlichting onafhankelijk van de normale stroomvoorziening dient
aanwezig te zijn op die plaatsen in de installatie waar belangrijke
handelingen worden verricht in verband met het veilig bedrijven
van de installatie.
2.7 Op het terrein dient een randbeplanting te worden aangebracht en
gehouden in overeenstemming met het plan zoals in bijlage 4 is
opgenomen.

III. GELUID EN TRILLINGEN.
3.1 Het equivalente geluidniveau veroorzaakt door deze inrichting en
gemeten aan de grens van de inrichting, mag niet meer bedragen dan:
a. 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
b. 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
c. 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
3.2 De van de installatie afkomstige geluidpieken mogen aan de grens
van de inrichting de in voorwaarde 3.1 genoemde waarden met niet
meer dan 10 dB(A) overschrijden.
3.3 Werkzaamheden welke niet noodzakelijkerwijs verband houden met een
veilige procesvoering dan wel op een willekeurig tijdstip zouden
kunnen warden verricht en waarbij een extra geluidbelasting van
de omgeving te verwachten is mogen niet plaatsvinden tussen 19.00
en 07.00 uur.
3.4 De motoren, machines en toestellen behorende tot de inrichting moeten
zodanig zijn opgesteld (b.v. door gebruikmaking van rubber-trillingsisolatoren of betonfundaties en door voorkoming van starre verbindingen
met gebouwen); dat hierdoor geen trillingshinder buiten de inrichting
wordt veroorzaakt.
3.5 Laadschoppen, generatoren, compressoren e.d. moeten met de daarbij
behorende motoren zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers.
IV. AFVALSTOFFEN.
4.1 Er mogen geen afvalstoffen, van welke aard en in welke hoeveelheid
dan ook permanent gestort, verbrand of begraven worden op het
terrein van de inrichting.
4.2 Vaste en vloeibare afvalstoffen dienen, in afwachting van verwijdering
uit de inrichting te worden bewaard en op een zodanige wijze te worden
verpakt of afgedekt dat ze zich niet in de omgeving kunnen verspreiden.
4.3 Vaste en vloeibare afvalstoffen moeten regelmatig met daartoe geschikte transportmiddelen worden afgevoerd uit de inrichting.
4.4 Er dient een registratie te worden bijgehouden, waarbij vermeld moet
worden de hoeveelheid en samenstelling van het afval, het transportmiddel, waarmee het afval vanuit de inrichting wordt afgevoerd,
de transporteur, die de afvoer verricht en de datum van het transport.
4.5 Bovenstaande, ondertekende registratie moet gedurende 2 jaren worden
bewaard; een afschrift van deze registratie dient jaarlijks per medio
januari te worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Delfzijl.
4.6 Afgewerkte olie en opgevangen benzine en olie dienen, iR afwachting
van afvoer naar elders, te worden bewaard in bovengrondse tanks,
die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak welke voldoet aan de
voorwaarden (nr. 180.1965/1968) t.a.v. bovengrondse opslag van
K3-produkten van de Commissie Opslag Gevaarlijke Stoffen.

- 4 V. VOORKOMEN VAN BRAND EN BRANDBESTRIJDING.
5.1 Het bedieningspersoneel moet gelnstrueerd zijn en geoefend in het
voorkomen en bestrijden van brand.
5.2 Draagbare blustoestellen moeten aanwezig zijn op de plaatsen zoals
aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde plattegrondtekening.
5.3 In geval van brand, explosie en/of gasontsnapping moet een overal
in de inrichting goed hoorbaar alarmsignaal worden gegeven.
Dit alarmsignaal mag naast de evengenoemde geval1en uitsluitend
tijdens inspekties near de goede werking ervan, en voor brandweeroefeningen worden gebruikt.
5.4 De blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds
tot onmidde1lijk gebruik gereed beschikbaar zijn.
5.5 De leidingen voor blussing met water moeten voor zover zichtbaar
door een in het oog vallende rode kleur van andere leidingen worden
onderscheiden.
5.6 Op de sproeiwaterleidingclientbij elke trafo een bluswater-tappunt
aanwezig te zijn voorzien van twee afsluiters met 21" Storz-koppeling.
Ook bij de menginstallatie dienen op de sproeiwaterleiding 2 aansluitingen te worden aangebracht met 21" Storz-koppe1ingen en
afsluiters. De koppelingen dienen te zijn voorzien van metalen
afdichtingsringen.
5.7 De capaciteit aan bluswater dient tenminste 1600 1./min. te bedragen
en moet gedurende 1 uur kunnen worden gehandhaafd.
5.8 De plaatsen waar niet met water mag worden geblusd dienen duidelijk
als zodanig herkenbaar te zijn.
VI. LUCHTVERONTREINIGING.
6.1 De door de koeltoren geemitteerde waterdamp mag geen nevel of ijzelneerslag veroorzaken op de openbare weg, waaraan de inrichting is
gelegen. Bij opvriezing van de openbare weg, waaraan de inrichting
is gelegen, als gevo1g van door de koeltoren geemitteerde waterdamp
dient op afdoende wijze te worden gestrooid.
6.2 De bij het proces vrijkomende gassen/dampen moeten worden afgezogen,
verzameld en afgevoerd naar een fakkel waar een nagenoeg volledige verbranding dient plaats te vinden.
6.3 De na de verbranding vrijkomende afvalgassen dienen met behulp van een
schoorsteen met een hoogte van 30 m. te worden afgevoerd.
(overeenkomstig het Tebodin-rapport bijlage 2).
6.4 De venti1atoren voor het afzuigen van het gas uit de oven en van ander
de folie alsmede de meet- en regelapparatuur en de stroomvoorziening
ten behoeve van de koolmonoxide meetapparatuur (op de terreingrens
als bedoeld in de voorwaarde 11.2) dienen, indien de netspanning
dealt tot 80% van de nominale waarde, van spanning te worden voorzien
d.m.v. een noodstroomaggregaat van voldoende vermogen.
6.5 De opbouw van de ovens dient te geschieden m.b.v. de transportband
boven de ovens.

- 5 6.6 Bij iedere trafo dient een ovencyclus te worden aangehouden alsof er
minimaal 3 ovens in gebruik zijn.
6.7 De druk van het gas onder de folie dient automatisch te worden gemeten
en geregeld en te worden aangepast aan de atmosferische omstandigheden.
6.8 Voor de afkoeling van de ovens mag alleen gebruik worden gemaakt van
water dat bij verhitting geen stank veroorzakende stoffen verspreidt.
6.9 De af te zuigen lucht van de Putzhal en de brekerij moeten, alvorens
deze in de buitenlucht worden afgevoerd, zijn geleid door een stofvanginstallatie bestaande uit een voorontstoffing (b.v. multicyclonen),
gevolgd door een na-ontstoffing (doekfilter of aatte wasser).
6.10 Het stofgehalte in de gereinigde lucht van de natte wasser mag niet
meer bedragen dan 100 mg/Nm3.
6.11 De afvoer van de gereinigde lucht uit de Putzhal dient op tenminste
25 meter boven het maaiveld pleats te vinden.
Ondanks een eventueel op de afvoerleiding geplaatste regenkap, dient
de gasstroom steeds naar boven gericht te zijn.
6.12 Het water, afkomstig van de natte ontstoffingsinstallatie, moet in een
bezinkinrichting worden ontdaan van stof en bezinkbare delen.
6.13 De bezinkinrichting moet, zo vaak dit voor een goede werking nodig is,
worden gereinigd.
6.14 De transportinstallatie voor de gedroogde produkten moet binnen een
nagenoeg tochtdichte omkasting gelegen zijn.
6.15 Ter verzameling van regen en sproeiwater moet een ondergronds
rioleringssysteem, waarin slibvangers zijn opgenomen aanwezig zijn.
6.16 Het open terrein van de inrichting moet, voor zover gebruikt voor opslag
en transport, zijn verhard.
6.17 De terreinverharding dient zo vaak als nodig doch tenminste 1 x per dag
vochtig te worden gereinigd zodanig dat geen stofoverlast buiten de
inrichting plaatsvindt.
6.18 Het vrijkomende sproeiwater, dat t.b.v. het afkoelen van de ovens wordt
gebruikt, moet via de nodige slipvangputten via een rioleringssysteem
worden afgevoerd in een verzamelbekken.
Stankoverlast veroorzaakt door eventueel aanwezige zwavelwaterstof in
het water dient voordat het water op het sproeiveld komt door behandeling
met waterstofperoxide en/of beluchting te worden voorkomen b.v, door
middel van reinigen van het water.
6.19 De grondstoffenboxen voor zand en cokes dienen door 3 zijwanden en
een dak te zijn omgeven.
6.20 Het ovenmengsel en het opgeslagen "oud materiaal" dienen te warden
bevochtigd zodanig dat eenhomogeen mengsel met een vochtigheid
tussen 5 en 8% ontstaat.
6.21 Het opbouwen van de ovens mag niet worden uitgevoerd wanneer de
windsnelheid meer dan 17 m./sec. bedraagt.

-6 6.22 Op stilstaande traasportbanden mag geen grondstofmengsel aanwezig
zijn.
6.23 Tijdens het afbouwen van de ovens dient het af te halen materiaal
een vochtgehalte tussen 5 en %te bevatten.
6.24 Het proces dient te worden gevoerd volgens de aanvullende procesbeschrijving (bijlage I).
6.25 Het scheiden, breken, zeven, drogen, verplaatsen en opslaan van
het materiaal (SIC) van een lager vochtigheidsgehalte dan 5% dient
in (een) gesloten ruimte(n) te geschieden.
6.26 De elektriciteit near de bij te vullen oven dient te warden
afgesloten, waardoor de gasontwikkeling wordt stopgezet.
6.27 Met bijvullen van de oven dient te worden begonnen zonder dat
tevoren het plastic folie is verwijderd.
Het bijvullen dient vanuit het midden naar de zijkanten van de
oven te gebeuren.
6.28 Na het bijvullen dient onmiddellijk een nieuw folie op de oven
te worden aangebracht.
6.29 De periode tussen het afschakelen van de elektriciteit en het
verwijderen van het folie is zo lang mogelijk, maar tenminste
5 dagen;het folie mag verwijderd worden als de gasontwikkeling
zodanig is verminderd, dat het folie bij gesloten ventielen door
de zich ontwikkelende gasdruk niet langer gespannen kan blijven
6.30 Na het verwijderen van het folie dient onmiddellijk te warden
aangevangen met het uitwendig koelen van de oven met water.
Het water wordt op en in de oven gebracht met hoge-druksproeiers.
Dit dient zodanig te gebeuren, dat het gehele oppervlak
voortdurend vochtig wordt gehouden.
6.31 Bij foliebreuk tijdens normaal bedrijf (bedrijfsonregelmatigheid)
dient de elektriciteit naar de betreffende oven onmiddellijk
te worden afgeschakeld, zonodig bijvullen en daarna onmiddellijk
een nieuw folie te worden aangebracht.
6.32 Maandelijks dient ter vertrouwelijke informatie een opgave van
het elektriciteitsverbruik aan burgemeester en wethouders van
Delfzijl te worden overgelegd.
VII. DRUKVATEN.
7.1 Elk vast opgesteld procestoestel, dat door de Dienst voor het Stoomwezen is geklasseerd als "drukvat" moet door deze dienst worden
beoordeeld voor de druk en de temperatuur waarvoor het is ontworpen,
en zijn gekeurd.
7.2 De beveiligingen, thermometers en manometers welke zijn aangebracht
op de in voorwaarde 7.1 bedoelde toestellen moeten door de Dienst voor
het Stoomwezen zijn aanvaard.
7.3 De documenten, betrekking hebbend op de leidingen en procesapparatuur
genoemd in de hoofdstukken 7 en 8 van deze voorschriften, welke zijn
afgegeven door de Dienst voor het Stoomwezen, moeten voortdurend
in de inrichting aanwezig zijn en moeten op verzoek aan de daartoe
bevoegde ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen worden overgelegd.
Aantekeningen hierin mogen uitsluitend worden geplaatst door de
controlerende ambtenaren van deze dienst.
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7.4 Tenminste g4nmaa1 per vier jaar moeten de in voorwaarde 7.1 bedoelde
toestellen met bijbehorende beveiligingen door de Dienst voor het
Stoomwezen worden herkeurd; de verklaring van herkeuring van de Dienst
voor het Stoomwezen moet op verzoek aan de controlerende ambtenaren
warden overgelegd.
7.5 Wijzigingen en reparaties aan toestellen omschreven onder 7.1 behoeven
de goedkeuring van de Dienst voor het Stoomwezen.
•

VIII. BOVENGRONDSE BEWARING VAN GASOLIE.
8.1 In de tanks mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt,
bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij 760 mm. kwikdruk, hoger
dan 55° C is gelegen;
8.2 De stijfheid en de sterkte van de tanks moeten voldoende zijn am
schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid ander alle omstandigheden
moet zijn verzekerd;
8.3 De tanks moeten zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige
constructie zijn;
8.4 De tanks moeten zijn voorzien van . afsluitbare openingen, waardoor
het inwendige wandoppervlak kan warden onderzocht;
8.5 De ondersteunende constructie van de tanks moet uit onbrandbaar
materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient
een doelmatige fundatie te worden aangebracht;
8.6 De tanks moeten op ten minate 3 meter van een gebouw of erfscheiding
zijn geplaatst;
8.7 De onderlinge afstand tussen de tanks dient ten minste 3 meter te
bedragen;
8.8 De tanks moeten zijn omgeven door een omwalling, welke geen olieprodukten doorlaat.
De door de omwalling ontstane bak dient een inhoud te bezitten,
gelijk aan de inhoud van de groatste tank, vermeerderd met 10% van
de inhoud van de resterende tanks;
8.9 De bodem binnen de omwalling moet vloeistofdicht zijn;
8.10 De waterafvoer uit de omwalde ruimte en van dat gedeelte, waarbij
olie in de afvoer kan worden verwacht, mag alleen op de algemene
afvoer warden aangesloten, wanneer er een doel-treffende olieafscheider wordt geplaatst van een zodanige capaciteit, dat de
gehe1e hoeveelheid aangevoerd water kan worden verwerkt en welke
ten minste twee oliekeerschotten bevat;
8.11 De doorvoer van leidingen door de omwalling moet vloeistofdicht
zijn; de leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een
zetting van de tanks geen beschadiging van de leidingen of de tanks
kan plaatsvinden; buiten de omwalling of muur moeten de leidingen
tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;
8.12 De tanks moeten zijn voorzien van een:
a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste
50 mm;
de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd;

8.13 In elke aansluiting op de tanks beneden het hoogste vloeistofniveau,
moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn
geplaatst;
deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de
afsluiter is geopend, dan wel is gesloten;
8.14 Het uitwendige van de tanks en de leidingen moeten deugdelijk tegen
corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en
het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf;
8.15 De tanks moeten zijn geaard door middel van a ardelektroden, waarvan
de verspreidingsweerstand niet meer dan 5 Ohm mag bedragen (uitvoering
overeenkomstig NEN 1014); de aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid
worden beproefd;
8.16 Op of in de onmiddellijke nabijheid van de tanks moet duidelijk
zichtbaar zijn aangebracht: "ROKEN EN VUUR VERBODEN".

