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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Verzonden: 28 BO 1994

Beschikken hierbij op de aanvraag van Delesto bv te Delfzijl om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer.
1. AAnKrAsz_LvAuzluaning.
Op 1 maart 1994 ontvingen wij een brief van Delesto b y te Delfzijl, gedateerd
1 maart 1994, kenmerk Bhf/Bx. Hierbij wordt een vergunning gevraagd ingevolge
de Wet milieubeheer tot het oprichten en het in werking hebben van een nieuwe
warmte/kracht-centrale "Delesto 2" en het veranderen van de werking van de
bestaande warmte/kracht-centrale "Delesto 1" (inclusief de precarbonatatie) en
de bestaande "reserve-installatie 7/8", als bedoeld in artikel 8.4, lid 1, van
de Wet milieubeheer (een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
ofwel revisievergunning).
De aanvraag voor deze revisievergunning heeft betrekking op:
1.a. de bestaande warmte/kracht-centrale "Delesto 1" met 3 STEG-eenheden van
semen ca. 170 MW ;
e
1.h. de bestaande precarbonatatie die deel uitmaakt van "Delesto 1";
2. , de bestaande "reserve-installatie 7/8" (1 STEG-eenheid van ca. 30 MW );
e
3.
de nieuwe warmte/kracht-centrale "Delesto 2" (1 STEG-eenheid van ca. 350
MWe)
De door Delesto b y aangevraagde revisievergunning omvat dus enerzijds het in
werking hebben van de bestaande bedrijfsonderdelen "Deleoto 1" en de "reserveeenheid 7/8" en anderzijds het veranderen van de bestaande inrichting door het
oprichten en het in werking hebben van de uitbreiding "Delesto 2".
Ten behoeve van de besluitvorming over de aanvraag om het oprichten en in
werking hebben van de nieuwe gasgestookte warmte/kracht-centrale (WKG)
"Delesto 2" is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld.
De inrichting valt onder categorie 1.3, lid b, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer ("Inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer").
De aanvraag van Delesto b y is een gecombineerd verzoek om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Het bevoegd gezag voor de vergunnine als bedoeld in art. 7 van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren is de Minister van Verkeer en Waterstaat,in
casu de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat, Directie Noord Nederland
te Leeuwarden.
De gecoordineerde behandeling, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering
van de procedure, van het MER en de vergunningaanvragen is uitgevoerd door
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

oco,143-41

2
II. Gevolgde procedure.
Wij volgen voor deze aanvragen de in afdeling 3.5 van de Algemene wet
bestuursrecht geregelde procedure.
Het MER en de vergunningaanvragen hebben vanaf 16 maart tot en met 13 april
1994, tijdens kantooruren, ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de
gemeente Delfzijl, Joh. van de Kornputplein 10 te Delfzijl. Tevens hebben het
MER en de vergunningaanvragen gedurende de vergunningenprocedure, tijdens
kantooruren, ter inzage gelegen bij de Dienst Milieu en Water, Eendrachtskade
z.z. 2 te Groningen. Op de verplichte hoorzitting over het MER, die gehouden
is op 31 maart 1994 om 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Delfzijl, is
niemand verschenen. Over het MER zijn verder geen schrifteliJke opmerkingen of
vragen near voren gebracht.
De Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) heeft bij brief van
16 mei 1994 haar toetsingsadvies over het MER uitgebracht aan ons college. De
Commissie voor de m.e.r. is van mening dat het MER voldoende informatie
oplevert voor de besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer (WM) eci(7-)
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) over het voornemen van Deles- ".)
to by om op de locatie Oosterhorn 4 te Delfzijl de bestaande WKC van ca. 200
MW uit te breiden met een nieuwe WKC (STEG-eenheid) van 300-360 MW
e
e
Het over het MER uitgebrachte advies zal in de overwegingen van deze beschikking worden betrokken, en wel op dezelfde voet als de ten aanzien van het
ontwerp van deze beschikking eventueel uit te brengen adviezen en in te dienen
bedenkingen (art. 7.37, lid 1 WM).
Het ontwerp van deze beschikking is tezamen met de aanvraag en de overige van
belang zijnde stukken ter inzage gelegd (art. 3.20 en 3.21 AWB) van 6 Juni tot
en met 4 juli 1994 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis van
Delfzijl.
Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3.22 juncto artikel 3.23 van de
Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn is near aanleidtng van het ontwerp
van de beschikkingen geen advies uitgebracht.
Gedurenda de daarvoor ingevolge artikel 3.22 Juncto artikel 3.24 van de
Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn zijn near aanleiding van het
ontwerp van de beschikkingen geen schriftelijk gemotiveerde bedenkingen
ingediend.
Tijdens de termijn van terinzageligging is geen verzoek ontvangen tot het
houden van een gedachtenwisseling over het ontwerp van deze beschikking.
Op 28 Juni 1994 ontvingen wij van Rijkswaterstaat de advisering d.d. 27 Juni
1994, kenmerk DNN 94/8647,als bedoeld in artikel 8.31 van de Wet milieubeheer,
inzake de samenhang tussen de beschikkingen ingevolge de Wet milieubeheer en
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren op de aanvragen om vergunning. De
Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, is van
oordeel dat biJ de formulering van de voorschriften, die verbonden gaan worden
aan de beide beschikkingen, geen overleg nodig is en dat verdere samenhang
tussen beide beschikkingen ontbreekt. Wij zijn dezelfde mening toegedaan.
Het voorgaande samenvatttend zijn er, behoudens het toetsingsadvies van de
Commissie voor de m.e.r., geen adviezen en geen schriftelijke of mondelinge
opmerkingen of bedenkingea near voren gebracht over het MER, de
vergunningaanvragen en de ontwerp-beschikkingen.
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III. Gronden van de beslissing.
In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing ingevolge de
Wet milieubeheer overwegen wij het volgende.
1. Algemeen,
Delesto by produceert o.a. elektriciteit, stoom, gecomprimeerde lucht en
geprecarbonateerde loog. De huidige productie van stroom en stoom vindt pleats
in de bestaande WKC Delesto I met precarbonatatie en in de reserye-installatie
7/8. De productie-eenheden zijn STEG-installaties (SToom En Gas). Elke eenheid
bestaat uit een gasturbine met bijgestookte afgassenketel waarin stoom wordt
geproduceerd voor een stoomturbine. De gasturbine en de stoomturbine drijven
elk een elektriciteitsgenerator aan voor de opwekking van stroom. De stoomturbines zijn uitgevoerd met stoomaftappen (aftap/tegendruk-bedrijf) ten behoeve
van warmtelevering aan Akzo Nobel Chemicals, Joint Ventures en eventuele
derden. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aaa de bedrijven op de
"Akzo-locatie" in Delfzijl en -via het schakelstation Weiwerd- aan het
openbare elektriciteitsnet (EDON).
Door toepassing van warmte/kracht-koppeling kan een energiebesparing worden
bereikt van 20 tot 30% ten opzichte van de gescheiden opwekking van stroom en
warmte in afzonderlijke installaties. De gecombineerde productie van elektriciteit en warmte -in de vorm van stroom en processtoom- in den en dezelfde
installatie beperkt dus het energieverbruik en tevens de uitworp van luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxiden), die een bijdrage leveren aan de
verzuring en de vermesting van het milieu. De WKC Delesto 1 bestaat uit drie
STEG-eenheden en de reserve unit 7/8 omvat édn STEG-installatie. Alle
gasturbines van de bestaande WKC's gebruiken aardgas als brandstof. De
afgassenketels (kunnen) worden bijgestookt met aardgas en/of waterstofgas.
De nieuwe STEG-installatie Delesto 2 bestaat uit:
- een gasturbine met een nageschakelde, niet bijgestookte afgassenketel,
- een stoomturbine met condensor,
- een elektriciteitsgenerator voor beide turbines.
De nieuwe WKC wordt met aardgas gestookt en heeft een elektrisch vermogen van
circa 350 MW en een thermisch (warmte) vermogen van circa 145 MW.
2. Aspecten die bij de aanvraag moeten worden betrokken.
a. De bestaande toestand van het milieu:
Op grond van de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu rond
Delesto bv, in hoofdstuk 5 van het MER, zijn wij van =ening dat doze niet van
een dusdanige kwaliteit is dat nieuwe activiteiten geweerd zouden moeten
warden.
b. De gevolgen voor het milieu:
Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu door de voorgenomen uitbreiding
van de huidige, bestaande WKC met Delesto 2 stemmen wij op grond van de
beschreven verwachte milieugevolgen uit hoofdstuk 6 van het MER en de emissies
uit de aanvraag, met betrekking tot de milieucompartimenten lucht (inclusief
verzuring) en bodem (inclusief depositie) en de milieu-aspecten geluid,
veiligheid (inclusief calamiteiten) en landschap, in met de conclusies in
hoofdstuk 6 van het MER. De emissies van Delesto 2, in het bijzonder near de
lucht, zijn milieuhygienisch acceptabel en voldoen aan de vigerende emissieeisen op grond van de WM.

4Door toepassing van warmte/kracht-koppeling en de STEG-techniek met een hoog
elektrisch rendement van ongeveer 55% voor Delesto 2, zal het energieverbruik
van de openbare elektriciteitsvoorziening, op landelijk niveau afnemen. De
nieuwe WKC Delesto 2 "verdringt" een klein deel van de openbare
elektriciteitsproductie met een lager rendement, die niet in warmte/krachtkoppeling wordt opgewekt. De maatregelen, die worden genomen om het eigen
energieverbruik van Delesto te verminderen zijn opgenomen in paragraaf 3.4
(pagina 3.25) van de aanvraag.
Met betrekking tot het aspect afvalstoffen in het kader van de WM zijn wij, op
grond van paragraaf 4.4 (pagina 4.18) van de aanvraag, van mening dat adequate
milieubeschermende voorzieningen worden getroffen en dat in het kader van de
bedrijfsinterne milieuzorg een goed functionerend afvastoffenregistratiesysteem wordt bijgehouden.
Samenvattend zijn wij van oordeel, dat de bestaande en de nieuwe WKC van
Delesto by beide voldoen aan de stand der techniek en dat er geen gronden zijn
om de gevraagde vergunning ingevolge de WM te weigeren.
De uitworp van stikstofoxiden (NO R ) door de gasturbine-installaties van
Delesto by wordt gereguleerd in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties
milieubeheer A (BEES A).
Op de "bestaande gasturbine-installaties" -in de zin van BEES A- van Delesto 1
is ingevolge art. 20a, lid 5, van het BEES A met ingang van 1 januari 1994
een emissie-eis van 65 g/GJ als 24 uursgemiddelde (art. 40, lid 1, onder a)
van toepassing, exclusief de correctiefactor van 1,1 voor de stookwaarde van
het gebruikte hoogcalorische aardgas (art.20a, lid 4) en de vermenigvuldigingsfactor van 31,5:30 — 1,05 voor het gasturbinerendement (art. 20a, lid 2).
Voor Delesto 1 gelden de volgende emissie-eisen voor NOR:
- gasturbine-installatie
: 1,1x1,05x65 — 75 g/GJ;
- gasturbine (solo-bedrijf): 1,1x1,05x200 — 230 g/G.J.
De gasturbine-installaties van Delesto 1 worden, door toepassing van stoominjectie, geregeld op een werkelijke NO R -emissie van 75 g/GJ.
Op de bestaande gasturbine-installatie van de reserve unit 7/8 is ingevolge
art. 20a, lid 2, onder b, met ingang van 1 januari 1990 een NO R -eis van
135 g/GJ als halfuurgemiddelde (art. 40, lid 1, onder b) van toepassing, mits
de gasturbine-installatie na 31 december 1989 niet meer dan 25.000 uren in
bedrijf zal zijn; echter exclusief de correctiefactor van 1,1 voor de
stookwaarde en de vermeningvuldigingsfactor van 28:30 — 0,93, ofwel dén
ingevolge art. 20a, lid 2 en 3, voor het gasturbinerendement.
Voor de reserve unit 7/8 gelden de volgende emissie-eisen voor NO R : gasturbine-istallatie
1,1x1x135 — 148,5 g/GJ;
- gasturbine (solo-bedrijf): 1,1x1x200 — 220
g/GJ.
De ongeregelde NO R -emissie van de reserve-installatie 7/8 is tijdens bijstoken
van de afgassenketel maximaal 135 g/GJ, uit de vergunningaanvraag. Het maximum
aantal uren bedrijfsvoering is gereguleerd in voorschrift H.3.
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lid 4, onder b.1 0 , een emissie-eis van 65 g/GJ als 24 uursgemiddelde van
toepassing, exclusief de correctiefactor van 1,1 voor de stookwaarde en de
vermenigvuldigingsfactor van 34:30 — 1,13 voor het gasturbinerendement.
Voor Delesto 2 gelden, afhankelijk van het gasturbinerendement, globaal de
volgende emissie-eisen voor NOx:
- gasturbine-installatie
: 1,1x1,13x 65 — 81 g/GJ;
- gasturbine (solo-bedrijf): 1,1x1,13x200 — 250 g/GJ.
Bij Delesto 2 wordt de emissie-eis van 81 g/GJ bereikt met "Dry-Low-NO x " verbrandingskamers eventueel gecombineerd met stoominjectie.
c. De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen:
Blijkens de vergunningaanvraag, pagina 1.3 heeft Delesto b y geen concrete
plannen voor verdere wijzigingen en/of uitbreidingen van haar installaties.
Ons college zijn ook overigens geen ontwikkelingen van het industieterrein in
Delfzijl bekend, die van belang zouden kunnen zijn met het oog op de
bescherming van het milieu.
d. De adviezen:
- Adviezen
* Toetsingsadvies over het MER van de Commissie voor de m.e.r.
In het voorgaande is reeds opgemerkt dat de m.e.r.-Commissie van mening is
dat het MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming in het kader
van de WM door ons college en de WVO door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in casu Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland. De bemerking van de
Commissie inzake de landelijk energetisch optimale vermogensgrootte van
Delesto 2 is op zich beschouwd theoretisch juist. Het wil ons echter
vddrkomen dat het praktisch gezien nauwelijks mogelijk is om in landelijk
verband een energetisch, zowel elektrisch als thermisch, optimale
vermogensgrootte van Delesto 2 te bepalen. Dit nog afgezien van de vraag of
op landelijk niveau voldoende energetische informatie beschikbaar is om te
komen tot een optimale vermogensgrootte.
De oorzaak van de emissiereductie voor NO

van 156 g/GJ near 75 g/GJ voor de
x
gasturbine-installaties van Delesto 1 (pagina 5.14 van het MER) is gelegen
in het feit dat per 1 januari 1994 de emissie-eis uit het BEES A voor bestaande gasturbine-installaties is aangescherpt van 135 g/GJ naar 65 g/GJ
exclusief correcties, ofwel van 156 naar 75 g/GJ inclusief correcties.

Ten aanzien van de in de praktijk te verwachten fluctuaties in de NO x emissie van de gasturbine van Delesto 2 merken wij op, dat ten tijde van het
opstellen van het MER (en de vergunningaanvraag) nog geen (definitieve) leverancier van de installaties bekend was. Bij het gebruik van Dry-Low-NOx
verbrandingskamers (N0 x -arme verbrandingskamers met droge technieken) wordt
vaak een combinatie toegepast van een geavanceerde voormengbrander met
conventionele diffusiebranders. Deze hybride verbrandingskamers schakelen
bij toenemende belasting, globaal veelal tussen 30 en 60%, om.van
diffusiebrander near voormenging van brandstof en lucht voor belastingen tot
100%. Hierdoor kan de NO -emissie bij deellast soms hoger zijn dan bij volx
last. Deze kortdurende pieken in de NO-emissie bij een bepaalde deellastbelasting zijn bij een emissie-eis van 65 g/GJ als 24 uursgemiddelde nauwelijks van invloed op de (specifieke) NOx-uitworp.

- 6 Behoudens het eerdergenoemde advies als bedoeld in artikel 8.31 van de Wet
milieubeheer van de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat zijn er voor
het overige geen adviezen uitgebracht over het MER, de vergunningaanvragen en
de ontwerp-beschikkingen.
e. De mogelijkheden om het milieu te beschermen:
Op grond van het MER voor de uitbreiding Delesto 2, het Toetsingsadvies van de
Commissie voor de m.e.r. en op grond van emissies en immissies uit de
aanvraag, in het bijzonder ten aanzien van lucht en geluid, zijn wij van
oordeel dat de milieuvoorzieningen van Delesto b y voldoen aan het ALARAbeginsel. Door toepassing van stoominjectie en laag NO x -branders worden de
emissies van stikstofoxiden zoveel mogelijk beperkt. Door het aanbrengen van
geluiddempende en geluidisolerende voorzieningen bij de belangrijkste
geluidbronnen wordt de emissie en immissie van geluid zoveel mogelijk beperkt.
3. Aspecten waarmee bij de aanvraag rekening moet worden gehouden.
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met:
a. Het vigerende Milieubeleidsplan 1991-1994 (december 1990) en het Ontwerp
Milieubeleidsplan 1995-1998 (april 1994) van de provincie Groningen.
b. De wettelijke richtwaarden voor stikstofdioxide.
c. De streefwaarden uit de Circulaire Industrielawaai.
4. Asnecten die bij de aanvraag

in acht

moeten worden genomen.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij de volgende aspecten in acht
genomen:
a. De wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en voor geluid uit de Wet
geluidhinder.
b. Een instructie-a.m.v.b. krachtens art. 8.45, WM is niet van toepassing.
c. De minister van VROM heeft aan ons college geen aanwijzing als bedoeld in
art. 8.27, WM gegeven.
5. Algemene regels.
Bij onze beslissing op de aanvraag ontstaat geen strijd met de volgende
algemene regels (art. 8.9, WM):
a. De volgende rechtstreeks werkende a.m.v.b.'s voor vergunningplichtige
inrichtingen als bedoeld in art. 8.44, WM:
- het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A;
- het Besluit opslag in ondergrondse tanks.
b. De wetten als genoemd in art. 13.1, lid 2 van de WM.
6. Beschouwing inzake de in het kader van het MER verrichte afwegingen als
bedoeld in artikel 7.37. lid 1. van de WM.
a. De gronden waarop het te nemen besluit berust.
In bovenstaande overwegingen zijn de gronden van het te nemen besluit
besproken, ook voor zover de inhoud van het MER op dat besluit van invloed is.
b. De gevolgen voor het milieu en de beschreven alternatieven.
In hoofdstuk 7 van het MER worden de milieu-effecten van de voorgenomen
activiteit en de alternatieven met elkaar vergeleken. Daarbij is allereerst de
voorgenomen activiteit met de huidige toestand vergeleken, vervolgens is
bezien of de uitvoeringsalternatieven milieuvoordelen opleveren, en ten slotte
is het meest milieuvriendelijke alternatief vergeleken met de voorgenomen
activiteit. Ons college is van oordeel dat in hoofdstuk 7 van het MER, met
name in de nabeschouwing aan het slot van dit hoofdstuk, de keuze van de
voorgenomen activiteit ten opzichte van de alternatieven naar behoren is
gemotiveerd.
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Behoudens het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn ter zake van het MER
geen opmerkingen gemaakt of adviezen uitgebracht. Op het door de Commissie
voor de m.e.r. uitgebrachte toetsingsadvies is in de oy erwegingen van de
onderhavige beschikking ingegaan.
Aan de hand van het ad a t/m c gestelde kan worden geconstateerd dat is
voldaan aan het gestelde in artikel 7.37, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
7. MER-evaluatie Delesto 2.
Op grond van art. 7.39 van de WM moet het bevoegd gezag (ons college en
Rijkswaterstaat) dat een vergunningbesluit heeft genomen, bij de voorbereiding
waarvan een MER is gemaakt, de gevolgen van de betrokken activiteit voor het
milieu onderzoeken. Vergunninghoudster (Delesto b y ) is krachtens art. 7.40 van
de WM verplicht desgevraagd elle medewerking te verlenen en elle inlichtingen
te verstrekken, die redelijkerwijs nodig zijn voor het evaluatie-onderzoek.
Het doel van het evaluatie-onderzoek is om de werkelijk optredende milieueffecten van Delesto b y te vergelijken met de in het MER voor Delesto 2
voorspelde effecten.
Wij zijn van mening dat bij de MER-evaluatie Delesto 2 het evaluatieprogramma
tenminste de navolgende milieu-aspecten dient te omvatten:
De feitelijke uitworpen van stikstofoxiden, koolmonoxide en koolwaterstoffen
en de berekende immissies ten gevolge van de uitworp van NOx.
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- De totale depositie van de verzurende componenten.
- De geluidemissie en de berekende en/of gemeten geluidimmissie zoals opgenomen in voorschrift 1.3.van dit besluit.
Het evaluatieprogramma MER Delesto 2 zal gebaseerd worden op de nayolgende
onderzoeksfactoren met de daarbij behorende parameters/indicatoren voor de
milieubelasting en/of de milieu-effecten:
LUCHT
- emissie (per uur en per jeer)
- immissie
depositie
GELUID
- emissie
immissie
FUNCTIONEREN INRICHTING
- aantal draaiuren
warmtelevering
- storingen

NO , CO, CH
x
nm
NO
x
mol H
volgens voorschrift 1.3.
volgens voorschrift 1.3.

De emissiemetingen voor lucht en geluid zullen, voorzover van toepassing, door
of in opdracht van Delesto by warden uitgevoerd. De immissieberekeningen en/of
immissiemetingen voor geluid zullen worden uitgevoerd door of in opdracht van
Delesto by . De immissie- en depositieberekeningen voor lucht zullen, voorzover
van toepassing, door of in opdracht van onze Dienst Milieu en Water worden
uitgevoerd.
De rapportages van de door Delesto bv uit te voeren milieumetingen en de
overige inlichtingen als bedoeld in art. 7.40 van de WM dienen binnen 2 jaar
na het in bedrijf stellen van Delesto 2 aan de Directeur van onze Dienst
Milieu en Water te worden gestuurd (voorschrift M.2.).
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Het eindrapport van het ey aluatie-onderzoek voor de MER-evaluatie van Delesto
2 zal worden opgemaakt door onze Dienst Milieu en Water en worden vastgesteld
door Gedeputeerde Staten.
IV. Afsluitende overwegingen.

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien
daaraan de navolgende, near ons oordeel in het belang van de bescherming van
het milieu te achten, voorschriften worden verbonden.

BESLISSING:
Gelet op de Wet milieubeheer an op het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer;
gelezen de brief van Delesto b y te Delfzijl, gedateerd 1 maart 1994, kenmerk Bhf/ilx, en de daarbij overgelegde bescheiden;
besluiten wij:
I.

Aan Delesto by te Delfzijl vergunning te verlenen ingevolge de Wet
milieubeheer tot het oprichten en in werking hebben van een nieuwe
warmte/kracht-centrale "Delesto 2" en het veranderen van de werking van
de bestaande warmte/kracht-centrale "Delesto 1" (inclusief de precarbonatatie) en de bestaande "reserve-installatie 7/8", één en ander als
bedoeld in artikel 8.4, lid 1, van de Wet milieubeheer (een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ofwel revisieyergunning).

II. Te bepalen dat de gehele aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de
vergunning.
III. Aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden:
Voorschriften voor de vergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1 van de Wet
milieubeheer t.b.v. het veranderen van de bestaande warmte/kracht-centrale
"Delesto 1" (3 STEG-eenheden van samen ca. 170 MW ) met precarbonatatie en het
e
veranderen van de bestaande "reserve-installatie 7/8" (1 STEG-eenheid van ca.
35 MW ) en het oprichten en in werking hebben van de nieuwe warmte/krachte
centrale "Delesto 2" ( 1 STEG-eenheid van ca. 350 MW ).
e

INHOUDSOFGAVE

A. Algemeen
B. Terreinen, wegen en gebouwen
C. Opslagtanks en magazijnen
D. Opslag en gebruik van gasflessen
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- 10 A. Algemeen
A.1. Van bedrijfsstoornissen, die beinvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, moet onverwijld melding worden gedaan aan de Dienst Milieu en
Water van de provincie Groningen (050-180000). Indien reeds melding is
gedaan aan de Regionale Alarm Centrale (RAC) van Groningen, kan melding
aan de Dienst Milieu en Water achterwege blijven.
Indien de Direkteur van de Dienst Milieu en Water dat nodig acht, dient
binnen een door hem te stellen termijn een schriftelijk rapport van het
voorgevallene aan hem te worden uitgebracht.
A.2. Van bijzondere activiteiten, zoals onderhoudswerkzaamheden, beproeving
en/of inbedrijfstelling van installaties, die beinvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de
Dienst Milieu en Water van de provincie Groningen.
A.3. Indien het bedrijfsafvalwater via een vet/olie-afscheider wordt geloosd
dan wel een slibvanger passeert, moet deze, zo dikwijls dit voor de goede
werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet-, olie-, of s10-'
afzetting. De opslag van de op deze wijze achter te houden stoffen moet--""
plaatsvinden in gesloten vaten of bakken. De opgeslagen stoffen moeten
als gevaarlijke afvalstoffen worden afgevoerd uit de inrichting en worden
vermeld in de registratie ingevolge voorschrift K.4.
B. Terreinen. wegen en gebouwen
B.1. De wegen op het terrein van de inrichting moeten zodanig worden vrijgehouden van obstakels en geparkeerde voertuigen dat alle installaties en
gebouwen te ellen tijde met voertuigen ten behoeve van brandbestrijding
en hulpverlening van meer dan één zijde kunnen worden bereikt.
C.

Opslagtanks en magazijnen

C.1. Alle opslagtanks en opslagplaatsen van vaten voor de bovengrondse opslag
van natronloog, zoutzuur, trinatriumfosfaat, dieselolie, transformatorolie en hydraulische olie moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte
tankput of opvangbak van voldoende grootte en sterkte.
De opslagtanks moeten van een deugdelijke fundatie zijn voorzien.
C.2. Een ondergrondse opslag van minerale olie moet voldoen aan de voorschriften uit de richtlijn CPR 9-1 (1993) van de Commissie Preventie van Rampen
door Gevaarlijke Stoffen voor "Vloeihare aardolieprodukten. Ondergrondse
opslag in stalen tanks en afleveringsinstallties voor motorbrandstof".
C.3. Een bovengrondse opslag van minerale olie moet voldoen aan de voorschriften uit de richtlijn CPR 9-2 (1985) van de Commissie Preventie van Rampen
door Gevaarlijke Stoffen voor "Vloeibare aardolieprodukten. Bovengrondse
opslag kleine installaties".
C.4. Een magazijn voor de opslag van vloeibare hulpstoffen moet zijn voorzien
van een vloeistofdichte vloer, welke met de opstaande wanden en de drempel onder de toegangsdeur een vloeistofdichte bak vormen waarvan de inhoud ten minste overeenkomt met 10% van het totale volume aan opgeslagen
vloeistoffen.

D. Opslag

en gebruik

van gasflessen

D.1. De opslag en het gebruik van acetyleen-dissousflessen en zuurstofflessen
moet in overeenstemming zijn met de volgende publicaties van de Arbeidsinspectie:
- Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van
acetyleenflessen, P. no. 7 (1971).
- Aanwijzingen voor het inrichten, het opstellen en het gebruik van een
batterij acelyleenflessen en zuurstofflessen, P. no. 14 (1963).
- Las- en snijgereedschap voor acetyleen, gebruik en onderhoud, P. no. 17
(1981).
D.2. Nabij een opslag en een batterij met flessen brandbaar gas moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm., het opschrift zijn aangebracht : "Roken en vuur verboden".
D.3. Op of nabij een bewaarplaats van gasflessen moet met duidelijk leesbare
letters, hoog ten minste 5 cm., een opschrift zijn aangebracht van het
soort gas dat wordt opgeslagen en gebruikt.
D.4. De gasflessen moeten door de Dienst voor het Stoomwezen op hun sterkte
gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst geldig keurmerk zijn
voorzien: flessen, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens ingeponste datum, voor zover het propaan en
butaan betreft meer dan 10 jaar, en voor zover het de overige flessen
betreft, meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet in de
inrichting aanwezig zijn.
E.

Gasontvangststation en onder- en bovengrondse gasleidingen

E.1. De gasontvangststations moeten voldoen aan de voorschriften uit de
algemene maatregel van bestuur ex artikel 8.40, lid 1 van de Wet milieubeheer: "Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer".
E.2. De onder- en bovengrondse aardgasleidingen met de daarin opgenomen appendages en apparatuur vanaf de uitlaatzijde van de gasontvangststations tot
en met de gasverbruikstoestellen, met uitzondering van de gasleidinginstallaties waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078 (1987) van
toepassing heeft verklaard, moeten voldoen aan en worden onderhouden
volgens de "Voorschriften voor gasleidinginstallaties" (1976) van de N.V.
Nederlandse Gasunie.
E.3. De kathodische bescherming van de ondergrondse gasleidingen met de daarin
opgenomen appendages en apparatuur vanaf de uitlaatzijde van de gasontvangststations moet worden uitgevoerd, onderhouden en gecontroleerd
overeenkomstig de voorschriften en regels van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het beproevingsrapport van de kathodische bescherming moet ten
minste twee jaar in de inrichting worden bewaard.
F.

Gasbranderinstallaties

F.1. De gasbranderinstallaties met een belasting van meer dan 600 kW op onderwaarde, inclusief de daarbij behorende beveiligingsapparatuur, moeten
voldoen aan de voor deze stookinstallaties geldende VISA-voorschriften.
De gasbranderinstallaties, inclusief de daarbij behorende beveiligingsapparatuur, van de overige aardgasgestookte c.v.-ketels, luchtverhitters,
boilers en geysers moeten voldoen aan de voor deze stookinstallaties geldende GIVEG-keuringseisen.
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NEN 3028 (1986).
F.3. De afvoer van de verbrandingsgassen van alle aardgasgestookte c.v.ketels, luchtverhitters, boilers en geysers moet voldoen aan de bepalingen in de norm NEN 1078 (1987).
G.

Brandveiligheid

0.1. Voor "Delesto 1" en de "reserve-installatie 7/8" dient binnen 6 maanden
na het verlenen van deze vergunning een schriftelijke verklaring van de
commandant van de gemeentelijke brandweer van Delfzijl inzake de genoegzaamheid van de getroffen brandbestrijdingsvoorzieningen te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
0.2. Voor "Delesto 2" dient uiterlijk 66n maand voor de eerste opstart van drm
eenheid een schriftelijke verklaring van de commandant van de gemeente-\--Z
lijke brandweer van Delfzijl inzake de genoegzaamheid van de getroffen
brandbestrijdingsvoorzieningen te worden overgelegd aan Gedeputeerde
Staten.
0.3. De brandblusmiddelen moeten doelmatig en bedrijfszeker zijn, onbelemmerd
bereikt kunnen worden, steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar
zijn en jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd.
H. Lucht
H.1. De rapporten die op grond van artikel 43a en artikel 44 van het Besluit
emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (BEES-A), juncto artikel
15 en/of artikel 23 van de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer, moeten worden opgemaakt van elke stookinstallatie in de inrichting, die onder de werking van het BEES-A vallen, dienen
conform het BEES-A te worden opgestuurd near de Direkteur van de Dienst
Milieu en Water.
H.2. Tijdens het uitvoeren van de eerste afzonderlijke metingen van de emissie
van stikstofoxiden met het rookgas van "Delesto 2" en/of tijdens het uitvoeren van de emissie-metingen voor het vaststellen van de uitworpkarakteristiek voor stikstofoxiden met het rookgas van "Delesto 2" moet gelijktijdig de concentratie en de uitworp van koolmonoxide en koolwaterstoffen met het rookgas van "Delesto 2" worden bepaald.
H.3. Gerekend vanaf 1 januari 1994 mag het aantal uren bedrijfsvoering met de
"reserve-installatie 7/8" niet meer bedragen dan 25.000 bedrijfsuren.
I.

Geluid

1.1. Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen
die behoort bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting,
mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het
ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:
Referentiepunt 1
a. 50 dB(A) van
b. 45 dB(A) van
c. 40 dB(A) van

en 2:
07.00 tot 19.00 uur;
19.00 tot 23.00 uur;
23.00 tot 07.00 uur.
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a. 52 dB(A) van
b. 47 dB(A) van
c. 42 dB(A) van

en 7:
07.00 tot 19.00 uur;
19.00 tot 23.00 uur;
23.00 tot 07.00 uur.

Genoemde referentiepunten staan aangegeven op bijlage 1-3 van de vergunningaanvraag.
1.2. Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van
deze inrichting (Lmax), mag, gemeten in meterstand "fast", de in vcorschrift 1.1. genoemde waarden met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.
1.3. Binnen 6 maanden na inbedrijfstelling van "Delesto 2" dient aan ons college een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn
opgenomen:
- een beschrijving van de geluidbronnen en de plaats en hoogte waarop
deze zich bevinden, voorzover deze betrekking hebben op "Delesto 2";
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling
van deze bronnen, waaronder begrepen het door meting vastgestelde
geluidvermogen per oktaafband en in dB(A);
- een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidniveaus van
de in de aanvraag omschreven referentiepunten.
J.

Bodem

J.I. Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient in
overleg met de Dienst Milieu en Water en de Stichting BSB Drenthe en
Groningen de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het gehele terrein van de inrichting te worden onderzocht en bepaald door middel van
een representatief bodem- en grondwateronderzoek voor het vastleggen van
de nulsituatie en voor het BSB-onderzoek (combi-onderzoek). Het combionderzoek dient ten minste te worden uitgevoerd volgens de eisen uit
het rapport "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor
gecombineerd onderzoek", oktober 1993 (DGM/IPO/VNG/BSB). Tevens dient het
combi-onderzoek te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR) van het Ministerie van VROM,
Reeks Bodembescherming nr. 55b, 1986 en de Aangepaste VPR, 1988.
K.

Afvalstoffen

K.1. Er mogen geen afvalstoffen worden gestort, begraven of verbrand op het
terrein van de inrichting.
K.2. Vaste en vloeibare gevaarlijke afvalstoffen dienen, in afwachttng van
verwijdering uit de inrichting, te worden bewaard op een niet-doorlatende
ondergrond, welke chemisch resistant is en mechanisch van voldoende
sterkte. Vaste afvalstoffen dienen (eventueel) zodanig te zijn verpakt of
afgedekt dat ze zich niet in de omgeving kunnen verspreiden; vloeibare
afvalstoffen, waaronder afgewerkte (trafo)olie, dienen in vloeistofdicht,
deugdelijk vaatwerk te worden opgeslagen in een vloeistofdichte bak.
K.3. Vaste en vloeibare afvalstoffen moeten op regelmatige tijden met daartoe
geschikte transportmiddelen worden afgevoerd uit de inrichting.
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moet worden de hoeveelheid en samenstelling van de verschillende categoriedn afval volgens "landelijke afvalregistratie kodering" (BKH-lijst),
transporteur, het transportmiddel, het afvalstroomnummer bij gevaarlijke
(chemische) afvalstoffen en de datum van transport.
K.5. Bovenstaande ondertekende registratie dient jaarlijks vódir 1 maart te
worden opgestuurd near de Direkteur van de Dienst Milieu en Water.
K.6. De voorschriften K.1. tot en met K.5. zijn tevens van toepassing op aannemers en uitvoerders van werkzaamheden voor nieuwbouw, onderhoud en herstel van installaties, gebouwen en terreinen, die in opdracht van
Delesto by worden uitgevoerd op het terrein van de inrichting.
L. Keurinzen en insnecties
L.1. Indien methaan-detectoren warden toegepast dienen deze ten minste twee
keer per jaar te worden gecontroleerd op hun goede werking. Het controle-,..
rapport moet ten minste 2 jeer in de inrichting worden bewaard.
L.2. Het controlerapport van de eerste VISA-keuring van de gasturbine van
"Delesto 2" moet ten minste éért week voor de inbedrijfstelling van de
gasturbine warden opgestuurd naar de Direkteur van de Dienst Milieu en
Water.
M. Evaluatieprogramma MER
M.1. Het evaluatieprogramma MER "Delesto 2", ten behoeve van het evaluatieonderzoek voor de m.e.r.-evaluatie als bedoeld in artikel 7.39 van de
Wet milieubeheer, dient de navolgende milieu-aspecten te omvatten:
- De feitelijke uitworpen van stikstofoxiden, koolmonoxide en koolwaterstoffen en de berekende immissies ten gevolge van de uitworp van NOx.
- De totale depositie van de verzurende componenten.
- De geluidemissie en de berekende en/of gemeten geluidimmissie zoals
genomen in voorschrift 1.3.
De Directeur van de Dienst Milieu en Water kan nadere eisen stellen aan
de inhoud van het evaluatie-onderzoek.
M.2. Vergunninghoudster dient de inlichtingen als bedoeld in artikel 7.40 van
de Wet milieubeheer, ten behoeve van het uitvoeren van het evaluatieonderzoek als bedoeld in voorschrift M.1., binnen 2 jaar na het in
bedrijf stellen van "Delesto 2" te hebben gerapporteerd aan de Directeur
van de Dienst Milieu en Water.

- 15 IV. Te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
1. Delesto bv, Postbus 124, 9930 AC Delfzijl;
2. Commissie voor de m.e.r., Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
3. burgemeester en wethouders van de
gemeente Delfzijl, Postbus 20.000,
9930 PA Delfzijl;
4. de Regionaal Inspecteur van de Vo
lksgezondheid voor de Milieuhygiene,
Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
5. de Ho ofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat, Directie Noord Nederland,
Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
6. de Ho ofdingenieur-Directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
7. het dagelijks bestuur van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven;
Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
8. de Directeur L.N.O. in de provincie Groningen, Postbus 30028, 9700 PU1
Groningen;
9. de Directeur van de Dienst Milieu en Water van de provincie Groningen,
Postbus 867, 9700 AW Groningen.
Groningen,

2 8 JULI IS94
n voornoemd:
• voorzitter.

, griffier.
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