Actualisering vergunning
ingevolge
de Wet milieubeheer

van

Elektroschmelzwerk Delfzijl b.v.
te Delfzijl

Groningen, 22 maart 2005
Nr. 2005-05494/12/B.1, MV

Inhoudsopgave
1. INLEIDING ..................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

ALGEMEEN ................................................................................................................................................ 3
AANLEIDING ACTUALISATIE ...................................................................................................................... 3
VIGERENDE VERGUNNINGEN ..................................................................................................................... 4
GEVOLGDE PROCEDURE ............................................................................................................................. 5
DE INRICHTING EN SITUERING .................................................................................................................... 6
Situering .............................................................................................................................................. 6
Productieproces .................................................................................................................................. 6
Overige informatie .............................................................................................................................. 6

2. BEOORDELINGSKADER ............................................................................................................................ 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.7
2.8
2.9

ALGEMEEN BEOORDELINGSKADER ............................................................................................................ 7
BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU ................................................................................................... 8
HET PROVINCIAAL EN NATIONAAL MILIEUBELEIDSPLAN............................................................................ 8
EEMS-DOLLARDVERDRAG ......................................................................................................................... 9
IPPC-RICHTLIJN......................................................................................................................................... 9
DE MILIEUBELASTING EN DE BESCHERMINGSMOGELIJKHEDEN VAN HET MILIEU ..................................... 10
Algemeen ........................................................................................................................................... 10
Emissies naar de lucht, geurhinder ................................................................................................... 10
Emissie naar de lucht, zwaveldioxide ................................................................................................ 14
Emissie naar de lucht: (fijn)stof ........................................................................................................ 19
Bodembescherming ........................................................................................................................... 22
Geluid ................................................................................................................................................ 23
Afvalstoffen ........................................................................................................................................ 24
Afvalwater ......................................................................................................................................... 24
Energie .............................................................................................................................................. 25
Externe Veiligheid ............................................................................................................................. 25
INSTRUCTIEREGELS OP BASIS VAN ARTIKEL 8.45 WM EN DE PROVINCIALE MILIEUVERORDENING ........... 26
BINDENDE MINISTERIËLE AANWIJZINGEN ................................................................................................ 26
REGELS BIJ OF KRACHTENS DE WET MILIEUBEHEER WAARMEE GEEN STRIJD MAG ONTSTAAN ................ 26

3. ONTVANGEN ZIENSWIJZE, ADVIEZEN EN BEDENKINGEN ......................................................... 27
3.1
3.2

ZIENSWIJZE .............................................................................................................................................. 27
BEDENKINGEN EN ADVIEZEN ................................................................................................................... 29

4. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN ......................................................................................................... 40
BIJLAGE 1 OVERZICHT MILIEUVERGUNNINGEN ESD ....................................................................... 42
BIJLAGE 2 GEACTUALISEERDE VOORSCHRIFTEN ............................................................................. 43
BIJLAGE 3 REFERENTIEPUNTEN GELUID .............................................................................................. 62
BIJLAGE 4 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ............................................................................................ 63
BIJLAGE 5 OVERZICHT MELDINGEN ESD .............................................................................................. 66

-2-

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 maart 2005
Nr. 2005-05494/12/B.1, MV
Verzonden: 25 maart 2005

1. Inleiding
1.1

Algemeen

Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl is op 13 september 1977 aan
Elektroschmelzwerk Delfzijl b.v. (hierna veelal ESD), op het adres Kloosterlaan 11-13 te Delfzijl een
vergunning ingevolge de Hinderwet verleend tot het oprichten van een inrichting voor de vervaardiging van siliciumcarbide. Sedert een wetswijziging op 28 december 1977, ressorteert de inrichting
onder de vergunningverlenende bevoegdheid van ons College. Nadien zijn er nog een vijftal vergunningen op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Hinderwet verleend voor tal van
veranderingen. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen uitgevoerd nadat hiervan melding is gedaan.
Op verzoek van ESD heeft ons College op 6 oktober 1998 een revisievergunning op grond van artikel
8.4, 1e lid van de Wm verleend aan ESD. Tegen dit besluit is beroep ingesteld en is gelijktijdig een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gedaan. Op 28 mei 1999 heeft de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen in de
zin dat de revisievergunning is geschorst. Als gevolg van deze schorsing en de motivering van de
voorzitter, heeft door ons College een heroverweging plaatsgevonden inzake dit besluit. Dit heeft
geresulteerd in een aanpassing van de vergunning (zogenaamd 'Herstelbesluit' van 27 februari 2001),
hangende het beroep in de hoofdzaak.
Dit 'Herstelbesluit' had als strekking om vergunning te verlenen voor een uitbreiding van de productie
en anderzijds de nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van het milieubeheer in een
vergunning op te nemen. Tegen dit besluit is eveneens beroep ingesteld (en verzocht om schorsing).
Als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5
februari 2003, is de revisievergunning en het Herstelbesluit vernietigd en nimmer van kracht geweest.

1.2

Aanleiding actualisatie

Door de uitspraak van de Raad van State zijn de vigerende vergunningen uit de jaren 1977 tot 1992,
die zijn verleend op basis van de Hinderwet en de Wet luchtverontreiniging, nog immer van kracht.
Gevolg hiervan is dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van het milieubeheer niet zijn
opgenomen in een vigerende vergunning waardoor het noodzakelijk is om de vergunning te actualiseren. Op grond van artikel 8.22 van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien
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of beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op
het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkeling van de
kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag
beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden
wijzigen, aanvullen of intrekken.
Een ander gegeven is een verzoek tot het actualiseren van de vergunningen door de coöperatie
‘Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A.’ (hierna veelal: MOB), mede namens de vereniging Milieudefensie, afdeling Eemsmond en mevrouw Mulder uit Meedhuizen. Dit verzoek wordt
gedaan onder verwijzing naar artikel 8:23 van de Wet Milieubeheer en is inhoudelijk nader uitgewerkt. Middels dit besluit tot actualisering geven wij mede invulling aan dit verzoek. Op de
inhoudelijke aspecten van dit verzoek wordt hieronder nog nader ingegaan. Gelijktijdig is door MOB
verzocht om de vigerende vergunning, waar nodig en gewenst met het oog op emissiereductie, te
handhaven. Dit verzoek tot handhaving is separaat afgehandeld. De MOB is hierover door ons
geïnformeerd.
Ten slotte hebben wij geconstateerd dat, met het vernietigen van de revisievergunning door de Raad
van State, op dit moment sprake is van overschrijding van de ingevolge het 'Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A' (BEES-A) geldende standaard emissie-eis voor stikstofoxiden (NOx).
Hiervan hebben wij ESD indertijd op de hoogte gesteld dat niet werd voldaan. Hierop heeft ESD
gereageerd middels een brief van 12 maart 2003 (kenmerk Mul/rkm), waarin wordt verzocht om
aanpassing van de vergunning voorzover het betreft de emissie van stikstofoxiden. Omdat er sprake is
van een verruiming van een emissie norm voor NOx, is het niet toegestaan om dit verzoek te betrekken
bij deze actualisatie van de vergunning op basis van artikel 8:22 en 8:23 Wm. Dit verzoek hebben wij
derhalve opgevat als een verzoek als bedoeld in artikel 8:24 van de Wm en afzonderlijk behandeld.
Tegen ons besluit van 20 januari 2004, om de emissienorm voor stikstofoxiden uit de energieterugwincentrale te wijzigen tot maximaal 700 mg/m3, is beroep aangetekend bij de Raad van State.

1.3

Vigerende vergunningen

De milieuvergunningen die op dit moment van kracht zijn voor ESD en waarvoor ons College
bevoegd gezag is, zijn talrijk. De binnen de inrichting verrichte activiteiten vallen ondermeer onder
categorie 4.3, sub b, nr. 2, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, waaruit volgt
dat Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn voor de vergunningverlening en het toezicht op de
naleving.
De oprichtingsvergunning dateert van 13 september 1977 en heeft betrekking op een productie van
45.000 ton siliciumcarbide per jaar (ton SiC/jr.). Op 24 mei 1988 (besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 24 mei 1988, nr. 9.838/21/B.35, afdeling MZ, in beroep gehandhaafd bij uitspraak Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State d.d. 8 mei 1992, no. GO5.88.0735) is vergunning
verleend voor de productie van 20.000 ton grafiet per jaar; in 1989 middels een melding omgezet in
20.000 ton SiC/jr. De huidige vergunde productiecapaciteit komt daarmee op 65.000 ton SiC/jr. De
laatste jaren ligt de productie tussen de 60.000 en 65.000 ton/jr. In 1989 (besluit van Gedeputeerde
Staten d.d. 26 september 1989, nr. 16.187, afdeling MZ, in beroep gehandhaafd bij uitspraak Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State d.d. 18 juni 1992, no. GO5.89.1263) is vergunning verleend voor een procesgasontzwavelingsinstallatie om het procesgas, dat ontstaat bij de
productie van SiC en dat wordt afgevangen, te ontdoen van zwavelcomponenten. Het procesgas wordt
verbrand in een energieterugwincentrale (ETC), die bestaat uit een stoomketel en een stoomturbine/generatorinstallatie (in 1980 gelegaliseerd met een melding). De nog resterende
zwavelcomponenten in het procesgas worden in de ETC omgezet in zwaveldioxide en uitgeworpen
door een schoorsteen van 50 meter hoogte.
Op 26 mei 1992 (besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 26 mei 1992, nr. 92/8.963/22/3, MC, in beroep
gehandhaafd bij uitspraak Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State d.d. 18 juli
1995, no. GO5.92.1178) is vergunning verleend voor een waterzuiveringsinstallatie om het interne
bedrijfswater/proceswater te ontdoen van PAK's en van stankstoffen zoals zwavelwaterstof (H2S) om
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de geuremissie van de inrichting te verminderen. Het gascondensaat wordt ontdaan van PAK's, NH3 en
H2S en wordt voornamelijk hergebruikt voor de ontzwaveling. Het ovendrainagewater wordt ingevolge de huidige vergunning gezuiverd van PAK's. Het gezuiverde ovendrainagewater en eventueel
gascondensaat wordt na tussenopslag en bemonstering gebruikt als sproeiwater voor de siliciumcarbide ovens (afkoeling en stofbestrijding). De waterzuivering is in 1994 in bedrijf gesteld. Verder
beschikt ESD over een laad- en lossteiger aan het Oosterhornkanaal voor de aanvoer van grondstoffen
en de afvoer van haar eindproduct (siliciumcarbide). Deze inrichting heeft een vergunning ingevolge
de Wm van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl d.d. 4 april 1989. Omdat er
geografische, organisatorische en functionele bindingen bestaan tussen de laad- en lossteiger aan het
Oosterhornkanaal en de eigenlijke productielocatie van ESD aan de Kloosterlaan moeten beide
onderdelen van het bedrijf als één inrichting worden aangemerkt. De inrichting beslaat dus zowel de
productielocatie alsook de laad- en lossteiger van ESD aan het Oosterhornkanaal.
De onderhavige procedure betreft het actualiseren van bovengenoemde vergunningen, voor de gehele
inrichting van ESD met inbegrip van de laad- en lossteiger aan het Oosterhornkanaal.
ESD loost zout spuiwater van haar demineralisatie-installatie op het oppervlaktewater van het
Oosterhornkanaal. Hiervoor hebben wij vergunning verleend op 3 juli 1990 op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Daarnaast hebben wij op 10 juli 1990 een vergunning
verleend voor het lozen van huishoudelijk en laboratorium-afvalwater. Nadien zijn de taken t.a.v. het
waterkwaliteitsbeheer, waaronder de vergunningverlenende bevoegdheid, overgedragen aan het
Waterschap Hunze en Aa's.

1.4

Gevolgde procedure

Bij de behandeling van de ambtshalve wijziging van de milieuvergunning is met toepassing van de
artikelen 8.22, vijfde lid van de Wm en 8.23, vierde lid van de Wm, de procedure gevolgd zoals deze
is beschreven in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het besluit is conform art.
3:30 Awb bekend gemaakt.
Concreet betekent bovenstaande dat het ontwerp-besluit van 11 tot en met 25 oktober 2004 ter inzage
heeft gelegen.
Bij brief van 8 mei 2003 (kenmerk 2003-08065a/19A.8, MV) is het voornemen tot de actualisering
van de vigerende vergunning aan ESD kenbaar gemaakt. Een schrijven, op gelijke datum gedateerd,
met de mededeling van dit voornemen is tevens gezonden aan:
− het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
− het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
− de VROM-Inspectie Noord.
Daarbij zijn zowel ESD, als ook de hiervoor genoemde adviseurs in de gelegenheid gesteld (conform
art. 3:30, lid 2 Awb) om binnen twee weken na verzending van dit schrijven hun zienswijze kenbaar te
maken. Op dit voornemen tot wijziging van de voornoemde vergunning is geen advies of een
zienswijze binnengekomen.
Als verzoeker om actualisatie van de vergunning hebben wij de MOB tevens geïnformeerd over het
voornemen tot het wijzigen van de vergunning. Wij beschouwen haar brief als een ingebrachte
zienswijze inzake het onderhavige besluit tot actualisering van de vergunning van ESD.
Ter inzage legging
Het ontwerp-besluit is bekend gemaakt middels het plaatsen van een kennisgeving in de Eemsbode en
de Staatscourant. Met ingang van 11 oktober 2004 tot en met 25 oktober 2004 heeft het ontwerpbesluit
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een ieder in gelegenheid gesteld tot het indienen van
schriftelijke bedenkingen.
Samenvattend heeft de onderhavige procedure uitsluitend betrekking op een actualisatie als bedoeld in
artikel 8.22 en 8:23 van de Wet milieubeheer. Het verzoek van ESD om te komen tot een aanpassing
van de emissienorm voor stikstofoxiden (NOx), op grond van artikel 8:24 Wm, is afzonderlijk
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afgehandeld. Coördinatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is niet van toepassing, wel
hebben wij de waterkwaliteitsbeheerder betrokken bij deze procedure.

1.5

De inrichting en situering

1.5.1 Situering
ESD ligt op het grootschalige industrieterrein Oosterhorn, ten oosten van Delfzijl. Het bedrijf heeft
een oppervlakte van ongeveer 23 hectare. De inrichting is kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie
O, nrs 107 en 108 (locatie Kloosterlaan 11-13) en sectie O, nr. 86 (ged.) (laad en loskade Oosterhornkanaal). Het bedrijf ligt ongeveer 2,7 kilometer ten zuidoosten van de bebouwde kom van Farmsum en
ongeveer 4 kilometer ten zuidoosten van de bebouwde kom van Delfzijl. De afstand tot het vasteland
van Duitsland bedraagt ongeveer 6 kilometer.
1.5.2 Productieproces
De grondstoffen voor de productie van siliciumcarbide (SiC) zijn petroleumcokes (C), een restproduct
van de aardolieraffinage, en zeer zuiver kwartszand (SiO2). De omzetting vindt plaats bij een
temperatuur van 2000 - 2500 oC. Daartoe worden de grondstoffen in de juiste verhoudingen gemengd
en opgeslagen in een grote berg reactiemateriaal (zand en cokes) van ongeveer 3.500 ton. Deze "oven"
wordt afgedekt met een groot folie, waardoor de procesgassen kunnen worden opgevangen. Midden in
de oven ligt een U- of L-vormige grafietstroomgeleider. De grafietkern wordt op een transformator
aangesloten en onder spanning gezet. Als gevolg van de weerstand loopt de temperatuur in de kern op.
Rond de grafietkern vormt zicht dan siliciumcarbide en koolstofmonoxide. Het productieproces duurt
ongeveer 8 dagen. In deze tijd wordt 800 ton mengsel omgezet in circa 300 ton SiC en circa 500 ton
gas. Het overige materiaal in de oven dient als warmte-isolatiemateriaal voor de kern. De gassen die
vrijkomen tijdens de productie worden afgezogen onder het folie en via een drainagestelsel onder de
ovens. Het procesgas is een laagcalorisch gas waarin zich onder meer zwavelhoudende componenten
bevinden. De zwavelverbindingen (o.a. H2S) worden in een ontzwavelingsinstallatie verwijderd uit het
procesgas. Het zo verkregen zwavelarme gas dienst als stookgas voor de eigen elektriciteitscentrale.
De niet verwijderde zwavelcomponenten worden hierin verbrand tot zwaveldioxide (SO2).
De tijd voor afbouw en afkoeling van een oven bedraagt ongeveer 2 weken. In deze tijd wordt het om
de reactiekern ("wals") achtergebleven mengsel, laag voor laag, onder tussentijdse afkoeling met
sproeiwater en met behulp van kranen en shovels vrijgegraven. In de verwerkingshal wordt het
vrijgegraven SiC met beitels bewerkt en gescheiden naar soort en kwaliteit. De totale ovencyclus van
opbouw en reparatie tot en met afbouw bedraagt ongeveer 28 dagen. Het mengsel dat niet heeft
gereageerd wordt vervolgens weer bij een andere oven ingezet. Het sproeiwater wordt opgevangen in
het drainagesysteem onder de oven en voor verder gebruik behandeld in de waterzuivering.
Met een productie van 65.000 ton SiC per jaar, op een wereldjaarproductie van circa 700.000 ton is
ESD de grootste SiC-productielocatie ter wereld. Siliciumcarbide is bijna net zo hard als diamant en
heeft verschillende toepassingen:
- in de slijpmiddelen-industrie (schuurpapier, slijpschijven);
- als vuurvast bekledingsmateriaal in industrieovens;
- als toeslagstof in de ijzerindustrie voor gietijzer en staal;
- bij talloze andere toepassingen b.v. als doorslagbeveiliging in bliksembeveiligingen.
1.5.3 Overige informatie
Bij ESD werken ongeveer 130 mensen. De productie van siliciumcarbide vindt volcontinu plaats
gedurende 24 uren per dag en 365 dagen per jaar (8.760 uren per jaar).
Het bedrijf Elektroschmelzwerk Delfzijl B.V. (ESD) te Delfzijl is producent van siliciumcarbide en
behoort tot de chemische industrie. ESD maakte bij de start deel uit van ESK-SiC GmbH in Frechen/Grefrath (Duitsland). Tot 15 november 2001 maakte ESK-SiC GmbH weer onderdeel uit van de
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Duitse onderneming Wacker Chemie. Na een management buy-out is ESK-SIC GmbH een zelfstandige onderneming (waarvan o.a. ESD als dochteronderneming onderdeel uitmaakt). Eind augustus 2004
is het aandelenpakket van ESD overgegaan naar één Nederlandse aandeelhouder, waardoor ESD een
afzonderlijke onderneming is geworden.
Het bedrijf is lid van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en is toegetreden tot het
milieuconvenant met de chemie. In 1995 heeft ESD de Integrale Milieu Taakstelling (IMT) voor de
chemische industrie ondertekend door toe te treden tot het milieuconvenant met de VNCI en de
overheid. Het eerste bedrijfsmilieuplan (BMP-1) van ESD (september 1995), voor de periode 19941997, is in oktober 1995 goedgekeurd. Het BMP-2, voor de periode 1998-2001, is in mei 1998
ingediend en bij brief van 14 juli 1998, voorzien van opmerkingen, goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten. Daarnaast hebben wij een ontwerp-BMP3 ontvangen, wat wij hangende de besluitvorming
over deze actualisering van de vigerende vergunning hebben aangehouden.
In 1996 is ESD toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie. Op 12 december 2000 is ESD toegetreden tot het Convenant Benchmarking energie-efficiency. Hiermee heeft ESD de
inspanningsverplichting op zich genomen om met de inrichting uiterlijk in 2012 blijvend tot de
energiezuinigste producenten van siliciumcarbide in de wereld te behoren, de wereldtop.
Verder heeft ESD in 1996/1997 een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) ontwikkeld en is het
bedrijf gestart met de implementatie daarvan in de bedrijfsvoering. Het milieumanagementsysteem,
zoals het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem door ESD wordt genoemd, is opgebouwd volgens ISO
14001, maar is niet gecertificeerd. Het MMS is geïntegreerd in het 'integraal management systeem' dat
volgens ISO 9001-2000 is gecertificeerd.

2. Beoordelingskader
2.1

Algemeen beoordelingskader

Op basis van artikel 8.22, lid 4, en artikel 8.23, lid 3, van de Wet milieubeheer dient de aanpassing te
worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wet. Bij de beslissing
worden in eerste instantie op grond van artikel 8.8 lid 1 van de Wet milieubeheer de volgende aspecten
betrokken:
a.
De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
b.
De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
c.
De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting
als met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
d.
De ingebrachte adviezen en bedenkingen;
e.
De mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
Op grond van artikel 8.8 lid 2 van de Wet milieubeheer moeten wij bij deze actualisatie rekening
houden met de volgende aspecten:
a.
Het provinciaal milieubeleidsplan;
b.
Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.
Artikel 8.8 lid 2 van de Wet milieubeheer geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten
worden genomen. De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
a.
Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);
b.
Zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op
grond van de provinciale milieuverordening;
c.
Bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot dit besluit op grond van artikel 8.27
van de Wet milieubeheer.
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Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
a.
Bij dit besluit geen strijd mag ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting
gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, dan wel bij of krachtens de in artikel
13.1, tweede lid genoemde wetten.
Bij de beoordeling op grond van deze artikelen zullen alleen de eerder genoemde aspecten verder aan
de orde komen.

2.2

Bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gevestigd op het industrieterrein Oosterhorn II. De inrichting ligt aan de Kloosterlaan ,
omgeven door weilanden die bestemd zijn voor industriële activiteiten. In de nabije omgeving is
hoofdzakelijk grootschalige industrie gelegen. De dorpen Farmsum, Meedhuizen, Borgsweer en
Woldendorp liggen op ongeveer 3 tot 4 kilometer afstand van de inrichting. Het gebied ten oosten en
ten zuiden van het industrieterrein heeft een agrarische bestemming. Daarnaast is op ongeveer 3
kilometer ten noorden van de inrichting de Waddenzee en het Eems-Dollard-estuarium. Dit gebied is
in het Provinciale Omgevingsplan aangeduid als een gebied met diverse beschermings- en milieuaspecten.

2.3

Het provinciaal en nationaal milieubeleidsplan

Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan, dat op 14 december 2000 door provinciale staten is vastgesteld. Het POP integreert
het beleid zoals dat tot dusverre was opgenomen in diverse beleidsplannen met hun herziening en
uitwerking tot één plan voor de fysieke omgeving. Dit plan heeft de wettelijke status van:
• Streekplan op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening
• Milieubeleidsplan op basis van de Wet Milieubeheer
• Waterhuishoudingsplan op basis van de Wet op de Waterhuishouding
• Mobiliteitsplan op basis van de Planwet Verkeer en Vervoer
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur
leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)."
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het
milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren.
Dit beginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen. In de planperiode (2001-2004 en na
verlenging tot 2006) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en
vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In de
onderhavige actualisatie is hiermee rekening gehouden.
Overigens bevat het plan ten aanzien van de bij ESD aan de orde zijnde milieuaspecten geen concrete
beleidsbeslissingen. Wel is op pagina 62 het volgende beleidsuitgangspunt t.a.v. stankhinder geformuleerd:
"Stankhinder in de provincie is in belangrijke mate teruggedrongen en er zijn saneringsafspraken gemaakt, onder meer voor de suikerfabrieken in Groningen en voor ESD in Delfzijl. Voor
relevante geurbronnen leggen we het lokaal acceptabele hinderniveau vast in vergunningen".
Bij het opstellen van dit besluit wordt hier nader invulling aan gegeven, door het voorschrijven van
maatregelen en door de verplichting om onderzoeken uit te voeren naar innovatieve methoden van
werken. Onze overwegingen t.a.v. het lokale acceptabele hinderniveau worden later besproken.
Hoewel ons College op grond van de Wm niet behoeft te toetsen aan het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP), moet er van worden uitgegaan dat gezien de betekenis en de strekking van dit NMP desalniettemin rekening moet worden gehouden met het gestelde in dit plan. Wel hebben wij rekening
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gehouden met de taakstelling zoals geformuleerd voor de reductie op landelijke schaal van o.a. de
emissie van zwaveldioxide (SO2) en (fijn)stof.
Bij het opstellen van dit besluit is met deze aspecten rekening gehouden. Wij menen dat met de
gestelde eisen aan de algemene hoofddoelstelling en aan de specifieke milieudoelstelling voor het
gebied voldaan kan worden.

2.4

Eems-Dollardverdrag

Met het Milieuprotocol bij het Eems-Dollardverdrag hebben het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland, zich ten doel gesteld om in de Eemsmonding samen te werken op het
terrein van het water- en natuurbeheer. Onderdeel van deze samenwerking heeft ook betrekking op het
gebied van de informatie-uitwisseling over verleende vergunningen in de Eemsmonding. In het oog
moet worden gehouden dat het Eems-Dollardverdrag, en in het verlengde daarvan het Milieuprotocol,
een overeenkomst is tussen twee staten. Het verdrag respectievelijk het protocol is gericht op de
samenwerking op rijksniveau, zonder daarbij de samenwerking op het niveau van de regionale
overheden uit te sluiten. Het beoogt niet om aan derden aanspraken of rechten toe te kennen. Met dit
laatste is niet gezegd dat onder omstandigheden een overheidsinstantie in één van de beide verdragsstaten niet aan derden bepaalde rechten kan toekennen of die derden in een op de totstandkoming van
een besluit gerichte procedure kan betrekken. Er kunnen dus omstandigheden zijn waarin het
provinciaal bestuur, als regionale overheid, aanleiding heeft om informatie uit te wisselen.
Tijdens een eerdere procedure inzake het Herstelbesluit is beoordeeld in hoeverre er sprake is van een
beïnvloeding van het Duitse grondgebied door ESD. Concreet is gerekend met de ten gevolge van de
door ESD aangevraagde vergroting van de productiecapaciteit en de toename van de milieubelasting.
Indertijd is door ons College geconcludeerd dat er in het aan de provincie Groningen grenzende deel
van Duitsland geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Nu er alleen maar
sprake is van het aanscherpen en actualisatie van de vergunningsvoorwaarden, is dit al helemaal niet
aan de orde.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat er eveneens op grond van het in artikel 8.4 van het
Inrichtingen en vergunningen besluit milieubeheer neergelegde criterium "belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu in een andere lidstaat" geen reden is voor bekendmaking van het ontwerp
van de onderhavige beschikking in Duitsland.

2.5

IPPC-richtlijn

In de IPPC-richtlijn (EG-richtlijn 96/61/EC) wordt een raamwerk neergelegd waarbinnen Lidstaten
vergunningen af moeten geven voor bepaalde installaties voor industriële activiteiten.
De richtlijn heeft betrekking op nieuwe installaties en belangrijke veranderingen in bestaande installaties. De vergunningen voor de bestaande installaties moeten uiterlijk in 31 oktober 2007 zijn aangepast
aan de richtlijn.
De vergunningen moeten voorwaarden bevatten die gebaseerd zijn op de best beschikbare technieken
(BAT), zoals die in de richtlijn zelf zijn gedefinieerd. Deze voorwaarden zijn erop gericht om een
hoog niveau van milieubescherming te bereiken.
Om de uitwerking van de BAT in te vullen wordt in het kader van de IPPC-richtlijn een uitwisseling
van informatie georganiseerd tussen Lidstaten en de betrokken industrieën. De uitwisseling van
informatie vindt plaats via zgn. BAT Reference Documents (BREF’s). Deze BREF’s zullen in de NeR
en CIW aanbevelingen geïmplementeerd worden.
De IPPC-richtlijn is van toepassing op industriële installaties voor de productie van siliciumcarbide,
zoals ESD (categorie 4.2). Voor de productie van SiC is echter nog geen definitief BREF opgesteld.
Wel heeft onze provincie informatie aangeleverd aan de EU over het proces en de emissies van ESD
ten behoeve van de informatie-uitwisseling. De Noorse overheid heeft eveneens informatie aangele-
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verd over de drie daar gevestigde SiC-producenten. Op basis van deze informatie is een factsheet
opgesteld t.b.v. het opstellen van het BREF-document.
Op basis van deze informatie en op basis van andere referentiedocumenten, hebben wij onderzocht
wat op het moment van het te nemen besluit de beste technieken zijn en de stand der techniek. Wij
hebben bij de beoordeling van de mogelijkheden tot bescherming van het milieu de IPPC doelstelling
zoveel mogelijk in aanmerking genomen om zo een hoog niveau van milieubescherming te bereiken.
Overigens merken wij op dat ESD wel binnen het kader van de IPPC-richtlijn valt, maar dat deze
richtlijn niet zondermeer betrekking heeft op dit besluit omdat er geen sprake is van een belangrijke
wijziging zoals bedoeld in art. 2, lid 10 onder b van de Richtlijn. Voor 31 oktober 2007 zullen wij een
definitieve toetsing uitvoeren als bedoeld in de IPPC-richtlijn.

2.6

De milieubelasting en de beschermingsmogelijkheden van het milieu

2.6.1 Algemeen
Bij de actualisatie zijn de gevolgen voor het milieu van de inrichting in ogenschouw genomen. De
milieuaspecten die van belang zijn, zijn de emissies naar de lucht, bodem en water, geluid, stank,
energie, externe veiligheid, gebruik van grondstoffen, aard en hoeveelheid afvalstoffen en verkeer en
vervoer. Voor alle relevante componenten zijn ingevolge deze actualisering de toelaatbare emissies
beoordeeld en zo nodig vastgesteld. Bij de vergunningverlening zijn de bestaande toestand van het
milieu en de gevolgen voor het milieu betrokken. Speciale aandachtpunten bij dit besluit betreffen de
emissies naar de lucht van stankhinderlijke stoffen, zwaveldioxide en (fijn)stof.
2.6.2

Emissies naar de lucht, geurhinder

A. Situatieschets geurhinder
Voor de productie van SiC, wordt cokes als grondstof gebruikt waarin enkele procenten aan zwavelverbindingen zitten. Tijdens het productieproces ontstaat een procesgas (m.n. koolmonoxide), met
daarin verschillende zwavelhoudende verbindingen zoals H2S, COS CH3SH (methyl-mercaptan) en
CS2. Verder komt ammoniak vrij en worden in de ontzwavelingsinstallatie mercaptanen gevormd.
Belangrijkste stankhinderveroorzakende stof is met de huidige inzichten H2S (rotte eieren lucht). De
belangrijkste geurbronnen bij ESD zijn voor zover de huidige kennis reikt:
• de siliciumcarbide ovens: tijdens het afhalen/afbouwen van de ovens en door foliescheuren (al dan
veroorzaakt door een plotseling gasontsnapping uit de ovens, de zogenaamde "blazers").
• continue lekkage van procesgas langs de randafdichting van de folie bij doorvoer van leidingen;
• de sproeiwaterbassins, gevuld met door stankstoffen verontreinigd sproeiwater, en het gebruik van
dat sproeiwater voor het afkoelen van de ovens;
Begin 1998 heeft Witteveen + Bos door middel van snuffelploegmetingen de bronsterkte van de
emissie van geurstoffen door ESD vastgesteld. Deze emissie bedraagt (gemiddelde uit 3 metingen)
11x109 ge/h. Aan de rand van de woonbebouwing (Farmsum) bedraagt de geurbelasting ongeveer 7
g.e./m3 als 98-percentiel van de 1-uur gemiddelde waarden. In die situatie kan, gezien de aard en
negatieve waardering van de geur, worden gesproken van stankhinder. Later hebben wij in 2001 een
tweede snuffelploegmeting laten uitvoeren met vergelijkbare resultaten.
Hieruit vloeit voort dat de geuremissie in de hierboven geschetste uitgangssituatie aanleiding geeft tot
geurhinder en dat moet worden nagegaan welke emissiereductie leidt tot het beperken van de hinder.
B. Stankbeleid: het acceptabel hinderniveau
Het vaststellen van wat in een concrete situatie moet worden beschouwd als het voor de omgeving van
een inrichting acceptabel hinderniveau is een aangelegenheid waarvoor een zekere beoordelingsvrijheid aan het bevoegde gezag toekomt.
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Ten behoeve van de invulling van deze beoordelingsvrijheid is op 30 juni 1995 door de Minister van
VROM een brief aan de Colleges van Gedeputeerde Staten en van Burgemeester en Wethouders met
een beoordelingskader gezonden. Het uitgangspunt van het nationale stankbeleid is het voorkomen
dan wel zoveel mogelijk beperken van hinder. In deze brief wordt vooropgesteld dat de mate van
hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan. Verder wordt
aangegeven dat in overleg met het bedrijf maatregelen worden getroffen die voldoen aan de stand der
techniek met in achtneming van het ALARA-principe om zo de hinder weg te nemen of zoveel
mogelijk te beperken.
Met betrekking tot de uiteindelijke vaststelling van het acceptabel hinderniveau in een concrete
situatie noemt de brief van 30 juni 1995 als factoren die daarbij in aanmerking moeten worden
genomen:
- de historie van een bestaande bron respectievelijk van het bedrijf in zijn omgeving;
- de aard en de waardering van de geur;
- het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de hinder en de emissies;
- de technische consequenties van mogelijke maatregelen;
- de financiële consequenties van mogelijke maatregelen;
- de consequenties voor de werkgelegenheid.
De brief vermeldt expliciet dat het acceptabel hinderniveau de resultante is van een uitgebreid
afwegingsproces waarin al deze genoemde factoren kunnen zijn betrokken.
In de brief wordt verder aangegeven dat het bevoegde bestuursorgaan vrijstaat om in de vergunning de
maatregelen via een middelvoorschrift vast te leggen en/of de maximaal toegestane geuremissies als
doelvoorschrift op te nemen. Wel dient het voorschrift steeds voldoende handhaafbaar te zijn.
Om het acceptabel hinderniveau vast te stellen bij ESD moeten dus diverse feiten en omstandigheden
worden betrokken.
C. Afweging t.a.v,. stankoverlast
Vertrekpunt is een historisch gegroeide situatie en de feitelijk optredende stankoverlast. Kenmerkend
hiervoor waren en zijn het optreden van stankhinder in een ruime omgeving rondom het bedrijf en een
daarmee verband houdend min of meer consistent klachtenpatroon.
Ten einde deze situatie te beschouwen is de informatie van het geuronderzoek 1998, het rapport van
Witteveen+Bos over een in de maanden februari en maart 1998 uitgevoerd snuffelploegonderzoek,
geraadpleegd. Uitkomst van dit geuronderzoek is geweest dat de gehele inrichting 11x109 geureenheden per uur (g.e./h) uitstoot en dat de geurconcentratie op de grens van de woonomgeving in Farmsum
7 g.e./m3 is (98-percentiel van de 1-uur gemiddelde waarden).
Gezien de aard van de metingen waaraan bovengenoemde geurniveaus te grondslag liggen is de
gehanteerde 'geureenheid' in dit geval vergelijkbaar met het tegenwoordig gebruikte begrip 'snuffeleenheid' (s.e.).
Vastgesteld is dat bij deze concentratie de geur als hinderlijk ervaren wordt, wat wordt bevestigd door
de sterk negatieve hedonische waarde. Nadien is in opdracht van ons College in 2001 een soortgelijk
geuronderzoek uitgevoerd door een snuffelploeg van Witteveen+Bos. Uitkomst van dit onderzoek
geeft een soortgelijke geurconcentratie opgeleverd. Gezien de aard van beide metingen is de gehanteerde 'geureenheid' (g.e.) vergelijkbaar met het tegenwoordig gebruikte begrip 'snuffeleenheid' (se).
Deze rapporten van Witteveen+Bos bevatten de meest recente inzichten en geven de feitelijke en
kwantitatieve weergave van de door de inrichting van ESD veroorzaakte geuremissie en de daaraan
gerelateerde stankcontouren.
Gelet op het hiervoor aangehaalde stankbeleid, zoals neergelegd in de brief van 30 juni 1995 en
opgenomen in de NeR, hebben wij na te gaan of de hierboven beschreven stankbelasting en het
daarmee gepaard gaande hinderniveau acceptabel is. Wij moeten op grond van het stankbeleid een
acceptabel hinderniveau voor geur vaststellen.
Met de historisch gegroeide situatie als vertrekpunt, en de informatie uit de rapporten over de
snuffelploegonderzoeken hebben wij een afweging gemaakt of wij op dit moment in staat zijn om een
acceptabel hinderniveau vast te stellen.
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Tijdens de vergunningprocedure in 2001 hebben wij, inzake het acceptabel hinderniveau, aansluiting
gezocht bij inrichtingen met een enigszins vergelijkbare stank, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Voor dat soort inrichtingen wordt in Nederland een acceptabel hinderniveau van 3 g.e./m3 als 98percentiel waarden gehanteerd. Daarbij hebben wij indertijd voor ESD wel het uitgangspunt geformuleerd dat het hinderniveau uiteindelijk moet worden gereduceerd tot een niveau van 1 g.e./m3 als 98percentiel.
Indertijd werd er vanuit gegaan dat door het treffen van maatregelen het bereiken van een niveau van
3 g.e./m3 (als 98-percentiel van 1-uursgemiddelde waarden) mogelijk was, indien de volgende drie
maatregelen werden uitgevoerd:
• sanering van de ovenwaterbassins gevuld met door stankstoffen verontreinigd sproeiwater
(sproeiwaterbassins);
• afdekken van het calamiteitenbassin;
• verbetering van de randafdichtingen bij foliedoorvoeren, om de lekkage van ovengas naar de
buitenlucht te beperken.
Inmiddels zijn er meer gegevens bekend over de effecten van deze getroffen maatregelen. Zo is
gebleken dat de aanname dat de sproeiwaterbassins de meest dominante bron zou zijn, niet juist.
Hoewel wij indertijd rekening hebben gehouden met de onzekerheden van de gegevens, bleken deze in
de praktijk nog groter te zijn. Zo konden we de gegevens niet baseren op harde meetcijfers, is het
omrekenen van massa- naar geureenheden minder nauwkeurig, is de meetmethode met behulp van een
snuffelploeg gebaseerd op een indirecte meting, is de berekening van de geurcontour een modelberekening (een modelbenadering van de werkelijkheid levert in principe altijd een zekere
onnauwkeurigheid) en waren de effecten van te nemen maatregelen moeilijk te kwantificeren.
Voortschrijdend inzicht in de geurbronnen en de evaluatie van getroffen maatregelen heeft geleerd dat
deze maatregelen onvoldoende de geuremissie hebben gereduceerd. Hierdoor is het onwaarschijnlijk
dat met de huidige geurmaatregelen een niveau van 3 g.e./m3 als 98-percentiel waarden is bereikt,
zoals beoogd in het Herstelbesluit.
Conclusie van ons College is dat er onvoldoende inzicht is in hoe en tegen welke kosten de geuremissie kan worden gesaneerd. In deze diffuse situatie is het voor ons nu niet mogelijk om een acceptabel
hinderniveau vast te stellen. Allereerst is er onvoldoende inzicht in de technische mogelijkheden om
de geurbronnen te reduceren. Daarnaast zijn wij van mening dat op dit moment nog niet uitputtend
onderzocht is welke andere - meer innovatieve - maatregelen en voorzieningen kunnen worden
getroffen. Tenslotte kunnen wij de financiële consequenties van mogelijke maatregelen niet betrekken
bij het vaststellen van het acceptabel hinderniveau.
D. Onderzoeken en maatregelen
Hiervoor is aangeven dat er onvoldoende inzicht is in de technische mogelijkheden en de financiële
consequenties daarvan om daarmee een acceptabel hinderniveau vast te stellen. Om hier aan een einde
te maken, hebben wij de ontstane situatie nader beschouwd en heeft er een gedachtewisseling
plaatsgevonden met ESD.
Concreet hebben wij aangedrongen op meer innovatieve onderzoeken, om daarmee nieuwe kansen aan
te boren. Met ESD is overeengekomen dat er onderzoek moet worden verricht naar het effect van de
inzet van laagzwavelige cokes op de stankhinder en de financieel-economische consequenties
(exploitatiekosten) van deze maatregel. Daarnaast moet een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar het mobiel overkappen van een oven in afbouw, waarbij aandacht wordt besteed aan de
mogelijke uitvoering van het inpandig afgraven en de luchtbehandeling.
Verder moet er duidelijkheid komen over de omstandigheden waardoor "blazers" ontstaan. Naast een
onbeheerste stofemissie, ontstaat er daardoor in meer of mindere mate een geuremissie.
Daarnaast zijn er nog een aantal vervolgonderzoeken naar aanleiding van conclusies en aanbevelingen
uit eerdere onderzoeken. Zo wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toepassing van
statistische methodes om het verband tussen bedrijfs- en weersomstandigheden enerzijds en de op het
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oventerrein waargenomen concentraties koolmonoxide, anderzijds nader te analyseren. Het uiteindelijk doel van deze studie is het ontwikkelen van een methode om afwijkingen in de bedrijfsvoering
tijdig waar te nemen en het beoordelen van het effect van geurmaatregelen. De verwachting is dat de
relatief eenvoudig meetbare koolmonoxide-emissie, een goede indicator is voor de moeilijk meetbare
H2S-emissie.
Tevens wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de geuremissie door een
oven in productie en de geuremissie vanuit de sproeiwaterbassins nader te kwantificeren (een
bronnenonderzoek). Deze haalbaarheidsstudie is een vervolg op het eerder uitgevoerde bronnenonderzoek. Parallel wordt een vervolgstudie verricht naar de optimalisatie van de onder(huis)afzuiging.
Tenslotte worden een (vervolg) haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden om de geuremissie
door een oven in afbouw te beheersen (anders dan "Indoor afbouwen") met als doel het beperken van
de verspreiding van geur naar de omgeving.
In voorschrift 2.1.1. en verder staan de voorwaarden waaraan deze onderzoeken moeten voldoen. Op
merkelijk is dat ons College een (externe) deskundige mag benoemen, die namens ons College,
betrokken wordt en inzicht krijgt in de verschillende onderzoeksfasen (zie voorschrift 2.1.3).
Vanwege het belang dat, gezien de stankimmissie-situatie rondom de inrichting van ESD en de door
omwonenden tot dusverre veelvuldig ondervonden stankhinder, aan de in de vorige alinea bedoelde
rapporten door ons wordt gehecht, zullen deze rapporten openbaar zijn. ESD kan echter gemotiveerd
verzoeken om vertrouwelijke behandeling van bedrijfs- en fabricagegegeven, zoals concurrentiegevoelige gegevens, gespecificeerde investeringskosten en inkoopprijzen. Indien er sprake is van een
relatieve geheimhoudingsgrond zullen wij een afweging maken of geheimhouding van die gegevens in
het concrete geval gerechtvaardigd is. Indien wij instemmen met een vertrouwelijke behandeling, zal
een tweede, openbare versie moeten worden overgelegd.
Relevante milieu-informatie, zoals de aard en omvang van de emissies naar het milieu, willen en
kunnen wij niet geheimhouden (gezien het Verdrag van Aarhus).
Toekomstige afwegingen t.a.v. hindersituatie
Op basis van de onderzoeksresultaten zal ons College moeten beslissen welke van de uit de rapporten
als effectief en efficiënt naar voren komende maatregelen en voorzieningen ook daadwerkelijk dienen
te worden gerealiseerd. Dit zal in ieder geval gelden voor die reductiemaatregelen welke voldoen aan
het ALARA-principe. Uitgangspunt bij het beoordelen van de maatregelen blijft een hinderniveau dat
zoveel mogelijk rond het niveau van 1 g.e./m3 komt te liggen. De daarop betrekking hebbende
beslissing zal worden neergelegd in een op basis van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer te nemen
beschikking. De voor die beschikking te volgen procedure zal zodanig worden ingericht dat de
onderzoeksrapporten tezamen met die beschikking ter inzage zullen worden gelegd. Via deze
procedure, welke is neergelegd in par. 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht, zullen zowel
omwonenden en andere belanghebbenden als ESD bedenkingen kunnen inbrengen tegen de op te
leggen maatregelen en voorzieningen en nadien desgewenst beroep kunnen instellen bij de Raad van
State.
Snuffelploegonderzoek
Uiteindelijk is het de bedoeling dat na het uitvoeren van de onderzoeken en na de uitvoering van de
maatregelen een derde snuffelploeg-onderzoek wordt uitgevoerd ter controle van de resultaten van de
maatregelen.
Het hier bedoelde (derde) snuffelploeg-onderzoek zal er derhalve toe dienen om te controleren of
maatregelen effect hebben gehad en inzicht verschaffen in de dan actuele hindersituatie.
Mede op basis van de uitkomsten kan dan door ons College een integrale afweging worden gemaakt
wat in die situatie een acceptabel hinderniveau is.
De huidige hindersituatie beschouwen wij op dit moment als ongewenst. Indien echter de onderzoeken
geen maatregelen opleveren en de "blazers" onvoldoende worden beheerst zullen wij ons beraden op
de dan ontstane situatie.
Tijdpad
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Het tijdsbeslag dat zal zijn gemoeid met de achtereenvolgende aanvullende onderzoeken en maatregelen zal naar verwachting maximaal twee jaar bedragen. Zoals eerder aangegeven, zullen de
desbetreffende maatregelen dan via een beschikking als bedoeld in artikel 8.23 van de Wm in
samenhang met par. 3.5.6 van de Awb worden voorgeschreven dan wel via een vergunning op
aanvraag (revisievergunning).
2.6.3

Emissie naar de lucht, zwaveldioxide

A. Inleiding
De emissie van zwaveldioxide (SO2) ontstaat bij de verbranding van zwavelhoudende componenten
uit het procesgas in de energieterugwincentrale. Om de emissie van het verzurende SO2 te beperken
zal het zwavelgehalte van de gebruikte grondstof (petroleumcokes) relatief laag moeten zijn en/of
dienen de rookgassen verdergaand ontzwaveld te worden. In het kader van deze actualisatie van de
vergunning wordt allereerst uiteengezet welke emissie-eis in het verleden is opgelegd en wat de
ervaringen met de ontzwavelingsinstallatie zijn. Vervolgens zal een toetsing plaatsvinden aan de
wettelijke bepalingen, richtlijnen en beleid van toepassing is op deze SO2-emissie. Afsluitend zal
worden geconcludeerd of al dan niet de normstelling voor de SO2-emissie moet worden geactualiseerd.
B. Huidige normstelling zwaveldioxide (SO2)
Op 26 september 1989 hebben wij vergunning verleend voor een procesgasontzwavelingsinstallatie en
tegelijk de emissiereductie geëist voor zwaveldioxide, geur en stof. De eerder vergunde uitworp van
zwaveldioxide (SO2) is toen met ongeveer 90% teruggebracht van 5.000 ton/jaar (570 kg/uur) tot de
afgeleide vergunde uitworp van 618 ton/jaar. Dit is gerelateerd aan een vergunde productie van
maximaal 65.000 ton siliciumcarbide per jaar. De toegestane emissie van de ontzwavelingsinstallatie
is opgebouwd uit een SO2-eis van 50 kg per uur (als voortschrijdend 52 weekgemiddelde waarde) en
een ruimte van maximaal 240 uur per 52 weken voor ongereinigde SO2-uitstoot in verband met
stilstand van de installatie.
De in 1989 aangescherpte SO2-emissienorm is onder andere gebaseerd op het bereiken van de
verzuringdoelstelling van de rijksoverheid. Het anti-verzuringsbeleid was en is erop gericht om de
emissie van verzurende stoffen naar de atmosfeer te reduceren. De noodzaak van de bouw van een
ontzwavelingsinstallatie en de daarvoor toegekende schadevergoeding vloeide voort uit de doelstelling
van dit anti-verzuringsbeleid.
C. Huidige SO2 -emissie ontzwavelinginstallatie
De emissie van SO2 voldoet inmiddels aan de sinds 26 september 1989 geldende vergunningeis van 50
kg per uur. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de totale SO2 emissie van de ontzwavelingsinstallatie, inclusief het omzeilen van de installatie (bypasses).
Emissie SO2 ontzwavelingsinstallatie (PRF) incl. omleidingen
jaar
1989
1999
2001
2002
SO2-emissie (ton)
4800
710
346
402
Na de ingebruikneming heeft de installatie aanvankelijk goed gefunctioneerd, maar zijn later de
problemen ontstaan. Na een ontploffing in 1990 is de installatie opnieuw ingebruikgenomen in 1992,
waarbij gedurende een half jaar is voldaan aan de SO2 emissie-eis. Daarna heeft ESD niet meer aan de
eis voldaan, vooral door de vele stilstanduren als gevolg van storingen in de procesvoering. Verder is
als probleem naar voren gekomen dat de ontzwavelingsinstallatie ten opzichte van de uitgangspunten
een te kleine capaciteit had om het gehele voedingsgas te verwerken, door een lager dan verwachte
regeneratiecapaciteit van de vloeistof en een duidelijk hoger dan verwachte hoeveelheid gas behorend
bij de geproduceerde hoeveelheid tonnen SiC. Er is in die periode vrijwel structureel voedingsgas niet
door de ontzwavelingsinstallatie geleid maar rechtstreeks naar de stookinstallatie van de energie-
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terugwinningscentrale gestuurd ('bypasses'), wat er mede toe heeft bijgedragen dat de toegestane SO2emissie ernstig is overschreden.
Na 1999 is het aantal stilstandsuren drastisch omlaag gegaan naar gemiddeld 500 uur als gevolg van
de ombouw van het 2e de-entrainmentvat en aanbrengen van een hoed. Vanaf die periode wordt er
nauwelijks meer gebypassed en het rendement is verbeterd. De ontzwavelingsinstallatie functioneert
naar behoren hoewel het aantal stilstandsuren nog steeds boven de 240 uur ligt. Doordat ESD de
afgelopen jaren vooral laag- en middenzwavelige cokes heeft ingezet, kon de afgelopen jaren aan de
vigerende SO2-emissienorm worden voldaan.
Second opinion RIVM/TNO ontzwavelingsinstallatie
Om te beoordelen in hoeverre de PRF-installatie voldoet aan de stand der techniek en het ALARAbeginsel is door ons, samen met de VROM-inspectie, besloten om een 'second opinion' onderzoek uit
te laten voeren teneinde tot een goed afgewogen besluitvorming te kunnen komen inzake een toen
actuele vergunningprocedure. De "second opinion" is in mei 1998 uitgevoerd door het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven in samenwerking met TNO Milieu, Energie en
Procesinnovatie te Apeldoorn. De consultant, Dr. Ir. J.W. van Groenestijn van TNO-Apeldoorn, komt
in zijn rapport ten aanzien van de door ESD voorgestelde verbeteringen voor de ontzwavelingsinstallatie, door hem redoxinstallatie genoemd, tot de volgende conclusies: "Het door ESD voorgestelde plan
ter verbetering van de redoxinstallatie is realistisch. ESD heeft kundige en gemotiveerde medewerkers
die kunnen beschikken over state-of-the-art technologie op het gebied van redoxinstallaties voor
sulfideverwijdering. De medewerkers maken de indruk hun uiterste best te doen om het goed te
krijgen. De stilstandtijd kan weliswaar niet naar 240 uren terug, maar wel naar 450-500 uur. Het
gebruik van de by-pass kan wel sterk worden teruggebracht.” Volgens de consultant is er ook nog kans
op een meevaller als straks blijkt dat door het verhogen van de redoxpotentiaal van de vloeistof in de
oxidizer het sulfideverwijderingsrendement in de absorber hoger wordt. Mocht dit alles niet voldoende
zijn dan kan nog worden overwogen om het absorptierendement te verhogen door beide absorbers
tegelijkertijd te gebruiken en deze op verschillende tijden onderhoudsbeurten te geven. Dit zal echter
wel een extra locatpomp behoeven en hogere energiekosten.
Bij het heroverwegen van een normstelling voor SO2-emissie hebben wij de uitkomsten van dit
onderzoek betrokken.
D. Toetsingskaders normstelling emissie SO2
Uit de artikelen 8.10, eerste lid, 8.11, tweede lid, en 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm),
vloeit voort dat wij moeten vaststellen wat de maximale omvang mag zijn van de vanuit de inrichting
van ESD te emitteren hoeveelheid SO2. In dat kader zijn de volgende wettelijke bepalingen, richtlijnen
en beleid van toepassing op de SO2-emissie. Concreet wordt hieronder de SO2-emissie beoordeeld in
het kader van:
1) Besluit luchtkwaliteit, ter voorkomen van gezondheidseffecten (wettelijke luchtkwaliteitseisen);
2) Het Provinciaal omgevingsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (beleidsregel);
3) Doelgroepenbeleid: Integrale milieutaakstelling Chemische industrie (convenant);
4) Eems-Dollardverdrag (internationaal verdrag);
5) Nederlandse emissie Richtlijn (richtlijn);
6) Besluit emissie eisen stookinstallaties A (BEES-A, gebruikt als richtlijn).
D.1 Grenswaarden voor de luchtkwaliteit
Voor zwaveldioxide gelden op grond van het Besluit luchtkwaliteit grenswaarden op leefniveau.
Hieronder volgt een toetsing in hoeverre aan deze normen luchtkwaliteitseisen worden onder- of
overschreden volgens het Besluit luchtkwaliteit. Voor zwaveldioxide gelden de onderstaande
luchtkwaliteitsnormen.
Grenswaarden SO2 volgens Besluit luchtkwaliteit
tijdsperiode

Niveau (µg/m3)

humaan; uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden
overschreden (= 99,726 percentielwaarde)

125
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humaan; uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden
overschreden (= 99,178 percentielwaarde)
ecosysteem; jaargemiddelde

350
20

Bovenstaande grenswaarde (milieukwaliteitseisen) hebben wij beschouwd als bedoeld in artikel 8.8,
lid 3, van de Wm en hebben wij in acht genomen bij de beoordeling van de beïnvloeding van de
luchtkwaliteit door de SO2 emissie van ESD. Uitgangspunt is geweest de aan de vergunningsnorm
afgeleide emissie van 618 ton SO2 per jaar.
Toetsing van berekende immisie-waarde aan de twee relevante grenswaarden leert dat deze voor SO2
ruim onderschreden worden en behoeft daardoor niet nader te worden toegelicht.
D.2 Het Provinciaal en Nationale Milieubeleidsplan
Naar aanleiding van de verplichting rekening te houden met ons eigen milieubeleidsplan, het
Provinciaal Omgevingsplan (POP) en met de in het vigerende Nationaal Milieubeleidsplan neergelegde doelstellingen hebben wij de SO2-emissie van ESD hieraan getoetst
Provinciaal omgevingsplan
Allereerst merken wij op dat in ons Provinciaal omgevingsplan (POP) is aangegeven dat wij ons
gebonden achten aan de in het IPO verband gezamenlijk te nemen maatregelen ter realisering van de
doelen uit het NMP. Dit geldt ook voor de extra inspanningen die voortvloeien uit NMP4.
Nu uit het POP blijkt dat het provinciale plan in feite dezelfde doelstellingen hanteert als het NMP,
zijn de in het kader van het NMP weergegeven afwegingen van overeenkomstige toepassing in relatie
tot het provinciale milieubeleidsplan.
Nationale milieubeleidsplan
In het NMP4 beschrijft het kabinet het nationale milieubeleid voor de periode vanaf 2003 tot en met
2010 met een doorkijk naar de jaren erna. Ten aanzien van de verzuring en grootschalige luchtverontreiniging worden in paragraaf 11.3 de nieuwe doelstellingen voor 2010 geformuleerd. Omdat de
doelstellingen voor het jaar 2010 zoals opgenomen in het NMP3 niet worden gehaald heeft er een
uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot andere doelstellingen per doelgroep in het
NMP4.
Daarnaast zijn de NMP4 doelstellingen nu afgestemd op Europese afspraken over nieuwe nationale
emissieplafonds, zoals het UN/ECE Gothenburg protocol en de EU NEC-richtlijn.
Voor SO2 geldt dat de totale emissie in Nederland in 1990 202 kton bedroeg en in 1995 146 kton. In
2010 moet de totale SO2 in Nederland emissie terug zijn gebracht tot 46 kton (was in het NMP3 nog
56 kton). Voor de tussen liggende periode zijn geen emissie taakstellingen meer opgenomen. Voor de
doelgroep Industrie geldt een reductie van 30 kton SO2.
De SO2-emissiereductie doelstellingen naar lucht van de doelgroep industrie, zoals opgenomen in het
NMP3 en NMP4 (voor 2010) en de bijdrage van de doelgroep aan landelijk totaal worden hieronder
weergegeven. De doelstellingen zijn ontleend aan het NMP3, met uitzondering van de doelstelling
voor 2010 die is ontleend aan het NMP4.
SO2-emissies, prognose en voorlopige NEC plafonds
Doelgroep
1990
2000
Prognose
2010 RIVM
Industrie, Energie en
168
65
59
Raffinaderijen
Industrie
(52,2)
Verkeer
18
10
4
Consumenten
1
1
1
Handel, dienstverle3
2
1
ning, overheid
Landbouw
1
0
0
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Doelstelling
NMP4
30

NEC doelstelling
NMP4
34

4
1
1

4
1
1

1

1

nadere politieke
besluitvorming
Totaal

-

-

-

9

9

191

77

65

46

50

Totaal is er dus sprake van een reductie doelstelling in het NMP4 van ca. 74 % opgenomen ten opzicht
van 1990. Toegespitst op de doelgroep industrie betekent dit een reductiedoelstelling van 134 kton
SO2. Wij concluderen dat ESD met de ontzwavelinginstallatie voldaan heeft aan de emissiereductie
doelstellingen. Daarbij merken wij op dat er reeds een onderzoeksverplichting is verbonden aan dit
besluit om de kosteneffectiviteit van de inzet van laagzwavelige cokes te onderzoeken (i.v.m. de
stankproblematiek).
D.3 IMT chemische industrie
Van belang is verder het door de overheid en de chemische industrie (VNCI) gesloten convenant, de
"Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische industrie", dat op 2 april 1993 door de
betrokken partijen is ondertekend. Het meest wezenlijke element van dit convenant wordt gevormd
door de Integrale Milieu Taakstelling (IMT). Deze IMT is door de Rijksoverheid voor de bedrijfstak
chemische industrie geformuleerd en is opgenomen in de bij het convenant behorende bijlage II.
Tussen de IMT van de "Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische industrie" enerzijds en
de doelstellingen van het NMP3 anderzijds bestaat een zeer nauw verband omdat de realisering van de
doelstellingen van het NMP3 met betrekking tot de doelgroep industrie voorzover het betreft de
doelgroep chemische industrie, loopt via de weg van de verwezenlijking van de in het convenant
vastgelegde IMT.
De IMT is geformuleerd voor de jaren 1994/1995, 2000 en 2010. Bij de opstelling van de IMT is
uitgegaan van het zogenaamde emissieprofiel, dat is gebaseerd op de meest betrouwbare gegevens
betreffende de milieubelasting veroorzaakt door de bedrijfstak in een bepaald basisjaar, veelal 1985.
De emissie van de chemische industrie bedroeg in 1985 totaal 31,7 kton SO2 (bijlage II, pagina 6-7).
Voor de reductie van deze emissie is de volgende fasering vastgelegd.
IMT Chemische industrie, SO2 reductiedoelstellingen t.o.v. 1985
emissie SO2
1994
2000
1985(kton)
(%)
(%)
verbrandingsemissies 12.7
35
80
procesemissies
19
35
75

2010
(%)
90
90

De SO2-emissie van ESD bedroeg in 1985 ca. 4.800 ton. Er van uitgaande dat alle deelnemers aan het
convenant dezelfde reductie dienen te halen, zou dit betekenen dat ESD in 2000 969 ton SO2 zou
mogen emitteren. In 2010 zou, vanuit dit uitgangspunt bezien, de emissie moeten zijn gereduceerd tot
485 ton per jaar. Wij constateren dan ook geen strijdigheid met het convenant omdat ESD reeds
invulling heeft gegeven aan de reductiedoelstelling. Daarnaast heeft de doelgroep chemie in 2002
reeds een reductie behaald van 86%, terwijl het doel 90% is voor 2010.
D.4 Eems-Dollard verdrag
In paragraaf 2.4 worden onze afweging in het kader van dit verdrag weergegeven. Daarnaast is uit
verspreidingsberekeningen gebleken dat er geen significante beïnvloeding is van het Duitse grondgebied waardoor dit verdrag niet van toepassing is op dit besluit.
D.5 Nederlandse emissie Richtlijn en het BEES-A
De SO2-emissie hebben wij tevens getoetst aan de NeR (richtlijn), welke in beginsel de stand der
techniek vastlegt. Omdat er bij ESD sprake is van een verbrandingsemissie en niet van een procesemissie, is de NeR als zodanig niet van toepassing. Daarnaast valt de SO2-emissie niet onder de
werking van het BEES-A omdat het procesgas dat bij ESD wordt geproduceerd, niet is aan te merken
als cokesovengas, hoogovengas of oxygas als bedoeld in art 17, 3e lid BEES-A. Wel hebben wij als
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indicatie getoetst aan de NeR en het BEES-A. Als de NeR wel van toepassing was, zou een emissiewaarde van 400 SO2 mg/Nm3 moeten worden gehanteerd.
Wel bevat de NeR in paragraaf E10 een specifieke regeling met betrekking tot de productie van
siliciumcarbide. Volgens de NeR moeten o.a. de productieplaatsen worden afgedekt zodanig dat de bij
de productie van SiC ontstane gassen worden opgevangen en via een ontzwavelingsinstallatie naar een
verbrandingsinstallatie worden geleid. Hieraan wordt voldaan.
Wanneer men de desbetreffende modelvoorschriften uit de NeR vergelijkt met de voorschriften zoals
deze zijn verbonden aan de vergunning, kan men daaruit concluderen dat deze naar inhoud en
strekking in de lijn liggen van de bedoelde modelvoorschriften uit de NeR. Ook hieruit mag worden
afgeleid dat de bij ESD aanwezige voorzieningen en maatregelen voldoen aan de stand der techniek.
E. Heroverweging SO2-emissie
Met de weergave van bovenstaande gegevens en doelstellingen zijn het raamwerk en de marges
geschetst waarbinnen, vanuit de "invalshoek" van het NMP en daaraan gerelateerde documenten, een
norm voor de maximale SO2-emissie uit de inrichting van ESD moet worden vastgesteld.
Ten aanzien van de normstelling voor SO2-emissie en de te treffen reductiemaatregelen en de in
verband daarmee nodig te achten voorschriften overwegen wij het volgende. Uitgangspunt hierbij is de
omvang van de huidige SO2-emissie en de verdere reductie mogelijkheden, met in achtneming van het
ALARA beginsel, zoals genoemd in artikel 8.11, derde lid, van de Wm.
Second opinion RIVM/TNO
Bij het bepalen van de toereikendheid van de SO2-emissie eis, hebben wij de uitkomsten van het
eerder aangehaalde onderzoek naar de ontzwavelingsinstallatie (second opinion) mede betrokken.
Uit de second opinion kan worden afgeleid dat het aantal vergunde stilstanduren van 240 uur aan de
lage kant is. Opgemerkt wordt dat de noodzakelijke stilstand rond de 450-500 uur zou moeten liggen.
Daarnaast hebben vooral de "bypasses" er mede toe bijgedragen dat de maximaal toegestane SO2emissie midden 90-er jaren ernstig is overschreden. Verder merken wij op dat inmiddels de in de
second opinion voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en is gebleken dat alle geproduceerde gas
door de ontzwavelingsinstallatie kan worden verwerkt, waardoor het niet nodig is om de ontzwaveling
(deels) te omzeilen (bypasses).
De second opinion was niet primair gericht op de vraag, hoe de SO2-emissie eis kan worden geactualiseerd, maar geeft daarvoor wel een indicatie door de vermelding dat de ontwerpcapaciteit te gering is
voor de gewenste doorzet. Gelezen het rapport moet de feitelijke capaciteit van de ontzwavelingsinstallatie en de belasting van deze installatie in onderlinge overeenstemming gebracht worden.
Het uitbreiden van het aantal stilstands uur tot 500 uur, is ondanks de uitkomsten van de second
opinion, niet aan de orde. Dit zou leiden tot een verruiming van de huidige SO2-norm. Gezien de
emissies van de afgelopen jaren, het behalen van een goed verwijderingrendement van de ontzwavelingsinstallatie en het kunnen voldoen aan de SO2-norm, zullen wij deze aanbeveling vooralsnog niet
overnemen. Bypasses van de ontzwaveling moeten beperkt zijn tot noodsituaties en mogen geen
onderdeel van de normale bedrijfsvoering zijn. De normstelling (618 ton SO2 per jaar) en de stilstandbeperking is in voorschrift 2.4.1 uitgewerkt.
Van belang is verder dat de SO2 emissies vanuit de inrichting van ESD vanaf 1995, afgezet tegen die
uit de jaren 1985, 1995 tot 2002 het volgende beeld te zien geven:

Jaar:
SO2-emissie:
Reductie

1985
4847
0%

Overzicht SO2-emissiereductie ESD
1995
1996
1997
1998
1999
758
1608
1945
894
710
84%
67%
60%
82%
85%
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2000
335
93%

2001
346
93%

2002
402
92%

Wanneer men deze emissiecijfers overziet komt daaruit in de visie van ons College het beeld naar
voren dat het mogelijk moet zijn om bij de inrichting van ESD te geraken tot een norm voor de
maximale SO2-emissie uit de inrichting, welke enerzijds recht doet aan de doelstellingen van het
NMP4 en de IMT en anderzijds in het licht van de bij ESD aan de orde zijnde situatie als realistisch
kan worden bestempeld.

F. SO2-emissie overige bronnen
Volledigheidshalve wordt nog ingegaan op een aantal andere emissiebronnen van SO2 die nog niet zijn
besproken. Hierbij moet worden gedacht aan de SO2-emissie door blazers en SO2 afkomstig van de
verbranding van lucht die afkomstig is van de stripper van de waterzuiveringsinstallatie.
Blazers
Bij een "blazer" komt circa 3060 m3 gas vrij wat ongeveerd 49,9 kg H2S bevat. Indien wordt aangenomen dat alle gas volledig wordt verbrand tot SO2, dan ontstaat per blazer 94,3 kg SO2. In 2002 zijn
er 63 blazers geweest. Aan SO2 is in dat geval totaal 5.941 kg geëmitteerd. Op jaarbasis is dit circa 1,5
% van de totale emissie van 403 ton SO2. Ten opzicht van de totale SO2-emissie is deze emissie
relatief gezien minder relevant. Toch is het hoge aantal blazers voor ons een punt van zorg vanuit de
optiek dat dit ongewenste emissie naar de lucht tot gevolg heeft. Vanuit dat oogpunt, maar vooral in
relatie tot het beheersen van de geurhinder, hebben wij de verplichting opgenomen dat er een
onderzoek moet worden gedaan naar het voorkomen van blazers.
Striplucht
De van de waterzuivering afkomstige H2S-houdende striplucht wordt als verbrandingslucht in de ETC
gevoerd en daar verbrand tot SO2. Het gaat hier om ongeveer 4,3 ton SO2 per jaar. Dit is circa 0,7 %
van de totaal vergunde emissie en is dus te verwaarlozen.
G. Conclusies normstelling SO2
De normstelling van 50 kg SO2 per uur, berekend als voortschrijdend jaargemiddelde waarde, met 240
uur stilstand, achten wij aanvaardbaar en in de gegeven omstandigheden het maximaal haalbare.
Ingevolge de IMT van het met de chemische industrie gesloten convenant mocht ESD, bij een 1-op-1
benadering, in 2000 969 ton SO2-emmiteren en mag dit voor 2010 485 ton SO2 bedragen. Gezien het
feit dat ESD heeft voldaan aan de reductiedoelstelling voor 2000 en het feit dat de doelgroep Chemie
nu al 86% (van de 90%) heeft gereduceerd ten opzichte van 1985, is er op dit moment geen aanleiding
om de SO2-norm aan te scherpen. Hierbij wordt opgemerkt dat t.b.v. de procesvoering er altijd vanuit
moet worden gegaan dat circa 20% onder de norm van 50 kg SO2 per uur moet worden geopereerd
teneinde tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast constateren wij geen strijdigheid met het NMP4.
Het vorenstaande overziende komen wij tot de slotsom dat wij de aan de onderhavige vergunning te
verbinden normstelling voor SO2 niet behoeven te actualiseren. Ondanks het feit dat het aantal
stilstandsuren (i.v.m. onderhoud en storing) boven de 240 uur per jaar liggen en de uitkomsten van de
second opinie van het RIVM/TNO, zijn wij van mening dat de installatie de afgelopen 3 jaren naar
behoren heeft gefunctioneerd. Wel hebben wij gemeend het voorschrift te moeten actualiseren in de
zin dat er nu een maximaal zwavelaanbod geldt voor de ontzwavelingsinstallatie van 400 kg zwavel
per uur (voorschrift 2.4.1).
2.6.4

Emissie naar de lucht: (fijn)stof

Algemeen
De stofemissies van de productielocatie aan de Kloosterlaan die afkomstig zijn van het oventerrein
worden vooral veroorzaakt door:
- verwaaiing van opgeslagen materiaal;
- verkeersbewegingen met shovels en kranen op het oventerrein;
- afgraven van de ovens;
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- handelingen met en bewerkingen van de grondstoffen en de eindproducten.
Onderzoek stofemissie
In 1994 is door een extern adviesbureau gedurende vier weken een uitgebreid onderzoek gedaan naar
de stofemissie bij ESD. Bij dit onderzoek zijn de feitelijke stofemissies continu gemeten. De totale
stofuitworp van het oventerrein ten gevolge van opslag en verwaaiing (winderosie), handeling en het
ovenbedrijf is bepaald op 163 ton/jr. (20 kg/h).
Tijdens dit onderzoek is alleen de stofemissie van grof stof gemeten, deeltjes met een diameter groter
dan 10 micrometer (µm).
Uit literatuuronderzoek en uit ervaring is bekend dat tijdens op- en overslag van bulkgoederen en
tijdens de handeling met grijpers, shovels, graafmachines en kranen vrijwel uitsluitend emissies
optreden van grof stof. Emissies van fijn stof treden op als procesemissies uit puntbronnen, na
emissiereducerende technieken als (doek)filters en als diffuse emissies. Bij ESD is vooral sprake van
handeling (verplaatsing) van zand en cokes, van mengsels van deze beide stoffen en van
siliciumcarbide. Verwachting is dat het gehalte grof stofemissie van deeltjes groter dan 10 µm
overheerst bij ESD.
De geschatte uitworp van fijn stof, dat is stof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10), is
veiligheidshalve toch gesteld op 20% van het totaal aan stof, is dus aan de ruime kant.
Grof stof slaat vrij snel neer (depositie) in de directe omgeving van het emissiepunt. Bij ESD is dit
zeker het geval omdat het gaat om de handeling van relatief grofkorrelig materiaal en omdat de
emissies plaatsvinden vanuit oppervlaktebronnen (het oventerrein met opslagen) met een zeer geringe
hoogte vanaf het terrein-/aardoppervlak en met een lage temperatuur en dus geringe warmte-inhoud
(geen pluimstijging).
Het door ESD geëmitteerde stof deponeert voor meer dan de helft in de eerste kilometer vanaf het
bedrijf. De (gemiddelde) concentratie totaal stof is op die afstand al tot ongeveer 3 µg/m3 afgenomen.
De concentratie fijn stof is dus nog lager dan deze waarde, terwijl de jaargemiddelde
achtergrondconcentratie in de ordegrootte van 28 µg/m3 ligt. De bijdrage aan de concentratie stof in de
woonomgeving (Farmsum) bedraagt 0,4 à 0,5 µg/m3.
Besluit luchtkwaliteit
Op dit moment zijn er milieukwaliteitseisen voor fijn stof van kracht op basis van het Besluit
luchtkwaliteit. Het besluit geeft de onderstaande grenswaarden voor fijn stof PM10.
Uitgaande van een stofemissie norm van 163 ton/j, waarvan 20% fijn stof (waarschijnlijk een
overschatting) komen wij tot de volgende berekende concentraties.
Toetsing fijnstof-emissie (PM10) Besluit luchtkwaliteit
jaargemiddelde
24-uurswaarde die 35 keer per jaar
concentratie in
mag worden overschreden µg/m3
norm Besluit luchtkwaliteit[µg/m3]
40
50
locale achtergrond [µg/m3]
28,10
47,89
Berekende toename PM10-concentraties t.g.v. de emissie van ESD [µg/m3]
Farmsum (258100,593300)
28,50
48,67
Borgsweer (263400,591400)
28,40
48,14
Meedhuizen (256700,590200)
28,43
48,39
De berekening is uitgevoerd met STACKS 6.2, de scenariofile is als bijlage opgenomen. De gebruikte
meteorologie is van de periode 1995 t/m 2002. De achtergrondconcentraties worden door het
programma gegenereerd op basis van het door het RIVM gemaakte GCN (Generieke Concentraties
Nederland) bestand, die voor de locatie representatieve waarden geeft. In de GCN zitten alle (lokaal,
regionaal, landelijk, Europese) bronnen verwerkt.
Geconcludeerd kan worden dat de emissie van ESD een geringe stijging van de jaargemiddelde
achtergrondconcentratie van rond 0,4 µg/m3 veroorzaakt. Er is geen sprake van normoverschrijding.
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Gelet op bovenstaande zijn wij van oordeel dat de maximale stofemissie van het oventerrein van 163
ton/jaar milieuhygiënisch acceptabel is. In verband hiermee hebben wij deze omvang van de
stofemissie middels dit besluit gereguleerd (zie voorschrift 2.3.1).

Herhalingsonderzoek stofdepositie
Na het uitvoeren van de hierboven beschreven emissieonderzoek in 1994, is er bij ESD veel
veranderd. De veranderingen hebben vooral betrekking op het aanscherpen van interne procedures
aangaande de 'good housekeeping' en op concrete maatregelen op het vlak van de stofbestrijding. Om
een actueel inzicht te krijgen hebben wij opnieuw een stofdepositie bepaling voorgeschreven
(voorschrift 2.3.15).
De stofemissie van de gehele inrichting kan niet rechtstreeks worden gemeten omdat de emissie
grotendeels plaatsvindt via niet gekanaliseerde bronnen. De uitstoot van diffuse bronnen kan daardoor
slechts bepaald worden door het meten van de depositie van stof in de directe omgeving van de
inrichting. Met behulp van het meten van de stofdepositie in de directe omgeving kan de totale emissie
aan stof door de inrichting bij benadering worden berekend. Daarnaast moet de verdeling van fijn en
grof stof worden bepaald en moet op enkele componenten worden bepaald. Bij deze berekening zal het
in de NeR ten aanzien van de onnauwkeurigheid van de meting gestelde in aanmerking dienen te
worden genomen. Het meetrapport, dat op basis van het depositieonderzoek zal worden opgesteld, zal
door ons worden gebruikt ter beantwoording van de vraag of en in hoeverre een aanscherping van de
norm mogelijk is.
Stofwolken
Bij het afgraven van de ovens kunnen soms stofwolken opstijgen als gevolg van thermiek, doordat de
graafmachine tijdens het afbouwen van een oven te diep insteekt of omdat de oven nog te warm is.
Deze stofwolken zijn moeilijk te kwantificeren maar moeten altijd worden voorkomen door het goed
koelen van de ovens en het zorgvuldig afgraven ("good housekeeping")
Deze stofpieken zijn duidelijk zichtbaar en kunnen aanleiding geven tot klachten uit de (directe)
omgeving. Een verbetering en optimalisatie van het afgraafregime en het sproeiwaterregime (gebruik
van sproeiwater) tijdens het afbouwen/afgraven van een oven wordt sinds 1998 toegepast. Om het
aantal stofwolken tijdens het afbouwen te beperken heeft ESD een procedure opgesteld. Op grond van
deze procedure moet na het optreden van twee stofpieken (stofpluimen) tijdens het afgraven van een
oven eerst (opnieuw) gesproeid worden, voordat het afbouwen wordt voortgezet. De door ESD
genomen acties hebben tot gevolg gehad dat er zich in 2003 geen klachten hebben voorgedaan door
het foutief afgraven. De verplichting om het afgraven te stoppen na het optreden van twee stofpluimen
hebben wij vastgelegd in een voorschrift 2.3.9.
Stoffilterinstallaties
Inzake de stoffilterinstallatie merken wij op dat de stoffilters slechts betekenis hebben voor een
kwantitatief gering deel (bij benadering ongeveer 1%) van de totale stofemissie. De stofconcentraties
na het doekfilter van de droogtrommel (bron LOT 01) en van de doekfilters (MS1, F210 en F220) van
de metallurgie (bron LMT 07 t/m 09) zijn teruggebracht tot de NeR-eis van maximaal 5 mg/Nm3 voor
filtrerende filters. Alle stoffilters moeten uiterlijk 2 jaar na het van kracht worden van dit besluit
voldoen aan de NeR voor doekenfilters van 5 mg/Nm3 stof in de gereinigde lucht. Dit dient te worden
aangetoond met een meetrapport dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in voorschrift 2.3.18
Opgemerkt wordt nog dat wij bij het toetsen van het in voorschrift 2.3.18 bedoelde monitoringsplan
het gestelde in paragraaf 3.7.2 van de NeR zullen gebruiken als toetsingsinstrument.
Steiger Oosterhornkanaal
Tijdens de verladingsactiviteiten op de steiger aan het Oosterhornkanaal treden stofemissies op van
cokes, zand en siliciumcarbide. De inrichting van de laad- en lossteiger en de stofemissie beperkende
voorzieningen van de kraan en de storttrechter voldoen aan de stand der techniek zoals vastgelegd in
de Nederlandse emissie Richtlijn. Er wordt gewerkt met goed sluitende grijpers, de storthoogte is
maximaal één meter en de storttrechter wordt niet volledig gevuld.
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De voorzieningen/maatregelen en de werkwijze tijdens de verlading zijn gereguleerd door middel van
voorschriften van paragraaf 2.3. Gelet op de stuifgevoeligheid van de te verladen producten mag er
niet verladen worden bij een windsnelheid die hoger is dan 17 meter per seconde (windkracht 8
volgens de schaal van Beaufort). Wij achten het verder noodzakelijk dat tijdens het transport tussen de
steiger en de inrichting (productielocatie) het materiaal op de vrachtwagens is afgedekt met dekkleden
of een gelijkwaardige voorziening.
Stoffenbeleid: strategisch omgaan met stoffen.
In 1999 heeft het ministerie van VROM het initiatief genomen tot een nieuw stoffenbeleid, dat onder
de naam "beleidsvernieuwing stoffen" samen met het bedrijfsleven en de milieubeweging wordt
ontwikkeld. Als onderdeel van het nieuwe stoffenbeleid is in 2001 de Strategienota Omgaan met
Stoffen (SOMS) verschenen en door de Tweede Kamer vastgesteld.
De systematiek t.a.v. stoffen met een zeer ernstige zorg (ZEZ) is echter nog niet opgenomen in bijlage
4.15 van de NeR en is onderwerp van stevige discussie op Europees en Nationaal niveau. Zo heeft de
adviesgroep NeR negatief geadviseerd over een ZEZ-systematiek en is een door het RIVM opgestelde
ZEZ-stoffenlijst teruggetrokken door het ministerie van VROM.
De adviesgroep NeR heeft de RIVM lijst met ZEZ-stoffen met uit juli 2003 nog niet getoetst. Deze
lijst maakt nog geen deel uit van de NeR en hoeft niet te worden gebruikt in het kader van de NeR
Gezien bovenstaande concluderen wij dat er op dit moment onvoldoende informatie over ZEZ-stoffen
(emissie, toetsingswaarden) om invulling te geven aan het nieuwe stoffenbeleid en concrete onderzoeks- of resultaatverplichtingen op te leggen. Hiervoor moet eerst de ontwikkelingen worden
afgewacht.
2.6.5

Bodembescherming

Nederlandse richtlijn bodembescherming
In het Provinciaal Omgevingsplan wordt de verwachting uitgesproken dat de bedrijven de risico's voor
bodemverontreiniging beperken door preventieve maatregelen. Bij de beoordeling van risico's van
bodembedreigende activiteiten zal de provincie de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
hanteren. De NRB is er op gericht om met combinaties van voorzieningen en maatregelen een
verwaarloosbaar bodemrisico (categorie A) te bewerkstelligen. De NRB geeft voorts aan dat bij
bestaande specifieke situaties - indien aanvullende maatregelen en voorzieningen niet redelijk lijken een afweging mag worden gemaakt tussen een verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico
(categorie A*). In dat geval moet de kwaliteit van het grondwater worden gecontroleerd conform de
"Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; NRB-versie". Hierin is de stand der
techniek vastgelegd met betrekking tot monitoring van de bodemkwaliteit. Op basis van deze richtlijn
moet het monitoringssysteem worden ontworpen, aangelegd en beheerd en moet een plan van aanpak
zorgplichtsanering worden opgesteld.
Omdat met monitoring de emissie pas ontdekt wordt nadat de verspreiding is opgetreden, is er sprake
van een aanvaardbaar bodemrisico, en niet van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.
In dat geval wordt een geringe kans op immissie in de bodem geaccepteerd onder de voorwaarde dat na constatering van de bodemverontreiniging ten gevolge van de betreffende activiteit die verontreiniging wordt opgeruimd.
Bodembedreigende activiteiten en bodembeschermende voorzieningen
De door ESD in het productieproces gebruikte stoffen en vrijkomende afvalstoffen kunnen bodemverontreiniging veroorzaken. Om de kans op een bodemverontreiniging te beperken zijn er door ESD
diverse bodembeschermende voorzieningen getroffen. In deze actualisering zijn aanvullende bodembeschermende voorschriften opgenomen voor diverse onderdelen van de inrichting. Hierbij is
uitgegaan van een verwaarloosbaar (bodemrisicocategorie A) of aanvaardbaar (bodemrisicocategorie
A*) risico op bodemverontreiniging van enige relevantie.
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Bij ESD zijn onder de ovens geen vloeistofdichte voorzieningen aangebracht, maar een grindbed met
daarin een drainagesysteem waarin het percolaat (en procesgas) dat als gevolg van besproeiing van de
ovens ontstaat, wordt afgepompt. De cokes wordt opgeslagen op een asfaltverharding. Conform de
systematiek van de NRB wordt met de getroffen voorzieningen en maatregelen een eind-emissiescore
2 bereikt en kan in combinatie met monitoring van de bodemkwaliteit en zorgplichtsanering een
bodemrisicocategorie A* worden gerealiseerd. Aangezien aanvullende effectgerichte maatregelen,
zoals het aanleggen van een vloeistofdichte ondergrond onder de ovens of de cokesopslag, alleen
tegen onevenredig hoge kosten gerealiseerd kunnen worden, achten wij dit voldoende.
Monitoring
Essentieel voor het bereiken van een aanvaardbaar bodemrisico conform de NRB, is het voor ESD van
essentieel belang dat het ovendrainage systeem goed functioneert. Om een goede werking van het
drainage systeem te controleren en verstoppingen te signaleren hebben wij middels een voorschrift de
verplichting opgenomen om dit systeem te onderhouden en te controleren.
Er zijn voorschriften t.a.v. monitoring van de bodemkwaliteit conform de bovengenoemde richtlijn
opgenomen (vanaf voorschrift 6.3.1) en de op grond van dat voorschrift geldende verplichting tot het
opstellen van het monitoringssysteem en monitoringsprogramma. Deze monitoring heeft niet tot doel
het monitoren van de verspreiding van historische verontreiniging maar de monitoring moet eventuele
nieuwe verontreinigen traceren. Wel zal er moeten worden gemonitoord om te controleren dat er geen
verontreiniging uittreedt (het drainagesysteem is immers niet vloeistofdicht). Mogelijk dat er een
combinatie kan worden gemaakt met het bestaande monitoringssysteem.
Verder heeft ESD zich in het verleden aangesloten bij de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde
bedrijfsterreinen (BSB). In het kader van de BSB is in 1995 een inventariserend bodemonderzoek
uitgevoerd. Het onderzoek en een aanvulling hierop beschouwen wij als nul-situatie-bepaling. In de
vergunning is tevens een voorschrift t.a.v. van een eindonderzoek opgenomen (zie voorschrift 6.2.1),
om een eventuele toename van de verontreiniging te kunnen traceren. Indien een bodemsanering op
het terrein van de inrichting plaatsvindt, zal gebruik worden gemaakt van de resultaten van het
evaluatieonderzoek in plaats van de resultaten van het nul-onderzoek. Aangezien ESD thans aan alle
verplichtingen heeft voldaan m.b.t. de gesloten overeenkomst met de BSB, is de overeenkomst
inmiddels na het gereedkomen van het "saneringsplan op hoofdzaken" en de afgegeven saneringsbeschikking, beëindigd
Financiële zekerheid
Zoals hierboven vermeld, is bij ESD sprake van een aanvaardbaar bodem risico conform de systematiek van de NRB. Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer kan het bevoegde gezag
sinds 1 mei 2003, middels een vergunningvoorwaarde, een financiële zekerheid verlangen indien er
binnen een inrichting geen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. Omdat bij ESD sprake is
van een aanvaardbaar bodemrisico, maar vooral omdat het ovendrainagesysteem kan verstoppen en
uitsluitend via een indirecte methode (o.a. monitoring) kan worden gecontroleerd, maken wij gebruik
van de mogelijkheid om van ESD een financiële zekerheid te verlangen, indien wordt afgeweken van
de monitoringsrichtlijn van de NRB. Hiertoe zijn verschillende voorschriften opgenomen in dit besluit.
Gezien de aard van de stoffen, de omvang van het oventerrein en de daaraan gerelateerde maximaal te
verwachten bodemherstelkosten, is aansluiting gezocht bij het hoogste bedrag conform het Besluit
financiële zekerheid.
2.6.6 Geluid
Het bedrijf ESD ligt op een geluidgezoneerd industrieterrein als bedoeld in hoofdstuk V van de Wet
geluidhinder. In begin 1998 is de akoestische situatie van ESD geïnventariseerd en het equivalente
geluidniveau berekend (bijlage 11 van de aanvraag van april 1998). De geluidsbronnen van ESD
leveren geen bijdrage aan de 50 dB(A)- en de 55 dB(A)-etmaalwaarden en evenmin op de zonegrens
van de geluidzonering van het industrieterrein Oosterhorn, terwijl er bij het bedrijf eveneens geen
geluidsanering nodig is. ESD voldoet aan de geluidvoorschriften uit de te actualiseren vergunningen
en levert geen bijdrage aan de geluidimmissie bij woningen buiten het industrieterrein. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij geluidgevoelige bestemmingen is derhalve niet relevant. Het
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gebruik van de fakkel tijdens uitval of buiten gebruik zijn van de eigen elektriciteitscentrale van ESD
is geen normale en representatieve bedrijfssituatie. De geluidvoorschriften worden dan tijdelijk
overschreden; een dergelijke situatie moet worden aangemerkt als een tijdelijke, onvermijdelijke
situatie. Op grond van het akoestisch onderzoek en de getroffen maatregelen/voorzieningen zijn wij
van oordeel dat de geluidbronnen en de geluidemissie van ESD voldoen aan de stand der techniek en
aan het ALARA-beginsel. Middels deze actualisering hebben wij geluidvoorschriften verbonden op
een vijftal referentiepunten rondom het bedrijf, om de geluidimmissie als gevolg van de inrichting te
kunnen controleren.
Op grond van de waargenomen akoestische situatie bij de laad- en lossteiger van ESD aan het
Oosterhornkanaal en aan de openbare weg zijn wij van oordeel dat geluidvoorschriften niet zinvol
zijn. De enige geluidsbron ter plekke is een mobiele kraan, voorzien van een uitlaatgeluiddemper, voor
het lossen van schepen. De steiger ligt midden op het grootschalige industrieterrein Oosterhorn. Het
geluid van de kraan en van de vrachtwagens voor het transport leveren op de grens van de inrichting,
zijnde het Oosterhornkanaal en de openbare weg, slechts een geringe bijdrage aan het achtergrondgeluid ter plekke. De bijdrage van de steiger aan het equivalente geluidniveau in de dag- en
avondperiode op de grens van het industrieterrein en op de zonegrens is verwaarloosbaar klein. In de
nachtperiode vindt er geen verlading plaats.
2.6.7 Afvalstoffen
Met ingang van 8 mei 2002 is de regeling betreffende bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
vanuit de PMV overgeheveld naar hoofdstuk 10 van de Wm.
In de nieuwe artikelen 10.36 tot en met 10.44 wordt de afgifte en het vervoer van deze afvalstoffen
geregeld. De artikelen 10.45 tot en met 10.55 regelen de inzameling en een aantal andere zaken
rondom het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, onder andere met betrekking
tot registratie en begeleidende gegevens.
Net als in de PMV is ook in de nieuwe artikelen een regeling opgenomen waarbij afvalstoffen alleen
mogen worden afgegeven aan een inzamelaar of rechtstreeks aan een be-, of verwerker.
Deze regels werken rechtstreeks en in de vergunning zijn dan ook alleen voorschriften in 4.1 opgenomen die aanvullend nodig zijn op de regels zoals gesteld in de Wm.
Bedrijfsafval
Scheiding van afval bevordert de mogelijkheden voor (extern) hergebruik en vermindert daarmee de
omvang van de voor eindverwerking vrijkomende stroom. In het Landelijk Afvalbeheerplan is een
tabel opgenomen waarin de verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven zijn
beschreven. Rekening houdend met de aard van de inrichting en de omvang van vrijkomende
afvalstoffen zijn de scheidingsverplichtingen voor de inrichting in een voorschrift in 4.1.2 opgenomen.
Afvalpreventie
Het afvalstoffenbeleid heeft als doelstelling om te komen tot een verdere vermindering van de
hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen (preventie). Het preventiebeleid richt zich daarbij vooral op het
voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen. Scheiding van afval bevordert de mogelijkheden voor (extern) hergebruik en vermindert daarmee de omvang van de voor eindverwerking
vrijkomende stroom. Gelet op de aard en omvang van de afvalstromen bij ESD en de reeds in het
kader van het Bedrijfsmilieuplan uitgevoerde afvalpreventieonderzoeken, verbinden wij geen
voorschriften aan deze vergunning die gericht zijn op afvalpreventie.
2.6.8 Afvalwater
Voor lozingen die plaatsvinden vanuit inrichtingen waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk
8 van de Wm is vereist, is sedert 24 maart 1996 de op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant 1996, nr. 59) van kracht.
Overeenkomstig deze Instructieregeling dienen voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool
voorschriften in de Wm-vergunning te worden opgenomen. Deze voorschriften dienen ter bescher-
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ming van de doelmatige werking van het openbaar riool en de daarbij behorende apparatuur. Hieromtrent worden voorschriften verbonden aan de vergunning (voorschrift 5.1.1 e..v.).
2.6.9 Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het
gebruik van energie. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen de meerjarenafspraken
over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking energie-efficiency. Naast
deze instrumenten geeft de Wm ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
Het energieverbruik bedraagt meer dan 0,5 PJ per jaar, de ondergrens om aan het convenant Benchmarking energie-efficiency deel te mogen nemen.
ESD heeft in het jaar 2000 het convenant Benchmarking energie-efficiency ondertekend. Hiermee
heeft ESD de inspanningsverplichting op zich genomen om uiterlijk in 2012 blijvend tot de energiezuinigste SiC-producenten in de wereld te behoren, de wereldtop. Daartoe is op 8 juni 2002 een
energie-efficiency onderzoek afgerond wat is geverifieerd door het Verificatiebureau Energie
Efficiency Benchmarking. ESD heeft een Energie-Efficiency-Plan (EEP) opgesteld en zal ons jaarlijks
rapporteren over de ontwikkeling van de Energie-Efficiency-Index.
In voorschrift 7.1.3 hebben wij ESD verplicht om het beëindigen van de deelname aan het convenant
aan ons melden. Indien ESD de deelname aan het convenant beëindigt, willen wij dat het bedrijf toch
het verbruik beperkt door energiezorg en met energiebesparende maatregelen. In dat geval zullen wij
de vergunning ambtshalve gaan aanscherpen.
2.6.10 Externe Veiligheid
Algemeen
Binen de inrichting worden stoffen verladen, opgeslagen en gebruikt die worden geclassificeerd als
(milieu)gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in emballage en in bovengrondse tanks. Het aspect externe veiligheid, de veiligheid buiten het terrein van de inrichting indien
zich binnen de inrichting een calamiteit voordoet, is beoordeeld. Voor de opslag van gevaarlijke
stoffen gelden, ter beheersing de risico's vanwege externe veiligheid en bodembescherming, de
richtlijnen van de Commissie voor preventie van rampen, CPR.
Ammoniak
De belangrijkste installatie die bij een eventuele calamiteit gevolgen kan veroorzaken buiten de
inrichting is de ammoniakinstallatie met een opslag van ammoniak in een opslagtank van 50 m3. De
maximale voorraad is 23 ton en het verbruik is ca. 200 ton/jr. De NH3-installatie voldoet aan de eisen
uit de CPR-13 "Ammoniak; vervoer, opslag en toepassingen" (1988). De ammoniak-doseerinstallatie,
die in 1997 is vervangen, is goedgekeurd door het Stoomwezen. Elke vier jaar moet de installatie een
herkeuring ondergaan. Tevens is een procedure voor het lossen van een ammoniaktankwagen
beschikbaar.
Omdat de hoeveelheid opgeslagen ammoniak, beneden de drempelwaarden zoals genoemd in het
Besluit risico's zware ongevallen 1999 blijft, is dit besluit niet van toepassing op deze inrichting.
Begin 1999 heeft een actualisatie van de CPR-13 plaatsgevonden. Dit heeft ondermeer geresulteerd in
de uitgave van CPR 13-1 "Ammoniak, opslag en verlading". Deze richtlijn geeft de stand der techniek
weer voor installaties zoals bij ESD.
In het kader van deze actualisatie is dan ook aansluiting gezocht bij de CPR 13-1. Omdat er sprake is
van een bestaande installatie die voldoet aan de CPR 13, wordt een overgangstermijn gehanteerd. Bij
de eerstvolgende herkeuring (dus uiterlijk binnen 4 jaar) moet de NH3-installatie volledig voldoen aan
de CPR 13-1 richtlijn.
Overige gevaarlijke stoffen
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Naast ammoniak worden er andere gevaarlijke stoffen opgeslagen, waarop CPR richtlijnen van
toepassing zijn. Voor de beheersing van risico's hebben wij voorschriften opgenomen, waardoor ESD
moet gaan voldoen aan de CPR 15-1 en CPR 9-6 richtlijnen. De CPR 15-1 heeft betrekking op de
opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. De opslag van vloeibare aardolie producten moet
geschieden met inachtneming van de CPR 9-6 (o.a. dieselolie, gasolie en petroleum).
Daarbij merken wij op dat uitgangspunt is dat de ontbrekende voorzieningen worden aangebracht
conform de richtlijn, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Tenslotte zijn voorschriften
opgenomen voor de opslag van zwavelzuur en zoutzuur in tanks en de gasflessen (drukhouders).
De procesinstallaties van ESD, die bij calamiteiten van invloed kunnen zijn op de externe veiligheid
buiten de inrichting, voldoen aan de stand der techniek en het ALARA-beginsel. De getroffen
voorzieningen en maatregelen op het gebied van de externe veiligheid geven ons geen aanleiding tot
het eisen van aanvullende risicoreducerende voorzieningen. De door het bedrijf getroffen preventieve
en repressieve voorzieningen en maatregelen, ter voorkoming en onderdrukking van de gevolgen van
calamiteiten, zijn naar ons oordeel voldoende.
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen van (Stb 10 juni 2004) legt veiligheidsnormen op aan
bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
Het doel van dit besluit is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld
vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. In dit besluit worden de
normen voor het plaatsgebonden risico en de doorwerking daarvan op het gebied van de ruimtelijke
planvorming en bij de vergunninglening op grond van de Wet milieubeheer verankerd, voor zover de
risico's voor de omgeving worden veroorzaakt door inrichtingen. Deze normen hebben de status van
grenswaarde voor kwetsbare objecten en de status van richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
Tevens kent dit besluit normen voor het groepsrisico. Er is in het geval van ESD geen sprake van
strijdigheid met de bepalingen uit dit besluit.

2.7

Instructieregels op basis van artikel 8.45 Wm en de provinciale milieuverordening

Op 1 maart 1996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer in werking getreden. Dit
heeft tot gevolg dat voor de meeste lozingen op rioleringen (ook wel indirecte lozingen genoemd) alle
nadelige gevolgen voor het milieu op grond van de Wm worden gereguleerd. Omdat ESD mogelijk in
de toekomst gaat lozen op het openbare riool zijn de voorschriften uit deze regeling in deze vergunning opgenomen. Voor ESD zijn op grond van de provinciale milieuverordening geen aanvullende
regels van toepassing.

2.8

Bindende ministeriële aanwijzingen

Voor de onderhavige beschikking zijn geen bindende ministeriële aanwijzingen van toepassing.

2.9

Regels bij of krachtens de Wet milieubeheer waarmee geen strijd mag
ontstaan

Wij concluderen dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende AMvB's voor vergunningspichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.9 Wm en de wetten als bedoel in artikel 13.1, lid 2, van de
Wm. Ingevolge hoofdstuk 12 Wet milieubeheer en het Besluit milieuverslaglegging is het voor een
aantal categorieën van bedrijven verplicht een milieuverslag op te stellen. ESD valt niet onder één van
de aangegeven categorieën en heeft daarom geen milieuverslagverplichting. Wel hebben wij een
soortgelijke rapportage verplichting verbonden aan dit besluit.
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3. Ontvangen zienswijze, adviezen en bedenkingen
3.1

Zienswijze

Door "Mobilisation for the environment u.a."(MOB) is, mede namens mevrouw M. Mulder en de
vereniging Milieudefensie, afd. Eemsmond, gemotiveerd een verzoek gedaan om de vigerende
vergunning van ESD te actualiseren op grond van art. 8:23 Wm. De punten genoemd in de brief
hebben wij opgevat als ingekomen zienswijze en zullen wij puntsgewijs behandelen. Daarnaast
hebben wij op 30 september 2003 een aanvulling ontvangen op het eerdere verzoek.
1 Stank
Er is geen stankhinderimmissienorm opgenomen in de vigerende vergunning wat in strijd is met het
rechtszekerheid beginsel. Hierdoor is er sprake van een zware, onacceptabele stankhinderbelasting
waaraan geen maximum is opgelegd. Daarnaast wordt verwezen naar het provinciale milieubeleid,
zoals vastgelegd in het POP, waarin wordt aangegeven dat voor ESD een aanvaardbaar geurhinderniveau wordt vastgesteld. Daarnaast wordt verzocht om rekening te houden met de hedonische waarde
van de stank en de terugkerende blazers.
Onze reactie:
Na de vernietiging van de revisievergunning voor ESD is het acceptabel hinderniveau inderdaad niet
vastgesteld. Wel zijn er middels dit besluit maatregelen en voorzieningen voorgeschreven ter
beperking van de geuremissie. Zo hebben we wel de emissienorm voor zwavelwaterstof van 1,5
kg/uur gehandhaafd. In paragraaf 2.6.2 worden onze overwegingen inzake de stankproblematiek
weergegeven.
2. Zwaveldioxide
Het MOB verzoekt om een maximale jaaremissie op te nemen van 375 ton/jaar in de vergunning.
Onze reactie:
Anders dan in de revisievergunning (zgn. Herstelbesluit) is bij deze actualisatie geen sprake van een
verruiming van de SO2-emissie. Zo staan wij geen verruiming van het aantal stilstandsuren toe,
ondanks advies van een externe onafhankelijke deskundige. De afgelopen jaren heeft ESD binnen de
SO2-normen geopereerd, doordat er relatief veel aanbod was van laag- en middelzwavelige cokes. Om
tegenvallers op te vangen (bijv. door storingen) moet er in de procesvoering altijd vanuit worden
gegaan dat circa 20% onder de norm van 50 kg SO2 per uur moet worden geopereerd teneinde
tegenvallers (storingen) te kunnen opvangen. Helemaal nu het aantal stilstandsuren (te) krap is. De
emissie van de afgelopen twee jaar is overigens echter 400 en 411 ton geweest. In paragraaf 2.6.3.
worden onze overwegingen inzake de SO2-normstelling weergegeven.
3. Zwavelwaterstof
Het MOB verzoekt om handhaving van de emissienorm van 1,5 kg H2S per uur.
Onze reactie:
Deze emissie-norm hebben wij onveranderd in stand gelaten (zie voorschrift 2.1.7).
4. Stof
Verzocht wordt om een maximale jaarlijkse stofemissie van 70 ton/jaar op te nemen. Daarnaast wordt
verzocht om de stof te onderzoeken op dioxines, zwarte lijststoffen zoals cadmium en kwik, arseen,
nikkel, thallium, vanadium, lood, PAK en fluor.
Onze reactie:
Het verzochte onderzoek naar de omvang en samenstelling hebben wij opgenomen in dit besluit.
Hiermee moet het aandeel fijn stof worden bepaald, en moeten enkele relevante componenten worden
geanalyseerd (o.a. nikkel, cadmium, PAK en chroomVI). Op basis van de meest betrouwbare informa-
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tie kunnen wij vooralsnog niet lager gaan dan 163 ton per jaar. Wel hebben wij alle doel- en middelvoorschriften inzake stof aangescherpt en laten aansluiten bij de (herziene) NeR.
5. Samenstelling geëmitteerde gassen
Naast de eerdergenoemde stofsamenstelling, wordt verzocht om de samenstelling van de door ESD
geëmitteerde gassen. Concreet worden de volgende stoffen genoemd: COS, CS2, mercaptanen,
koolmonoxide, zoutzuur, fluor, arseen, nikkel, cadmium en PAK.
Onze reactie:
De emissie van COS, CS2, methyl-mercaptaan en CO vindt vooral diffuus plaats en wordt betrokken
bij de onderzoeken naar de emissiereductie het kader van de stankbestrijding. De emissie van PAK's
en cadmium (evenals arseen en nikkel) vindt via vaste stofdeeltjes plaats en wordt betrokken bij het
stofemissie-onderzoek. Gezien de samenstelling van de grondstoffen en het productieproces achten wij
onderzoek naar zoutzuur en fluor minder relevant.
6. Minimalisatieverplichting
Verzocht wordt om de minimalisatieverplichting zoals opgenomen in de NeR, in de vigerende
vergunning te integreren.
Onze reactie:
Op grond van art 8:23 Wm zijn wij gehouden om art. 8.7 tot en met 8.17 van de Wm toe te passen. De
NeR is een richtlijn die wij moeten betrekken bij ons besluit. Middels dit besluit tot actualisering
wordt deze NeR in de vigerende vergunning geïntegreerd. In de paragraaf over de luchtemissie wordt
hier uitvoerig op ingegaan (ZEZ-stoffen).
7. Toetsing Besluit luchtkwaliteit
Verzocht wordt om de relevante imissies te toetsen aan het Besluit luchtkwaliteit en ons de resultaten,
incl. de verspreidingsberekeningen, daarvan toe te sturen.
Onze reactie:
De emissie van relevante stoffen is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit (zie paragraaf 2.6).
8. Middelvoorschriften
Verzocht wordt om een aantal middelvoorschriften conform de vernietigde revisievergunning.
Onze reactie
Diverse middelvoorschriften van de vernietigde revisievergunning zijn opgenomen in dit besluit.
9. Blazers
Het MOB verzoekt om het aantal blazers te doen reduceren tot nihil.
Onze reactie:
Blazers zijn ook voor ons een punt van zorg. Om meer inzicht te krijgen in deze materie hebben
inspecteurs van onze provincie begin van dit jaar enkele dagen onderzoek verricht bij ESD. Helaas
hebben wij niet één of meerdere oorzaken kunnen vinden die aantoonbaar leiden tot het ontstaan van
een blazer. Dit komt deels door de vele factoren die een rol kunnen spelen bij het optreden van een
blazer en het niet volledig zijn van in onze ogen relevante procesinformatie. Wij hebben dan ook een
registratieplicht verbonden aan dit besluit, naast een onderzoeksplicht.
10. Indoor SiC productie
Er wordt gesteld dat indicatief onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is over te gaan van een
outdoor productiewijze naar een indoor productiewijze. Verzocht wordt op dit te (laten) onderzoeken.
Onze reactie:
Ten aanzien van dit aspect merken wij op dat er sprake is van een overgangstermijn waarbinnen ESD
de stankhinder moet terugbrengen zodat wij een acceptabel hinderniveau kunnen vaststellen. Eén van
de mogelijke opties is inderdaad het inpandig bedrijven van het proces. Daarbij merken wij direct op
dat er dan voor veel aspecten een oplossing moet worden gezocht (o.a. arbeidsveiligheid, reiniging van
afgezogen gassen). Het op voorhand voorschrijven van een "indoor" productiewijze is zodanig
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ingrijpend, dat de grondslag van de aan de vigerende vergunningen ten grondslag liggende aanvragen
zou worden verlaten.
Middels dit besluit hebben wij ESD echter wel verplicht om een externe deskundige onderzoek te
laten uitvoeren naar het overdekt afgraven van ovens in afbouw, gekoppeld aan het adequaat behandelen van de bij het afgraven vrijgekomen gassen.
Aan het verzoek tot actualisering van de vergunning wordt middels dit besluit invulling gegeven. Het
verzoek tot handhaving van de vergunning is indertijd separaat afgehandeld.

3.2

Bedenkingen en adviezen

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het ontwerp van deze beschikking zijn er drie schriftelijke bedenkingen ontvangen. Ingesproken hebben onder andere de coöperatie Mobilisation for the
environment, de Maatschap W. en A. Riepma, de heer M.J. Riepma en mevrouw F. Riepma-Geelhoed.
De bedenkingen worden hieronder cursief weergegeven, waarbij de volgorde van het schrijven van
MOB wordt aangehouden. Omdat de strekking van de bedenkingen van de overige twee insprekers
overeenkomen met de door MOB onder punt 24 genoemde, worden ze daar gelijktijdig gesproken.
"Als positief beoordelen wij het gegeven, dat er een uitgebreid onderzoekstraject is opgezet om de
belangrijkste bronnen van stank te achterhalen en maatregelen te identificeren.
Dit is dan ook meteen de zwakte van de nieuwe vergunning, omdat deze geen enkele rechtszekerheid
geeft voor omwonenden dat de maatregelen ook echt gaan worden uitgevoerd en, als gevolg daarvan,
de problemen dan ook echt gaan worden opgelost.
Zo is er in de ontwerpbeschikking weer geen acceptabel geurhinder niveau vastgesteld, hetgeen een
van de belangrijkste redenen was van vernietiging van het Herstelbesluit door de Raad van State.
Problematisch is ook dat er geen concrete doelstellingen aan de onderzoeken zijn gekoppeld. Dit
wordt in feite grotendeels aan ESD overgelaten. Het ligt toch voor de hand dat doelstellingen van de
onderzoeken nu al in de betreffende voorschriften dienen te zijn geformuleerd."
Na het vernietigen van de revisievergunning door de Raad van State in februari 2003 is een analyse
gemaakt wat de technische en juridische mogelijkheden zijn om de geurhinder te verminderen.
Uitkomst van de analyse was dat wij een aantal maatregelen zondermeer konden voorschrijven, maar
dat over andere maatregelen onzekerheid bestond over de technische en economische haalbaarheid.
Daarnaast hebben wij de conclusie getrokken dat er aanvullende, meer innovatieve maatregelen
moeten worden onderzocht om een eind te maken aan de geurhinder.
Om meer inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de verschillende maatregelen hebben wij
besloten om de vergunning aan te scherpen. Allereerst is er onvoldoende inzicht in de technische
mogelijkheden om de geurbronnen te reduceren. Daarnaast zijn wij van mening dat op dit moment nog
niet uitputtend onderzocht is welke andere - meer innovatieve - maatregelen en voorzieningen kunnen
worden getroffen. Tenslotte kunnen wij de financiële consequenties van mogelijke maatregelen niet
betrekken bij het vaststellen van het acceptabel hinderniveau.
In de hierboven geschetste situatie is het voor ons nu niet mogelijk om een acceptabel hinderniveau nu
reeds vast te stellen. Het zou daardoor onzorgvuldig zijn als we nu reeds een acceptabel hinderniveau
zouden vaststellen.
1. De nieuwe vergunning gaat de voorschriften in vorige vergunningen vervangen. Echter, alle
aanvragen (tenzij de corresponderende vergunning vernietigd is) en meldingen (voor zover rechtsgeldig) blijven aan de vergunning gekoppeld en maken deel uit van de nieuwe vergunning. Wij verzoeken
u om een lijst van documenten op te nemen (aanvragen en meldingen) die geacht worden te zijn
gekoppeld aan de vergunning en hiervan een intergraal onderdeel van uitmaken.
De "vorige vergunningen" zijn alle genoemd in bijlage 1 bij dit besluit. Deze vergunningen zijn
gebaseerd op aanvragen op grond van de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging. Deze
aanvragen maken daarmee van rechtswege onderdeel uit van de desbetreffende vergunningen. In
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zoverre bevat deze beschikking reeds de gevraagde "lijst van documenten". Een lijst met de gedane
meldingen is als bijlage aan deze beschikking toegevoegd.
2.Wij verzoeken u om een overzicht toe te voegen van de stank- en stofklachten over ESD over de
afgelopen 10 jaar.
De gevraagde informatie hebben wij reeds diverse malen aan MOB verstrekt. In de considerans wordt
een uitgebreide beschouwing gegeven van de geurproblematiek.
3. Wij verzoeken u om een overzicht van het aantal blazers op te nemen over de afgelopen 10 jaar.
Ook deze informatie hebben wij reeds een aantal keren aan MOB verstrekt. In de considerans wordt
een uitgebreide beschouwing gegeven en onze maatregen hieromtrent.
4. Hebben er in de afgelopen 3 jaar nog snuffelmetingen plaats gevonden. Zo nee, waarom niet?
In paragraaf 2.6.2 wordt ingegaan op de uitkomsten van de in 1998 en 2001 uitgevoerd snuffelploegmetingen. Zolang er geen aanvullende maatregelen worden getroffen zal een herhalingsonderzoek
geen wezenlijk nieuwe inzichten op leveren. Daarbij merken wij op dat het een tijdrovend onderzoek
is omdat de overheersende wind richting de Waddenzee is. Bij die windrichting is het niet mogelijk
om een waarneming te laten uitvoeren door een snuffelploeg. Overigens wordt wel overwogen om in
de zomer van 2005 een snuffelploegonderzoek uit te voeren.
5. IPPC, pagina 5. IPPC vereist een geïntegreerde vergunningprocedure. De nu lopende procedure
dient ook een actualisatie van lozingen op het oppervlaktewater en de NOx emissie van de ETC te
omvatten. De hoge NOx emissie wordt met name veroorzaakt door verbranding van NH3 die afkomstig
is van groene SiC productie (als grondstof ingezet) en van de waterzuivering.
De IPPC heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging
door industriële installaties. In paragraaf 2.5 wordt een relatie gelegd tussen installatie van ESD, de
IPPC en dit besluit. Ten aanzien van lozingen op het oppervlaktewater merken wij op dat er geen
directe relatie is tussen het productieproces en de aard en omvang van de lozingen op het oppervlaktewater. Het water dat in het proces wordt gebruikt als sproei- en koelwater wordt via een
drainagesysteem opgevangen en gereinigd in de bedrijfswaterzuivering. Dit water wordt na zuivering
weer toegepast in het proces. Hierdoor is er sprake van een gesloten systeem en wordt geen proces
gerelateerd afvalwater op het oppervlaktewater geloosd waarvoor een inhoudelijke afstemming
noodzakelijk is. De afvalwaterstromen van ESD hebben slechts betrekking op huishoudelijk afvalwater, (spoel)water van een klein analyselab en spoelwater van het demineraliseren/ontharden van water.
Inzake de emissie van NOx van de energiecentrale van ESD heeft de Afdeling bestuurrechtspraak van
de RvS uitgesproken dat wij ons in redelijkheid op het standpunt hebben gesteld dat de emissienorm
voldoet aan de stand der techniek. Regulering van de NOx-emissie maakt geen onderdeel uit van dit
besluit.
Wij volstaan danook met het verwijzen naar de overwegingen van ons besluit van 20 januari 2004,
kenmerk 2004-24.635/4/ A.31 MV, en de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 22 december 2004, zaaknummer 200401103/1, in deze kwestie.
6. Verder is het zo dat ESD op 31 oktober 2007 helemaal aan BAT moet voldoen en dat de gehele
vergunning “IPPC proof” moet zijn. Deze vergunning is niet IPPC proof, evenmin als de oude
aanvragen van 1976 en later. Toch geldt deze vergunning voor onbepaalde tijd zoals lijkt op te maken
uit het dictum. Nergens staat dat u over 2 jaar opnieuw een vergunning gaat afgeven die wel “IPPC
proof” is. Overigens vinden wij dat IPPC nu al van toepassing is omdat u een vergroting van de
vergunde SiC productie toestaat tot 65.000 ton/jaar. Zie verderop voor een onderbouwing.
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Het is juist dat de installatie van ESD voor 31 oktober 2007 moet voldoen aan de BAT, zoals
voorgeschreven in de IPPC. Een opmerking van soortgelijke strekking hebben wij opgenomen aan het
eind van paragraaf 2.5.
De vergunningen zijn indertijd voor onbepaalde tijd verleend. Het is overigens onjuist dat wij nergens
hebben aangegeven dat de vergunning niet voor 31 oktober 2007 wordt aangepast. Zo hebben wij aan
het eind van paragraaf 2.5 aangegeven dat wij voor 31 oktober 2007 een definitieve toetsing in de zin
van de IPPC-richtlijn zullen uitvoeren, terwijl in het gestelde in 2.6.2 (onder het kopje "Tijdpad") ligt
besloten dat de daar bedoelde voor te schrijven maatregelen zullen worden bezien binnen de context
van de IPPC-richtlijn. (al dan niet op aanvraag).
Dit besluit beoogde slechts de beperkingen waaronder de vergunning is verleend te actualiseren gezien
de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en
de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu. Met dit besluit wordt geen uitbreiding van de
productieomvang beoogd of een toename van de emissie van stoffen. Op grond van artikel 12, tweede
lid, van de IPPC-richtlijn is voor een beoogde belangrijke wijziging in de exploitatie van de installatie
een vergunning vereist die voldoet aan de IPPC-richtlijn. In artikel 2, onder 10a, van deze richtlijn
wordt een wijziging van de exploitatie gedefinieerd als: een wijziging van de kenmerken of de
werking, of een uitbreiding van de installatie die gevolgen voor het milieu kan hebben.
In dit geval is geen sprake van een uitbreiding van de productie dan wel de uitstoot van stoffen. Er is
slechts sprake van het actualiseren en/of aanscherpen van de voorschriften. Daarbij hebben wij
aangesloten bij de best beschikbare technieken zover het concept BREF-document daar uitsluitsel over
geeft en is voor wat betreft de stand der techniek aansluiting gezocht bij andere richtlijnen zoals de
NeR.
7. Midden pagina 11. De brief van juni 1995 is in strijd met IPPC in die zin, dat IPPC niet toestaat dat
middelvoorschriften in de voorschriften worden opgenomen. Dit betekent hier heel concreet dat u
alleen doelvoorschriften mag opleggen zoals bijvoorbeeld een stankemissie in SE/uur of een geurimmissienorm van bijvoorbeeld 98 percentiel 1 ge/m3 bij de dichtstbijzijnde (aaneengesloten)
woonbebouwing. Wij verzoeken u om concrete doelstellingen als voorschrift in de vergunning op te
nemen. Zie verderop.
Het betreft hier een letterlijk citaat van de brief van de minister inzake het stankbeleid (o.a. opgenomen in de NeR). De stellingname dat wij t.a.v. geur geen middelvoorschriften mogen opnemen is,
ongeacht ons standpunt in deze zaak, in het kader van dit besluit niet relevant. In de overwegingen van
het besluit is uitgebreid uiteengezet dat wij ons op dit moment niet in staat achten om een acceptabel
hinderniveau vast te stellen (o.a. in paragraaf 2.5.2).
Overigens achten wij de stelling dat de IPPC-richtlijn niet zou toestaan om aan een vergunning
middelvoorschriften te verbinden zo niet onjuist dan toch hoogst ongenuanceerd. Naar ons inzicht
staat het in de IPPC-richtlijn gehanteerde uitgangspunt dat aan een vergunning in beginsel doelvoorschriften dienen te worden verbonden er niet aan in de weg om, waar zulks nodig of bijzonder
wenselijk blijkt, aanvullenderwijs aan een vergunning ook middelvoorschriften te verbinden.
8. In het verleden was H2S de geurbepalende stof. Dat is nu niet meer zo. Er wordt nu veelal geklaagd
over een etsende stank, die als bijzonder onaangenaam wordt ervaren. Dit maakt dat u de normering
niet op rwzi’s kunt afstemmen.
De betreffende passage heeft betrekking op een afweging die indertijd in het kader van de verlening
van een revisievergunning ("Herstelbesluit) is gemaakt t.a.v. het acceptabel hinderniveau. Zoals eerder
opgemerkt achten wij ons op dit moment niet in staat om het acceptabele hinderniveau vast te stellen.
Voor de 'geurbepalende stof' verwijzen wij naar onze reactie bij nr. 15.
9. Pagina 12: Wij zijn het helemaal met u eens dat de maatregelen in het “Herstelbesluit” de
problemen niet konden oplossen. Hoeveel bedraagt de huidige stankemissie? Zijn er recent nog
metingen uitgevoerd in opdracht van ESD of van de provincie?
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Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord onder nr. 4 en paragraaf
2.6.2, onderdeel "A Situatieschets geurhinder".
10. Pagina 13 bovenaan. H2S is niet de stank bepalende geurstof. Wij verzoeken om in het onderzoek
op te nemen dat er een poging wordt gedaan om de geurbepalende componenten te identificeren. Wij
vermoeden dat het om andere zwavelverbindingen dan H2S gaat. De verwijzing naar voorschrift 2.1.4
is onjuist (vermoedelijk wordt 2.1.3 bedoeld).
De samenstelling van het procesgas is bekend. Op basis van de beschikbare informatie achten wij H2S
nog steeds de meest dominante geurstof.
Nadere informatie wordt echter verkregen via de onderzoeks- en rapportageverplichting inzake het
aanvullende bronnenonderzoek. De verwijzing is gecorrigeerd.
11. Pagina 13. Ons inziens dient u hier, naast ALARA, ook aan BAT te toetsen omdat deze vergunning
voor onbepaalde tijd wordt verleend. Zoals u bekend is moet elke vergunning in 2007 aan IPPC
voldoen.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr. 6.
12. Pagina 13: Snuffelploegmetingen. Wij verzoeken hierbij het college om haar verantwoordelijkheid
te nemen en zelf opdracht te geven om de geurimmissie middels bijvoorbeeld tweemaandelijkse
snuffelploegmetingen te volgen.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr. 4, waarin wordt aangegeven dat voor de zomer van 2005
een snuffelploegonderzoek wordt overwogen. Daarnaast merken wij op dat het uitvoeren van een
tweemaandelijkse snuffelploeg alleen al om praktische redenen niet haalbaar is (tijdstip van onderzoek, aantal waarnemingen, dominante windrichting richting de Eems en de ligging van de inrichting).
13. Tijdpad. Er is nu geen enkele garantie dat er dan ook maatregelen zijn of gaan worden genomen.
Daarom dient een concrete doelstelling, eventueel met een tijdpad in de voorschriften te worden
ingebouwd.
In de overwegingen van het besluit (§ 2.6.2) is duidelijk aangegeven dat wij ons op dit moment niet in
staat achten om een acceptabel hinderniveau vast te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een doelvoorschrift. Een of meerdere technisch en economische haalbare maatregelen moeten worden getroffen
zodat de geuremissie verminderd en dan een acceptabel hinderniveau kunnen vaststellen. Voor de
onderzoeken waar wij het meest belang aan hechten is een termijn opgenomen waarbinnen deze
moeten worden afgerond. De overige onderzoeken moeten worden afgerond binnen de termijn die
wordt genoemd in het goedgekeurde onderzoeksplan dan wel de nadere eis op grond van voorschrift
2.1.3.
Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij voor alle onderzoeken een termijn opgenomen waar
binnen deze moeten worden afgerond. Daarnaast is de redactie van het voorschrift 2.1.2 zodanig
aangepast, dat er een inspanningsverplichting is opgenemen. De onderzoekingsinspanningen moeten
er op gericht om meer inzicht te krijgen in of en hoe een geurhinderniveau van 1 g.e./m3 als 98percentiel kan worden gehaald.
14. Pagina 17. Het veelvuldig voorkomen van blazers is in strijd met de NER. Met deze vergunning
gaat u in feite blazers toestaan terwijl dit een “bijzondere omstandigheid” (Artikel 17 Wm) is die niet
vergund kan zijn. Ons inziens wordt hier op dit moment niet aan de bijzondere regeling van de NeR
voldaan. Met meer dan 100 blazers per jaar en 25 foliescheuren is er niet echt sprake meer van
“afdekking”van de ovens en gecontroleerde afvoer van gassen zoals de NeR vereist.
Een zogenaamde 'blazer' worden door ons onverminderd beschouwd als ongewone voorvallen als
bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wm. Ze zijn dan ook niet vergund. Bij normale bedrijfsomstandigheden wordt voldaan aan het gestelde in de NeR.
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Wel hebben wij, mede in aanmerking genomen het bepaalde in artikel 17.3 Wm, voorwaarden
opgenomen om het ontstaan van blazers en folieverliezen zoveel mogelijk te voorkomen (zie o.a.
voorschrift 2.1.6) dan wel de gevolgen van een blazer voor de omgeving te beperken (zie voorschrift
2.2.2).
15. Pagina 19. Blazers. Naast H2S bevat dit gas ook nog vele andere stankcomponenten die een
“etsende” prikkeling van de organen veroorzaken. Zie boven.
Onder nr. 10 geven wij een reactie op de 'bepalende geurstof'.
16. Pagina 19. Striplucht. Waarop baseert u dat afvoer van de striplucht van de waterzuivering naar
de ETC is vergund? Wij vonden hiervan geen bevestiging in de stukken. Ons inziens is de afvoer van
NH3 houdende lucht naar de ETC ongewenst, tenzij hieruit eerst de NH3 wordt verwijderd.
De bedrijfswaterzuivering is na de afgifte van de vergunning op 4 juni 1992 gerealiseerd. Voor het
overige volstaan wij met het verwijzen naar de overwegingen van ons besluit van 20 januari 2004
(kenmerk 2004-24.635/4/ A.31 MV ) en de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State van 22 december 2004 (zaaknummer 200401103/1zaaknummer) in deze kwestie.
17. Pagina 20. Hoeveel keer per jaar wordt ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonbebouwing de
fijnstof norm van 50 microgram/m3 overschreden: (1) zonder ESD, en (2) met ESD? Wij troffen de
bijlage niet aan bij de ter visie gelegde documenten. Wilt u die ons svp toesturen? Van welke bijdrage
van de blazers gaat u uit met betrekking tot de stofemissie en immissie?
Aantal overschrijdingen van de 50 µg/m3, 24-uurswaarde die 35 keer per jaar mag worden
overschreden µg/m3
Locatie
X
Y
aantal
Farmsum
258100
593300
31
Borgsweer
263400
591400
30
Meedhuizen
256700
590200
30
achtergrond
258100
593300
29
Gezien bovenstaande is er sprake van het onderschrijden van de normen conform het Besluit
luchtkwaliteit (de 50 µg/m3, dagwaarde wordt maximaal 31 keer overschreden terwijl dat tot 35 keer
per jaar is toegestaan).
Daarnaast zijn de opmerkingen zoals gemaakt in paragraaf 2.6.4 onverminderd van toepassing. Omdat
de blazers niet zijn vergund, is de stofemissie door blazers ook niet vergund.
18. Pagina 22. U bent conform de NER verplicht om de minimalisatieverplichting met betrekking tot
kankerverwekkende stoffen uit te voeren. Dat geldt voor benzeen, nikkel en PAK. Zelfs ten tijde van de
oude NER was deze verplichting er al. Wij verzoeken u met klem om de NER met betrekking tot
minimalisatie van emissies van kankerverwekkende stoffen hier adequaat uit te werken conform de
procedure van de nieuwe NeR.
Daarnaast zijn door de Mts. Riepma en de Fam. Riepma soortgelijke bedenkingen kenbaar gemaakt.
Voor wat betreft de emissiebeperkende voorzieningen is aansluiting gezocht bij de systematiek van de
NeR voor stuifgevoelige oppervlaktebronnen. De nu voorgeschreven maatregelen en voorzieningen
zijn vergelijkbaar met die van het 'Herstelbesluit' en gaan soms verder. In haar uitspraak inzake het
Herstelbesluit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS op 5 februari 2004 uitgesproken dat
"de voorgeschreven maatregelen overeenstemmen met hetgeen in de NeR als de stand der techniek is
beschreven. Gezien de aard van de onderhavige stofemissie was het voor verweerder niet goed
mogelijk te voorspellen welke emissie zal optreden wanneer deze maatregelen zijn getroffen. Naar het
oordeel van de Afdeling heeft verweerder zich onder deze omstandigheden in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de voorgeschreven maatregelen, gecombineerd met de in voorschrift
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B.20 opgenomen emissienorm en de onderzoeks- en rapportageverplichting, voorgeschreven in de
voorschriften B.22 en B.23, voldoende bescherming bieden tegen stofhinder" einde citaat. De
voorschriften B.20 en B.22 van het Herstelbesluit komen overeen met respectievelijk voorschrift 2.3.1
en 2.3.15 van dit besluit.
Daarnaast merken wij op dat de voorzieningen conform paragraaf 3.8.1 van de NeR zijn voorgeschreven. Zo wordt middels dit besluit een verplichting opgenomen om vrachtwagens waarmee
grondstoffen worden aangevoerd, af te dekken, een preventief onderhoudsprogramma, een veeginstructie voor het schoonhouden van het terrein van de inrichting, een verplichting tot het afdekken van
opgeslagen stoffen, een beperking van de vullingsgraad van de storttrechter in de inrichting, de
verplichting om loswerkzaamheden te staken bij een windsnelheid van meer dan 17 meter per
seconde, een beperking van de storthoogte, de verplichting om wanneer bij het afgraven van een oven
een stofwolk ontstaat de werkzaamheden te staken en tot besproeiing over te gaan en een aantal eisen
met betrekking tot filterinstallaties.
Een onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van blazers is middels voorschrift 2.1.1 voorgeschreven.
19 Pagina 23. Wij zijn het niet eens met de wijze waarop u met het geluid van de fakkel omgaat. Ons
inziens is het mogelijk om na te verbranden op een wijze die minder geluid produceert.
Indien de fakkels worden gebruikt is er sprake van een afwijkende, niet representatieve bedrijfsomstandigheden. Alleen al vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het wenselijke om de duur van het
onderhoud en storingen van de energieterugwincentrale te minimaliseren. Het verlangen van aanvullende geluidsreducerende voorzieningen is gezien het beperkt aantal bedrijfsuren niet redelijk.
20 Pagina 25. Wij zien de termijn van 4 jaar niet terug in de voorschriften.
Middels voorschift 8.3.4. is paragraaf 6.6 van de CPR 13-1 van toepassing verklaard en daarmee ook
de termijn waarbinnen een herkeuring van de installatie moet plaatsvinden.
21 Pagina 27. H2S (rotte eieren) is niet de geurbepalende stof. Zie boven.
Wij verwijzen ook naar ons antwoord onder nr. 10.
22 Pagina 28: Blazers. Zie hierboven.
Idem.
23 Pagina 29/30: Wilt u een volledige lijst opnemen van documenten die aan deze vergunning zijn
gekoppeld? Als bijlage 1 voegt u nu een lijst toe van documenten, die niet meer van kracht zullen zijn.
Om misverstanden te voorkomen en ter wille van het rechtszekerheidsbeginsel is het van belang om
vast te stellen welke documenten wel deel uitmaken van de vergunning.
De aan ESD verleende vergunningen op basis van de Hinderwet en de Wet luchtverontreiniging
blijven onverminderd van kracht De onderscheidene aanvragen voor de op basis van deze wetten
verleende vergunningen maken van rechtswege deel uit van de desbetreffende vergunningen. Met deze
actualiseringsbeschikking worden op grond van art. 8:22 en 8:23 Wm de aan deze vergunningen
verbonden voorschriften ingetrokken en vervangen door de in bijlage 2 opgenomen voorschriften.
24 Gezien de ongerustheid over de kankerwekkende uitstoot van stoffen door ESD als roet, PAK,
nikkel, arseen en vanadium (die vooral tijdens blazers vrijkomen) verzoeken wij de provincie om
luchtstof te bemonsteren (TSP) en op genoemde stoffen te onderzoeken en te toetsen aan de nieuwe EU
eisen voor nikkel, PAK, arseen, vanadium en cadmium.
Allereerst merken wij op dat dit bezwaar - wellicht onbedoeld - minder zorgvuldig is geformuleerd.
Periodiek onderzoek van o.a. de GGD heeft nog nimmer aangetoond dat er in Delfzijl sprake is van
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een verhoogd aantal gevallen van kanker, laat staan dat dit door de emissie van ESD wordt veroorzaakt. Daarnaast wordt vanadium niet als carcinogeen aangemerkt.
Voor de productie van SiC wordt o.a. petroleum cokes als grondstof gebruikt, een regulier product wat
afkomstig is van de raffinage van aardolie. Zoals in elk aardolieproduct, is petroleum cokes samengesteld uit honderden verschillende stoffen, vooral koolwaterstoffen. In de zwaardere oliefracties komen
altijd kleine concentraties PAK's, nikkelverbindingen. De waarde voor arseen ligt beneden de
detectiegrens.
In de vergunning hebben wij een meet- en rapportageverplichting opgenomen van de stofdepositie in
de omgeving. De belangrijkste stoffen moeten apart worden bepaald. Om een vergelijk te kunnen
maken met de metingen in 1994, is er voor gekozen om deze meting 4 weken te laten uitvoeren.
Naar aanleiding van dit bezwaar hebben wij de stoffen waarop geanalyseerd moet worden, heroverwogen. Vanadium en arseen zijn alsnog toegevoegd aan het voorschrift en het gehalte chroom behoeft
niet meer te worden bepaald.
25 Wij verzoeken u om heel concreet de volgende varianten voor de te bereiken doelstellingen met
betrekking tot geurimmissie op te nemen. Wij stellen heel concreet drie varianten voor:
- 99,5 percentiel 1 SE/m3 bij de dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing;
- 98 percentiel 1 SE/m3 bij de dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing;
- 98 percentiel 2 SE/m3 bij de dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing.
Van de bovenstaande varianten dienen de investerings- en operationele kosten te worden onderzocht.
Verspreid liggende bebouwing behoeft ook een minimale bescherming. Hiervoor stellen wij als
minimum beschermingsniveau 98 percentiel 2 SE/m3 voor.
Een belangrijke randvoorwaarde is dat ESD aan IPPC gaat voldoen. Artikel 3 lid b van IPPC geeft
aan dat “no significant pollution is caused”. In ieder geval dient hieraan uiterlijk in 2007 te worden
voldaan
In het begin van deze paragraaf en in paragraaf 2.6.2 geven wij onze visie op onze afwegingen inzake
het acceptabele hinderniveau. Kortheidshalve verwijzen wij daar naar.
26 Ook de invloed van de kwaliteit/samenstelling van de cokes dient als variabele in het “blazer
onderzoek” te worden meegenomen. Het is waarschijnlijk dat de chemische en/of fysische samenstelling ook een rol spelen
Dit vormt uiteraard onderdeel van het blazeronderzoek, net als vele andere mogelijke factoren.
27 Het College dient zo spoedig mogelijk de bestaande geuremissie situatie en de ontwikkeling van de
geuremissie te gaan monitoren.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr. 4.
28 De tekst van de ontwerpbeschikking “legaliseert” het optreden van blazers. Blazers moeten worden
beschouwd als een “ongewoon voorval”. Blazers mogen dus in principe helemaal niet voorkomen.
Hoofdstuk 17 Wm is hierop integraal van toepassing. Wij verzoeken u om blazers in de categorie van
“ongewone voorvallen” conform hoofdstuk 17 Wm onder te brengen. Alle bepalingen van hoofdstuk
17 Wm zijn hierop van toepassing. Dit dient in de voorschriften tot uiting te komen.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr. 14.
29 Voorschrift 1.1.1 dient te worden geschrapt. Immers e.e.a. is reeds in de oude aanvragen vastgelegd. Die aanvragen blijven aan de vergunning gekoppeld. Ons inziens is de melding van 1988 met de
omzetting van de productie van 20.000 SiC in plaats van grafiet niet rechtsgeldig omdat de wijziging
niet milieu-neutraal was, onder andere omdat bij de productie van grafiet helemaal geen blazers
optraden. Dit staat ook als zodanig uitdrukkelijk vermeld in de aanvraag voor de grafiet productie:
“Vrijkomen van procesgas tijdens een foliebreuk t.g.v. een blazer zal niet voorkomen omdat, zoals
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reeds is gemeld, de blazer bij de grafietproductie niet voorkomt”. Bij SIC productie komen deze
blazers veelvuldig voor zodat de omzetting van de productie van grafiet naar SIC een verhoging van
het aantal blazers veroorzaakte met 44% hetgeen een aanzienlijke verslechtering is.
De vergunde SiC is derhalve dus 45.000 ton/jaar in plaats van 65.000 ton/jaar. Zoals u ongetwijfeld
bekend is kan er geen uitbreiding/belangrijke wijziging wordt vergund op grond van artikel 8.23.
Voorschrift 1.1.1 past dus niet in deze ambtshalve aanpassing van de vergunning.
Wij verzoeken u dan ook dringend om dit voorschrift te schrappen. Het weglaten van dit voorschrift
verandert in uw optiek toch niets aan de rechtszekerheid van ESD op dit punt?!
Ingevolge de - nog door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl verleende oprichtingsvergunning van 13 december 1977 is de productie toegestaan van 45.000 ton siliciumcarbide per jaar. Bij de beschikking van ons College van 24 mei 1988, nr. nr. 9838/21/B.35, afdeling
MZ, is aan ESD vergunning verleend tot het uitbreiden van de toen bestaande inrichting met een
eenheid voor de productie van 20.000 ton grafiet per jaar. De bij deze beschikking vergunde productie
van 20.000 ton grafiet per jaar is via een door ESD d.d. 8 juli 1988 ingevolge de toenmalige artikelen
1a van het Hinderbesluit en 17 van het Vergunningenbesluit inrichtingen luchtverontreiniging gedane
melding omgezet in een vergunning voor de productie van 20.000 ton siliciumcarbide per jaar.
Sindsdien heeft ESD vergunning voor de productie van 65.000 ton siliciumcarbide per jaar. Bovendien
moet hierbij worden bedacht dat een blazer moet worden aangemerkt als een incident, zodat de hieraan
gerelateerde emissies niet kunnen worden geschaard onder de reguliere emissies van de inrichting,
welke reguliere emissies bepalend zijn voor de vaststelling dat wordt voldaan aan de voorwaarde dat
een melding kan worden geaccepteerd, namelijk dat er sprake is van geen dan wel uitsluitend gunstige
gevolgen voor het milieu.
Over de rechtsgeldigheid van de melding van ESD d.d. 8 juli 1988 kan het volgende worden opgemerkt. Ingevolge het destijds voor meldingen van kracht zijnde wettelijke regime, dat was neergelegd
in de artikelen 1a van het Hinderbesluit en 17 van het Vergunningenbesluit inrichtingen luchtverontreiniging vloeide, een melding niet voortuit een beschikking van het bevoegde gezag inhoudende de
verklaring dat de melding werd geaccepteerd, maar dat het rechtsgevolg rechtstreeks voortvloeide uit
de wet. De wet stelde als criterium voor de rechtsgeldigheid van een melding dat de in die melding
aangegeven veranderingen van de inrichting of van de werkwijze van de inrichting geen dan wel
uitsluitend gunstige gevolgen zouden dienen te hebben voor het milieu. De vervanging van de
productie van 20.000 ton grafiet door de productie van 20.000 ton siliciumcarbide bracht geen andere
of grotere gevolgen met zich mee voor het milieu. De aanname dat er geen blazer ontstaan bij de
productie van grafiet is nadien helaas onjuist gebleken Ook de productie van grafiet heeft geleid tot
blazers. De melding van 8 juli 1988 was derhalve, en is nog steeds, rechtsgeldig.
Daarnaast merken wij op dat bezwaarmakende wederom een enkelzijdige bespiegeling geeft van de
feitelijke situatie. Zo is de productie van grafiet aanmerkelijk belastender voor het milieu; alleen al
omdat er twee keer zoveel cokes wordt gebruik per ton eindproduct. Hierdoor is de hoeveelheid
zwavelverbindingen die vrijkomt bij de productie van grafiet navenant hoger. Door voorschrift 1.1.1.
te verbinden aan de vergunning wordt voorkomen dat een eventuele productie-uitbreiding kan worden
gerealiseerd middels een melding op grond van art. 8:19 Wm. Daarnaast wordt de vergunde maximale
productiecapaciteit beter handhaafbaar.
30 De capaciteit van de gasontzwaveling is kennelijk nog steeds niet voldoende om alle aangeboden
zwavel te verwerken. De capaciteit hiervan dient te worden uitgebreid of het zwavelaanbod verder
beperkt door bijvoorbeeld laagzwavelige cokes in te zetten.
De ontzwavelingsinstallatie wordt belast conform de ontwerpcapaciteit, welke is vastgelegd in
voorschrift 2.4.1. Het verwijderingsrendement van de installatie is de afgelopen jaren zondermeer
goed geweest. Wel is het aantal stilstanduren door onderhoud- en storinguren hoger dan verwacht
werd bij het ontwerp. De systematiek van de normstelling is echter zodanig dat, indien er meer dat 240
stilstanduren per jaar zijn, dit moet worden gecompenseerd door het treffen van andere maatregelen
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(bijv. beperking productie, inzet laagzwavelige cokes). In paragraaf 2.6.3. worden onze overwegingen
uitgebeid uiteengezet.
31 In voorschrift 2.1.1 dient ook na te worden gegaan in hoeverre hierdoor, naast de stank, ook de
SO2 emissie afneemt. In de considerans wordt dit ook gemeld, echter dit komt niet terug in de huidige
formulering van het voorschrift. Kwantitatieve doelstellingen ontbreken hier en dienen nu al in het
voorschrift te worden opgenomen. Zie boven.
Niet alleen dienen de onderzoeken “te zijn afgerond”. Ook de rapporten moeten dan aan de provincie
zijn overhandigd.
Als er geen goedkeuring van het plan komt dan kan het zijn dat de onderzoeken gedurende lange tijd
blijven stagneren. Dit dient te worden voorkomen door te stellen dat de rapportages binnen 16
maanden na van kracht worden van de vergunning dienen te zijn ingediend.
Zoals eerder aangegeven is H2S niet de stank bepalende component. Er dient ook te worden onderzocht welke componenten verantwoordelijk zijn voor de “etsende lucht”.
De onderzoeken d, e, f, g zijn niet begrensd in termen van tijd. Er dient een maximum te worden
gesteld aan de uiterste termijn van oplevering van de rapporten.
Onderzoek moet worden verricht naar het effect van de inzet van laagzwavelige cokes op de geuremissie en de financieel-economische consequenties (exploitatiekosten) van deze maatregel. Deze relatie is
waarschijnlijk niet 1-op-1. De relatie tussen het zwavelgehalte van de ingezette cokes en de SO2emissie is voldoende bekend en behoeft niet apart onderzocht te worden.
Op grond van voorschrift 2.1.4 moeten de onderzoeksresultaten worden gerapporteerd volgens het
goedgekeurde onderzoeksplan. Met gebruikmaking van voorschrift 2.1.3 kunnen wij eisen stellen aan
de aard en frequentie van de tussen- en voortgangsrapportages en de aard van een eindrapportage.
Verder hebben wij de rapportageplicht explicieter opgenomen in voorschriften onder voorschrift 2.1.1
en verder.
Voor de onderzoeken d, e, f en g wordt nu eveneens een einddatum genoemd en heeft een redactioneel
aanpassing plaatsgevonden.
32 Voorschrift 2.1.2. Het formuleren van de doelstellingen moet niet aan ESD worden overgelaten. Er
dient ook over concrete maatregelen te worden gerapporteerd. Verder dient het tijdpad te worden
aangegeven dat past binnen de uitvoeringstermijn van de vergunningvoorschriften.
Wij verwijzen naar onze reactie onder nr. 13, waarbij we opmerken dat ons definitief besluit op dit
punt is aangepast.
33 Voorschrift 2.1.4 tilt de vaststelling van de termijnen over het vergunningmoment heen. Dit is niet
wenselijk. Zie boven.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr.13. De redactie van het voorschrift is overigens zodanig
aangepast, dat voor alle onderzoeken een termijn opgenomen waar binnen de onderzoeken moeten
worden afgerond.
34 Voorschrift 2.1.6 dient ook een minimum kwaliteit van de folie voor te schrijven. Onderzoek naar
een betere kwaliteit folie dient ook te worden meegenomen.
Dit aspect hebben wij indertijd betrokken bij onze analyse om de geurproblematiek op te lossen.
Daarbij hebben wij geconstateerd dat een oven in productie een relatief kleine geurbron is t.o.v. andere
bronnen, zoals een oven in afbouw en de bedrijfswaterzuivering. Daarnaast hebben wij overwogen dat
de emissie van geurstoffen van een oven in productie vooral wordt veroorzaakt door lekkage van de
randafdichting. Verder hebben wij overwogen dat een dikkere folie de kans van het ontstaan van een
blazer niet kan verminderen omdat geen enkel folie hiertegen bestand is.
Blijft over de vermindering van de diffuse lekkage door een folie. Deze emissie is echter van zodanig
ondergeschikt belang dat beter tijd en geld kan worden gestoken in andere onderzoeken en maatregelen.
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35 Hoe wordt voorschrift 2.1.7 gehandhaafd? Wij verzoeken u daarom om continue H2S monitoring
voor te schrijven dan wel door de provincie te doen uitvoeren.
De emissie van H2S komt diffuus vrij en is daardoor moeilijk te meten. Periodiek worden luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd rondom het industrieterrein van Delfzijl. Zo heeft TNO, in opdracht van ons
college, in de periode november 2003 tot augustus 2004 metingen uitgevoerd. Op 20 punten op en
nabij het industriegebied van Delfzijl zijn metingen verricht van o.a. zwaveldioxide, zwavelwaterstof
en een 34-tal organische verbindingen. Uitkomst van deze metingen zijn - samengevat - dat er geen
overschrijding is van de luchtkwaliteitsnormen. Verder heeft TNO op basis van de gemeten concentraties kunnen af te leiden hoe groot de uitstoot van H2S door ESD was. De emissie komt na metingen en
een berekening met een verspreidingsmodel op ongeveer 7 ton/jaar. Dit ligt binnen de waarde van 1,5
kg H2S per uur, welke destijds is opgenomen in één van de eerder verleende vergunningen en welke
waarde thans als voorschrift 2.1.7 van de onderhavige beschikking als vergunningsvoorschrift blijft
gehandhaafd. Het voornemen is om deze luchtkwaliteitsmetingen periodiek te herhalen, uitgebreid met
een aantal andere stoffen.
36 Voorschrift 2.2.2 legaliseert het optreden van blazers. Zie boven. Dit is niet acceptabel omdat dit
niet tot de normale bedrijfsvoering mag behoren. Dit voorschrift betekent in de huidige formulering
dat u buiten artikel 8.23 Wm treedt.
Wij verwijzen naar de beantwoording van punt nr. 14.
37 Is het werkelijk uw bedoeling dat voor blazers ook niet meer de rapportageverplichting geldt
conform artikel 17 Wm?
Nee, verder verwijzen naar de beantwoording van punt 14
38 Hoe handhaaft u voorschrift 2.3.1? dat kan alleen als er permanente meetpunten gaan komen.
Controle van de diffuse emissies van een oppervlaktebron is lastiger dan de puntbron. Controle van
dit doelvoorschrift is middels voorschrift 2.3.15 voorgeschreven. Daarnaast staat het ons vrij om in het
kader van onze toezichthoudende taak metingen uit te voeren in de omgeving van de inrichting (zie
ook nr. 35).
39 Aan voorschrift 2.3.16 dient een verplichting te worden toegevoegd om de technische mogelijkheden en financiële consequenties te onderzoeken om stofemissies verder te reduceren. Dit dient te
worden gekoppeld aan de minimalisatieverplichting van emissies van kankerverwekkende stoffen (zie
hieronder). Ook dient hier een koppeling naar de blazers te worden gelegd omdat deze zeer waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak zijn van de belasting van de omgeving met roet en
kankerverwekkende stoffen.
Wij verwijzen naar ons antwoord onder nr. 18.
40 Wij verzoeken u dringend om de minimalisatieverplichting voor emissies van kankerverwekkende
stoffen (benzeen, PAK, nikkel, vanadium, arseen) toe te passen conform de NeR. Tot nog toe is dat nog
nooit gebeurd met betrekking tot ESD ondanks het gegeven dat dit sinds 1992 reeds een integraal
onderdeel is van de NER. Dit kan bijvoorbeeld ook onder andere door het gebruik van PAK arme
cokes voor te schrijven. Wij wijzen u erop dat op pagina 16 van de aanvraag van 8 december 1976
staat vermeld dat (citaat) “het cokes geen polycyclische aromaten bevat (dus geen kankerverwekkende
stoffen)”. Volgens een analyse van cokes, zoals vermeld in een van de aanvragen/meldingen, bevat
cokes hoge concentraties nikkel en vanadium. Zie ook onze eerdere opmerking over de minimalisatieverplichting.
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Zoals eerder door ons opgemerkt, is petroleum cokes een product dat ontstaat bij de raffinage van
aardolie. In petroleum cokes zitten alle elementen van het periodieke stelsel der elementen en een
groot aantal verbinding daar tussen. Gezien de oorsprong van de cokes, zitten er altijd beperkte
hoeveelheden PAK's in cokes. Uit de TNO gasanalyse blijkt niet de aanwezigheid van PAK verbindingen. Hierop voortbordurend is destijds verondersteld dat petroleumcokes ook geen PAK
verbindingen bevat. De passage uit de aanvraag van 1976 is een resultante van de toenmalige inzichten
en analyse technieken.
Ten aanzien van de PAK merken wij op dat deze worden verbrand in de energiecentrale en afgescheiden in de bedrijfswaterzuivering. Voor de beheersing van stofemissie verwijzen wij naar ons antwoord
onder nr. 18.
41 Voorschrift 2.3.17. Hoeveel bedraagt de toegestane stofemissie na 2007?
Antwoord: 5 mg/m3.
42 Voorschrift 2.3.18. Wij zijn er tegen om dit over het vergunningmoment heen te tillen.
Het betreft hier een nieuwe verplichting voor een bestaande voorziening. Een overgangstermijn is
daarom redelijk.
43 Voorschrift 2.4.7. Wat is de vereiste meetnauwkeurigheid?
Nauwkeurigheid van een luchtdebietmeting is geen vaste waarde, maar dit is o.a. afhankelijk van het
debiet. Zoals bekend kunnen er behoorlijke fluctuaties in de procesgasstroom optreden. De in de
praktijk toegepaste meetmethode achten wij voldoende nauwkeurig.
44 Voorschrift 2.5.2. Wat is een “redelijke” nauwkeurigheid?
Zie onze reactie onder nr. 43.
45 Er dient een voorschrift te worden opgenomen dat erop toeziet dat ammoniak wordt verwijderd uit
de striplucht en uit de proceslucht voordat dit wordt verbrand in de ETC om onnodige NOx vorming te
voorkomen.
Wij volstaan met het verwijzen naar de overwegingen van ons besluit van 20 januari 2004, kenmerk
2004-24.635/4/ A.31 MV, en de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
in deze kwestie.
46 Hoofdstuk 5. Is hierom door ESD gevraagd? In welk document is dat gebeurd? Op grond waarvan
neemt u deze voorschriften op? Bent u hiertoe bevoegd? Is hierover advies uitgebracht? De formulering is overigens zo vaag dat hierop niet valt te handhaven.
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning
eisen worden gesteld aan de lozingen op het openbare riool en de door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het voorschrift anticipeert op de eventuele aanleg
van een openbaar riool nabij ESD en een aansluiting hierop. Voor deze lozing van huishoudelijk en
laboratorium afvalwater op het openbaar riool is volgens het Waterschap geen Wvo-vergunning
noodzakelijk. Van de Wvo-vergunning van 10 juli 1990 zal dan geen gebruik meer worden gemaakt.
47 Hoe worden de H2S concentraties in hoofdstuk 9 gemeten? Is dit vrij H2S of totaal sulfide in
oplossing, oftewel totaal potentieel H2S? Dit kan tot meer dan een factor 100 uitmaken. Wij verzoeken
u om de meetmethodes te specificeren.
Bedoeld wordt opgelost sulfide bepaalt conform NEN 6608 of een gelijkwaardige methode.
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48 Met deze ontwerpbeschikking treedt u buiten de vergunning zoals deze geldt op grond van de oude
aanvragen en voorschriften. Het betreft hier met name de verhoogde NH3/NOx emissie uit de ETC
tijdens het produceren van groene SiC en de verhoogde NOx emissie uit de ETC als gevolg van het
strippen van NH3 uit het afvalwater, en vervolgens afvoeren naar de ETC waar dit in NOx wordt
omgezet. Deze verruiming is niet mogelijk op grond van artikel 8.23. In plaats daarvan had door ESD
een aanvraag tot wijziging moeten worden ingediend. Voor onze argumentatie verwijzen wij naar
bijlage 1 die als ingelast en hier herhaald dient te worden beschouwd.
Verruiming van de NOx-emissienorm hebben wij dan ook geregeld middels ons besluit van 20 januari
2004, kenmerk 2004-24.635/4/ A.31 MV, op basis van art. 8:24 van de Wm. Wij volstaan met het
verwijzen naar de overwegingen van dat besluit van 20 januari 2004 en de uitspraak van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in deze kwestie.
Tot zover de bespreking van de bedenkingen.

4. Afsluitende overwegingen
Wij zijn van oordeel dat de beperkingen waaronder de vigerende vergunningen aan ESD zijn verleend,
en de voorschriften die daaraan verbonden zijn, moeten worden geactualiseerd in het belang van de
bescherming van het milieu. Gezien het onoverzichtelijke vergunningen bestand en de veelheid van de
daaraan verbonden voorschriften, zullen alle voorschriften worden geactualiseerd middels dit besluit.

BESLISSING
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:
I.

de voorschriften verbonden aan de in bijlage 1 van dit besluit genoemde, aan Elektroschmelzwerk
Delfzijl B.V. te Delfzijl verleende vergunningen, op grond van de artikelen 8.22 en 8.23 van de
Wet milieubeheer in te trekken en te vervangen door de in bijlage 2 van dit besluit opgenomen
voorschriften;

II. voorzover de aan de in bijlage 1 genoemde vergunningen ten grondslag liggende aanvragen dan
wel op basis van artikel 8:19 van de Wet milieubeheer gedane meldingen niet in overeenstemming zijn met de in bijlage 2 van dit besluit opgenomen voorschriften, zijn de voorschriften van
dit besluit bepalend;
III. te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden toegezonden aan:
1. ESD Elektroschmelzwerk Delfzijl b.v., Postbus 127, 9630 AC Delfzijl;
2. Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 6940 AD Veendam;
3. VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
5. Mobilisation for the Environment, t.a.v. de heer J.G. Vollenbroek, Waldeck Pyrmontsingel
18, 6521 BC Nijmegen.
6. Vereniging milieudefensie, afdeling Eemsmond, p.a. H.C.J. Dorrestijn, Hondsdraf 3, 9932
CL Delfzijl;
7. Mevrouw M. Mulder, Maarlaan 22 E, 9937 TH Meedhuizen.
8. Familie M.J. Riepma, Kloosterlaan 27, 9945 TG Delfzijl.
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9. Maatschap W. en A. Riepma, Kloosterlaan 23, 9936 TG Delfzijl;
10.Milieufederatie Groningen, Postbus 1020, 9701 BA Groningen.
Groningen, 22 maart 2005
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.
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Bijlage 1 Overzicht milieuvergunningen ESD
Vigerende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van Elektroschmelzwerk Delfzijl b.v.
Vergunning
datum
1 Vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, inwerking brengen 13 september 1977
en in werking houden van een inrichting voor de vervaardiging van
siliciumcarbide.
2 Vergunning ingevolge de Hinderwet voor het vervangen van een stikstof14 september 1982
doseerinrichting door een ammoniakdoseerinrichting.
3 Vergunning ingevolge de Wet luchtverontreiniging voor het vervangen van 14 september 1982
een stikstofdoseerinrichting door een ammoniakdoseerinrichting.
4 Vergunning ingevolge de Hinderwet en de Wet luchtverontreiniging voor
24 mei 1988
het uitbreiden van de bestaande fabriek met een eenheid voor de productie
van grafiet en tot toevoeging aan de oprichtingsvergunning van een aantal
aanvullende voorschriften.
5 Vergunning ingevolge de Wet luchtverontreiniging voor het uitbreiden van 26 september 1989
de bestaande inrichting met een procesgasontzwavelingsinstallatie en een
proefoveninstallatie en het veranderen van de gebezigde werkwijze
(loslaten maximum zwavelgehalte in cokes).
6 Vergunning ingevolge de Hinderwet en de Wet luchtverontreiniging voor
26 mei 1992
het uitbreiden en het veranderen van de gebezigde werkwijze in verband
met de realisatie van een installatie voor de zuivering de productie van
grafiet en tot toevoeging aan de oprichtingsvergunning van een aantal
aanvullende voorschriften (actualisering).
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Bijlage 2 Geactualiseerde voorschriften
1. ALGEMEEN
1.1.1
De productie van siliciumcarbide mag niet meer bedragen dan 65.000 ton per kalenderjaar.
1.1.2
Procesapparatuur, opslagtanks en leidingen welke zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt anders dan het oventerrein, moeten afdoende zijn beschermd door een
vangrail of een gelijkwaardige constructie.
1.1.3
Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn, er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn. In
verband met de toegankelijkheid in noodsituaties, dient de inrichting te beschikken over een tweede
toegangsweg vanaf de openbare weg, ruimtelijk voldoende gescheiden van de hoofdingang. Daarnaast
dient noodverlichting aanwezig te zijn bij installaties waar belangrijke handelingen worden verricht in
verband met de bedrijfsveiligheid.
1.1.4
Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van
installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt. Het inspectie- en onderhoudssysteem
dient ten minste te omvatten:
a. een beschrijving van de organisatie;
b. een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie;
c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke
frequentie;
f. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.
Ons College kan aan de frequentie en diepgang van het inspectie- en onderhoudssysteem nadere eisen
stellen.
1.1.5
Personen die binnen de inrichting werkzaamheden verrichten, moeten op de hoogte zijn van het
gestelde in de aan deze vergunning verbonden voorschriften, voor zover de voorschriften betrekking
hebben op de eigen werkzaamheden.
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting of gedurende het verrichten van werkzaamheden moet
steeds een bedrijfsfunctionaris aanwezig zijn, die vertrouwd is met de werking van de inrichting en
goed geïnstrueerd is met betrekking tot de bij storingen en in noodsituaties te nemen maatregelen.
1.1.6
Binnen de inrichting moet een bedrijfsnoodplan zijn vastgesteld. Het bedrijfsnoodplan dient ten
minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse
meteorologische omstandigheden;
- de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, coördinatiecentra, waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen,
medische noodvoorzieningen;
- fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en
klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
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overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe
hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie;
- het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale aanval-, rampen- of
rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen;
- een beschrijving hoe moet worden gehandeld wanneer ten gevolge van incidenten bodembelasting moet worden voorkomen of in omvang beperkt
Eenmaal per jaar dient met het bedrijfsnoodplan te worden geoefend om te kunnen vaststellen of het
plan adequaat is en voldoende functioneert of moet worden bijgesteld.
1.1.7
Er moet voldoende reserveapparatuur in voorraad zijn om een goede en veilige procesvoering te
kunnen waarborgen. Zodra blijkt dat bepaalde apparatuur of onderdelen die nodig zijn voor een
ongestoorde werking van of controle op milieutechnische voorzieningen (onder andere waterzuiveringsinstallaties en ontzwavelingsinstallatie) regelmatig uitvallen door aantasting van materiaal,
vervuiling of anderszins, dienen maatregelen te worden genomen om dergelijke storingen te verhelpen
en in het vervolg te voorkomen.

2. LUCHT
2.1 Geuremissie
2.1.1 (onderzoeksopzet)
Vergunninghoudster dient aan ons College ter goedkeuring onderzoeksplannen te over leggen waarin
in ieder geval is aangegeven hoe en binnen welke periode onderzoek wordt gedaan naar:
a.
het effect van de inzet van laagzwavelige cokes op de stankhinder en de financieeleconomische consequenties (exploitatiekosten) van deze maatregel. Het vaststellen van de financieel-economische haalbaarheidsgrenzen dient vergunninghoudster te laten verifiëren door
een onafhankelijke deskundige. De onderbouwde bevindingen van deze deskundige dienen
deel uit te maken van de onderzoeksrapportage. Dit onderzoeksplan dient binnen 4 maanden
na het van kracht worden van dit besluit te worden overgelegd. Binnen 12 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het onderzoek zijn afgerond.
b.
de haalbaarheid van een mobiele overkapping voor toepassing bij een oven in afbouw, waarbij
in ieder geval onderzoek wordt gedaan naar de volgende aspecten:
- de mogelijke uitvoering van overkapping,
- het inpandig afgraven;
- luchtbehandeling, inclusief het voorkomen van emissies.
- de technische en financieel-economische haalbaarheidsgrenzen.
Het vaststellen van de technische en financieel-economische haalbaarheidsgrenzen dient vergunninghoudster te laten uitvoeren door een externe deskundige. De onderbouwde
bevindingen van deze deskundige dienen deel uit te maken van de onderzoeksrapportage. Dit
onderzoeksplan dient binnen 5 maanden na het van kracht worden van dit besluit te worden
overgelegd. Binnen 12 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het onderzoek zijn afgerond
c.
de omstandigheden waardoor blazers ontstaan. Hierbij moet in ieder geval onderzoek worden
gedaan naar de invloed van:
- eigenschappen van grondstoffen waarmee ovens zijn opgebouwd,
- de wijze waarop ovens zijn opgebouwd,
- de wijze waarop de ovens worden bedreven (belasting, afschakeling),
- externe factoren (bijvoorbeeld grondwaterstanden en parameters die bepalend zijn voor
een goede ovenreis)
Dit onderzoeksplan dient binnen 4 maanden na het van kracht worden van dit besluit te worden overgelegd. Binnen 12 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het
onderzoek zijn afgerond.
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d.

e.

f.

g.

de haalbaarheid, in de vorm van een haalbaarheidsstudie, van de toepassing van statistische
methodes om het verband tussen bedrijfs- en weersomstandigheden enerzijds en de op het
oventerrein waargenomen concentraties koolmonoxide (als indicator voor de H2S-emisse) anderzijds nader te analyseren. Doel van deze studie moet zijn het ontwikkelen van een methode
om afwijkingen in bedrijfsvoering tijdig waar te nemen en het beoordelen van het effect van
emissiereducerende maatregelen.
Dit onderzoeksplan dient binnen 2 maanden na het van kracht worden van dit besluit te worden overgelegd. Binnen 9 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het
onderzoek zijn afgerond.
de haalbaarheid, in de vorm van een haalbaarheidsstudie, van mogelijkheden om de geuremissie door een oven in productie en de geuremissie vanuit de sproeiwaterbassins nader te
kwantificeren. Dit onderzoeksplan dient binnen 2 maanden na het van kracht worden van dit
besluit te worden overgelegd. Binnen 12 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek
moet het onderzoek zijn afgerond.
de optimalisatie van de onderhuisafzuiging van de ovens (vervolg studie). Dit onderzoeksplan
dient binnen 4 maanden na het van kracht worden van dit besluit te worden overgelegd. Binnen 12 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het onderzoek zijn
afgerond.
de mogelijkheden om de geuremissie door een oven in afbouw te beheersen, anders dan
bedoeld in sub b (mobiel overkappen), met als doel het beperken van de verspreiding van geur
naar de omgeving. Dit onderzoeksplan dient binnen 4 maanden na het van kracht worden van
dit besluit te worden overgelegd. Binnen 16 maanden na goedkeuring van het plan van onderzoek moet het onderzoek zijn afgerond.

2.1.2 (eisen onderzoeksplan)
Een onderzoeksplan als bedoeld in voorschrift 2.1.1 dient te bevatten:
- de inhoud van het project, met een omschrijving van de onderzoeksvraag en de doelstellingen,
- de planning en fasering van het project,
- hoe de projectorganisatie is geregeld en hoe eventuele uitbesteding van werkzaamheden plaats
zal vinden en
- hoe de tussentijdse terugkoppelingen en de beoordeling plaats zullen vinden.
De onderzoeksinspanningen moeten gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om
het beoogde geurhinderniveau van 1 g.e./m3 als 98-percentiel in de woonkernen te bereiken.
2.1.3 (nadere eisen t.a.v. uitvoering van onderzoek)
Ons College kan naar aanleiding van een onderzoeksplan zoals bedoeld in voorschrift 2.1.1 nadere
eisen stellen aan:
- de aard, frequentie en het tijdstip van de tussen-, voortgangs- en / of eindrapportages;
- de betrokkenheid van door ons College aan te wijzen interne en/of externe deskundige(n).
2.1.4 (verplichting uitvoeren en rapportage onderzoek)
De onderzoeken als bedoeld in voorschrift 2.1.1 moeten worden uitgevoerd, afgerond en aan ons
College gerapporteerd worden, volgens het goedgekeurde onderzoeksplan en de op grond van
voorschrift 2.1.3 geldende nadere eisen.
Overige maatregelen:
2.1.5
De doorvoer van leidingen door de folies dient zodanig te zijn dat het ontwijken van ovengas naar de
buitenlucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Hiertoe dient het meet- en beheerssysteem voor het
beperken van de emissie van ovengas via de doorvoeren van de leidingen in stand te worden gehouden. Ten minste één keer per dag moeten van elke oven die in werking is de afdichtingen worden
gecontroleerd op lekkage. Er is sprake van een lekkage indien er een significant verschil van de
gemeten CO waarden is ten opzichte van de heersende achtergrondwaarde. Eventuele lekken dienen
binnen zo spoedig mogelijk te worden gerepareerd.
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2.1.6
Voordat een oven wordt voorzien van een folie dient de top van de productieoven te worden voorzien
van een laag nieuw mengsel van zand en cokes of van een laag gezeefd oud mengsel, met een
korrelgrootte kleiner dan 10 mm.
2.1.7
De emissie van zwavelwaterstof (H2S) door de inrichting als geheel mag niet meer bedragen dan 1,5
kg H2S per uur.
2.1.8
De druk van het gas onder de folie dient automatisch te worden gemeten en geregeld en te worden
aangepast aan de atmosferische omstandigheden.
2.1.9
Na het verwijderen van het folie dient onmiddellijk te worden aangevangen met het uitwendig koelen
van de oven met water. Dit dient zodanig te gebeuren dat het gehele oppervlak voortdurend vochtig
wordt gehouden.
2.1.10
Het folie mag worden verwijderd als de gasontwikkeling zodanig is verminderd, dat het folie bij
gesloten ventielen door de zich ontwikkelende gasdruk niet langer gespannen kan blijven.

2.2 Preventie folie-verliezen en blazers
2.2.1
Bij foliescheur tijdens normaal bedrijf dient de elektriciteit naar de betreffende oven onmiddellijk te
worden afgeschakeld, zonodig bijvullen voorzover dit van uit het oogpunt veiligheid verantwoord is,
en dient zo spoedig mogelijk daarna een nieuw folie te worden aangebracht, alvorens de oven opnieuw
in bedrijf te nemen.
2.2.2
Nadat er een foliescheur optreedt (al dan niet gecombineerd met een blazer) mag er, zolang de oven
niet weer opnieuw in bedrijf is genomen, of gedurende twee dagen, alleen een folie worden verwijderd
van een andere oven indien:
- de windrichting tussen 150 en 260, tussen 315 en 360 of tussen 0 en 10 graden is of;
- de windsnelheid groter is dan 6 m/s. Als middelingtijd van windsnelheid- en richting
wordt 10 minuten gehanteerd.
2.2.3
Windsnelheid en windrichting moeten gemeten worden met geijkte meetinstrumenten op een hoogte
van 10 m die opgesteld zijn op een locatie die representatief is voor de situatie bij de inrichting.
2.2.4
Van elke ovenreis dienen de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- De verkolingsfactor van het ingezette mengsel;
- De verbakkingswaarde van de ingezette cokes;
- Drainagewaterputstanden (dagelijks);
- Energie input en kernweerstand (1 keer per 2 uur registreren);
- Wijze van ovenopbouw, ovenvorm, en grootte van de oven;
- Zwavelgehalte van de ingezette cokes;
- Samenstelling van het zand;
- Het optreden van een blazer (datum + tijd, windrichting en windsnelheid);
- Start en stop van de ovenreis (datum + tijd);
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Start en stop van de afbouw van de oven (datum + tijd);
Afschakelen van elektriciteit (reden, duur en moment van ovenreis in MWh);
Alle proeven en testen die worden uitgevoerd.

2.3 Stof
Normstelling
2.3.1
De gehele inrichting mag niet meer stof emitteren dan 163 ton per jaar. Deze norm is exclusief het
verladen aan de laad- en lossteiger nabij het Oosterhornkanaal en exclusief het transport van cokes
vanaf de haven naar de productielocatie aan de Kloosterlaan.
Verlading laad- en lossteiger
2.3.2
Andere goederen dan zand, grind, petroleumcokes of siliciumcarbide mogen niet worden overgeslagen.
2.3.3
Ter beperking van de stofemissie, die optreedt als gevolg van het lossen van cokes en zand aan het
Oosterhornkanaal met behulp van een grijper, mag de maximale vullingsgraad van de storttrechter van
de verladingsinstallatie aan het Oosterhornkanaal niet meer bedragen dan 85 %. De grijper mag pas
worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter is gezakt. Het lossen en verplaatsen met
een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van een goed sluitende constructie langs
de messen
2.3.4
Het transport van petroleumcokes of siliciumcarbide vanaf de aan de los- en laadsteiger van ESD
afgemeerde schepen naar de productielocatie, of andersom, mag slechts uitgevoerd worden met
vrachtauto's waarvan de lading volledig is afgedekt. Met betrekking tot het transport van petroleumcokes of siliciumcarbide vanaf elders afgemeerde schepen naar de productielocatie, of andersom, dient
ESD de expediteurs te instrueren dat het transport slechts mag worden uitgevoerd met vrachtauto's
waarvan de lading volledig is afgedekt.
Terrein
2.3.5
De wegen en lege stukken opslagterrein dienen ten minste éénmaal per dag te worden geveegd met
een veegauto/sproeiauto(s). Bij regen, vorst en sneeuw behoeft niet te worden geveegd.
Binnen het oventerrein dienen de wegen schoon te worden gehouden met wielladers.
2.3.6.
Niet overdekte opslaghopen cokes en overige hopen materiaal die onoverdekt langer dan één week
onaangeroerd op het terrein van de inrichting aanwezig zijn dienen binnen één week na het deponeren
daarvan met plastic folie te worden afgedekt of met een korstvormend middel (“dust retardant”) te
worden besproeid. Door middel van een registratie van de opslaghopen en de overige hopen materiaal
dient ESD aan te tonen dat aan dit voorschrift wordt voldaan.
Graaffronten dienen zodanig klein te worden gehouden dat uitdroging van de graafranden wordt
voorkomen.
2.3.7
Het op- en afbouwen van de ovens met behulp van een kraan mag niet worden uitgevoerd wanneer de
windsnelheid meer dan 17 meter per seconde (8 Beaufort ) bedraagt.
2.3.8
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Bij het afgraven en omzetten van de ovens met een kraan mag de greep pas worden gestort als de
storthoogte niet meer bedraagt dan 1 meter. De storthoogte is de afstand van de onderzijde van de
grijpbak tot aan het reeds aanwezige materiaal.
2.3.9
Zodra tijdens het afgraven van één oven direct na elkaar twee stofwolken ontstaan, moet het afgraven
van de desbetreffende oven onmiddellijk worden gestaakt en moet de oven eerst worden afgekoeld
met sproeiwater.
2.3.10
De transportinstallatie voor de gedroogde producten moet binnen een nagenoeg tochtdichte omkasting
gelegen zijn.
2.3.11
Bij het verlaten van de inrichting moeten de banden van de transportvoertuigen dusdanig schoon zijn,
dat verspreiding van cokes, grafiet en siliciumcarbide naar buiten de inrichting (o.a. de openbare weg)
wordt voorkomen.
2.3.12
Bij het verladen van niet verpakte stuifgevoelige SiC in een siloauto, dient de verdringingslucht door
een doelmatig werkende (filtrerend) afscheider te worden afgevoerd. Indien er bij het verladen een
zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt, bijvoorbeeld ten gevolge van een defect doekfilter,
dient het verladen onmiddellijk gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen.
2.3.13
Sterk stuifgevoelige en licht stuifgevoelige niet bevochtigbare vaste stoffen (NeR categorie S1, S2 en
S3), dienen in een gesloten loods of silo te worden opgeslagen.
2.3.14
Op stilstaande transportbanden mag geen grondstofmengsel aanwezig zijn.
Depositie bepaling
2.3.15
Binnen zes maanden na het van kracht worden van dit besluit moet de door de inrichting veroorzaakte
stofemissie worden vastgesteld. Deze vaststelling dient te worden verricht met behulp van depositiemetingen, waarbij gedurende ten minste vier aaneengesloten weken met behulp van stofrecorders de
depositie gemeten wordt. De stofemissie van de totale inrichting moet met behulp van de resultaten
van de depositiemetingen worden berekend.
Het meetplan dient ten minste twee maanden voordat met de metingen wordt begonnen aan ons
College te worden overgelegd. Ons College kan aanvullende maatregelen verlangen betreffende de
wijze van het uitvoeren van de meting.
2.3.16
Binnen 3 maanden nadat de stofmetingen op grond van bovengenoemd voorschrift zijn uitgevoerd,
moet het onderzoeksrapport met de resultaten aan ons College worden verstrekt. In het rapport moeten
tenminste de volgende zaken aan de orde komen:
• de meetopzet en de stofbronnen;
• de resultaten van de stofconcentratiemetingen;
• de berekeningen van de stofemissie per jaar;
• de berekeningen van de jaarlijkse depositie;
• de korrelgrootteverdeling (inclusief bepaling aandeel fijn stof);
• een vergelijking met de metingen uit 1994 en een verklaring voor de eventuele verschillen;
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•

de samenstelling van het stof m.b.t. de componenten: benzo(a)pyreen, nikkel(verbindingen),
vanadium, chroom, cadmium en siliciumcarbide.

Stoffilterinstallaties
2.3.17.
De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider (doekenfilter) mag
niet meer bedragen dan 5 mg/m3. In afwijking van voorgaande mag de stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht van emissiepunt F 19 tot en met het jaar 2007 niet meer bedragen dan 10 mg/m3.
2.3.18.
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit besluit moet een onderhouds- en monitoringsplan
voor alle stoffilterinstallaties worden opgesteld. Dit plan moet tenminste voldoen aan het controleregime conform paragraaf 3.7.2 van de NeR. Het uitvoeren van het controleregime moet middels
instructies, procedures en/of het inspectie- en onderhoudsprogramma voldoende zijn geborgd. Er moet
in ieder geval worden aangegeven hoe:
- onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en de borging daarvan;
- het onderhoud van de stoffilters wordt geregistreerd en hoe m.b.v. het register (o.a. standtijd;
storingen) preventief onderhoud wordt bevorderd;
- de monitoring van de werking van de doekenfilters wordt uitgevoerd en geregistreerd;
- de meetfrequentie en de meettechniek die wordt toegepast om de werking van de doekenfilterinstallaties incidenteel te controleren.
2.4 Zwaveldioxide
2.4.1
De uitworp van zwaveldioxide (SO2) van de gehele inrichting mag niet meer bedragen dan 50
kilogram per uur, berekend als voortschrijdend jaargemiddelde. Deze emissie-eis is niet van toepassing op de periode van maximaal 240 uur per jaar, waarin de ontzwaveling is uitgevallen i.v.m. storing
of onderhoud. Het weekgemiddelde zwavel-aanbod aan de ontzwavelingsinstallatie mag niet meer
bedragen dan 400 kg zwavel per uur.
2.4.2
Het zwavelgehalte van het ovenmengsel dat tijdens een geplande stop van meer dan 48 uur wordt
ingezet, mag niet hoger zijn dan 1,5 % (bij 0% vocht) als gemiddelde gedurende een onderhoudsstop.
2.4.3
In de controlekamer en op andere strategische plaatsen, dient een voorziening te zijn aangebracht voor
het in werking brengen van het noodstopsysteem van de ontzwavelingsinstallatie.
2.4.4
De ontzwavelingsinstallatie moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat stankoverlast als
gevolg van (diffuse)lekkages wordt voorkomen.
2.4.5
Er moeten doeltreffende continu werkende CO-detectoren bij de ontzwavelingsinstallatie zijn
opgesteld, welke alarmerend en registerend werken in de controlekamer.
2.4.6
Van de proefoven afkomstig procesgas dient, alvorens te worden verbrand, ten behoeve van de
ontzwaveling te worden behandeld in de ontzwavelinginstallatie.
Metingen en registratie
2.4.7
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Ten behoeve van het bepalen van de uitworp van zwaveldioxide (SO2) dient continumeting van
zwavelwaterstof (H2S), zwavelkoolstof (CS2), methyl-mercaptaan (CH3SH) en carbonylsulfide (COS)
in behandeld en ongereinigd procesgas plaats te vinden.
Onder continue meting van zwavelcomponenten zowel in behandeld als in ongereinigd procesgas
wordt verstaan het volautomatisch meten met een monsternamefrequentie per monsterpunt van 1 keer
per 2,5 uur gedurende 24 uur per etmaal.
Tevens dient het gasdebiet naar de ontzwavelingsinstallatie en de energieterugwincentrale continu te
worden gemeten en dient continu te worden bepaald hoeveel gas er naar de fakkel gaat. De resultaten
van deze metingen en bepalingen dienen te worden geregistreerd.
Indien de werking van de continue meting ter bepaling van de SO2-uitworp is gestoord en deze storing
langer dan 48 uur duurt, dient ons College hiervan op de hoogte te worden gebracht.
2.4.8
Ten minste één maal per maand, binnen 21 dagen na afloop van de voorgaande kalendermaand, moet
worden gerapporteerd over de uitworp van zwaveldioxide in kilogram per uur per week (inclusief en
exclusief storingen) door de inrichting ten gevolge van gereinigd en ongereinigd procesgas, het
rendement van de verwijdering van zwavelwaterstof (H2S), zwavelkoolstof (CS2), methylmercaptaan
en carbonylsulfide (COS) door de ontzwavelingsinstallatie, het aantal stilstand-/storingsuren, het
zwavelgehalte en vochtgehalte van de petroleumcokes. Ook dient ten minste één maal per maand,
binnen 21 dagen na afloop van de voorgaande maand, te worden gerapporteerd over de uitworp van
zwaveldioxide tijdens het omzeilen (bypasses) van de ontzwavelingsinstallatie.
2.5 Fakkelsysteem
2.5.1
Voorzieningen moeten zijn aangebracht om te voorkomen dat in de fakkelleiding en toebehoren zich
vloeistof kan verzamelen.
2.5.2
In de fakkelleiding vanaf de ontzwavelingsinstallatie dient een registrerende debietmeter van redelijke
nauwkeurigheid te zijn geïnstalleerd.
2.5.3
De fakkels dienen zodanig te zijn ontworpen en worden bedreven dat de verbranding in open lucht
roetloos geschiedt.
2.5.4
De fakkel(s) dienen zodanig te zijn ingericht en worden onderhouden, dat ontsteking van vrijkomend
gas te allen tijde verzekerd is; de installatie dient zodanig te zijn ingericht en onderhouden dat
vlamterugslag in de fakkelpijp niet kan optreden.
2.5.5
Uiterlijk op 1 april dient aan ons College te worden gerapporteerd de totale hoeveelheid geproduceerde ovengas in het daaraan voorafgaand jaar, de gemiddelde samenstelling van dit gas, alsmede het deel
dat in de openlucht is verbrand, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen, procesmatige
oorzaken, storingen en/of bijzondere bedrijfsomstandigheden als onderhoudsstop van de energiecentrale en de ontzwavelingsinstallatie.

3. GELUID
3.1.1
Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij respectievelijk worden uitgevoerd aan in deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter
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volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:
Referentiepunt ESD-01, ESD-02, ESD-03 en ESD-05 op de figuur in bijlage 3 van dit besluit:
a. 64 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 59 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 54 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt ESD-04 op de figuur in bijlage 4 van dit besluit:
a. 54 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 49 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 44 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
3.1.2.
Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (Lmax),
mag, gemeten in de meterstand "fast", de in het voorgaande voorschrift genoemde waarden met niet
meer dan 10 dB(A) overschrijden.
4. AFVAL EN RESTSTOFFEN
4.1.1.
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Afvalstoffen mogen niet
in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op
de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort, begraven of langer dan één jaar in de
inrichting worden opgeslagen.
4.1.2
De niet-procesgebonden afvalstoffen van enige omvang die vrijkomen bij het bedrijfsproces dienen in
ieder geval in de volgende fracties gescheiden te worden ingezameld (binnen de inrichting) en
gescheiden te worden aangeboden aan de inzamelaar c.q. verwerker: papier/karton, ferro/ niet ferro
metaal, hout, kunststof en gemengd afval.
5 AFVALWATER
5.1.1
Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het
transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool
behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij
een zodanig riool behorende apparatuur.
5.1.2.
Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen de afvalwaterstromen via voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden. De
voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

6. BODEMBESCHERMING
6.1 Algemeen
6.1.1
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De bodem onder de ovens tot aan de onderkant van het drainagesysteem is onderdeel van de procesinstallatie. Bij beëindiging van (een deel van) de activiteiten dient de in deze procesinstallatie aanwezige
bodem verwijderd te worden indien voor een of meerdere in het kader van het bedrijfsproces relevante
componenten de streefwaarde wordt overschreden.
6.2 Onderzoeken
6.2.1
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende
voorzieningen en de invloed van de activiteit op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater)
binnen vier weken na beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.
6.2.2
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek
onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet binnen vier weken na beëindiging van de activiteiten
plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek. De
resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan ons College zijn gezonden.
6.2.3
Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties
aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met ons College een onderzoek worden uitgevoerd
naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek
moet het volgende worden uitgevoerd:
- zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken;
- aan ons College gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren;
- eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met
verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en,
indien nodig, worden hersteld of vervangen.

6.3. Beperking bodemrisico
6.3.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat,
moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de
activiteit, in overeenstemming met de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico). Voor het oventerrein, de cokesopslag en de bassins voor de opslag van water dat voldoet
aan voorschrift 9.1.1 ten aanzien van PAK mag worden uitgegaan van een bodemrisicocategorie A*
(aanvaardbaar risico) zoals omschreven in de NRB.
6.3.2 (monitoringsplan)
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient een ontwerp van een
doelmatig monitoringssysteem voor risicobeperkend bodemonderzoek overeenkomstig de NRB ter
goedkeuring aan ons College te worden overgelegd. Hierbij geldt onder andere als randvoorwaarde
dat, naar oordeel van ons College, bodemherstel ten aanzien van nieuw ontstane verontreiniging
afdoende is gewaarborgd. Het risicobeperkend bodemonderzoek moet met inachtneming van de
"Richtlijn Monitoring Bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" plaatsvinden of op een gelijkwaardige manier.
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Binnen 3 maanden na goedkeuring van het ontwerp zoals bedoeld in het vorig voorschrift dient het
monitoringssysteem te zijn gerealiseerd. In het ontwerp moet in ieder geval het volgende worden
opgenomen:
de te monitoren/analyseren stoffen/parameters;
de monsternamefrequentie;
wanneer moet worden overgegaan tot bodemherstel en binnen welke termijn.
Ons College kan nadere eisen stellen ten aanzien van het monitoringssysteem.
6.3.3
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan ons College eisen dat het monitoringssysteem
of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 2 maanden na een schriftelijke aanwijzing dient
het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzing.
6.3.4
Binnen 2 maanden na het van kracht worden van dit besluit, dient er een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn, zodanig dat periodiek onderhoud en het goed functioneren van het
ovendrainagesysteem is gewaarborgd. Hiertoe moet een werkinstructie worden opgesteld waarin de
methode van controle, de frequentie en de wijze van registratie worden vastgelegd. Daarnaast moet
worden aangegeven welke criteria worden gehanteerd voor het disfunctioneren en welke vervolgactie(s) noodzakelijk zijn.

6.4 Bodemrisicodocument
6.4.1
Binnen 4 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet een rapportage aan ons College
worden getoond, waarin is opgenomen de bepaling van de bodemrisicocategorie van elke bodembedreigende bedrijfsactiviteit, overeenkomstig de NRB.
6.4.2
Indien uit de rapportage genoemd in het voorgaande voorschrift blijkt dat één of meerdere bodembedreigende bedrijfsactiviteiten niet vallen in bodemrisicocategorie A, moet binnen 12 maanden na het
van kracht worden van deze vergunning een plan van aanpak aan ons College worden getoond. Hierin
moet zijn aangegeven welke, en wanneer, aanvullende bodembeschermende voorzieningen en
maatregelen getroffen zullen worden teneinde deze wel te laten vallen in de bodemrisicocategorie A.
6.4.3
Ons College kan ten aanzien van het plan van aanpak, de noodzakelijke maatregelen, voorzieningen en
monitoring nadere eisen stellen.
6.5 Voorzieningen
6.5.1
De vloer ter plaatse van laboratoria, werkplaatsen en de ontzwavelingsinstallatie moet, voorzover hier
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig
zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.
6.5.2
De vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof van het
vloeistofdichte vloergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op het vloeistofdichte vloergedeelte is aangesloten.
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6.5.3
Alle emballage, tanks, leidingen (met uitzondering van de ondergrondse leidingen onder het oventerrein) voor de opslag en het transport van bodemverontreinigende stoffen moeten vloeistofdicht zijn,
geschikt zijn voor de hierin opgeslagen of hierdoor te transporteren stoffen, en in goede staat van
onderhoud verkeren.
6.5.4
Ter plaatse van de opslag van cokes en grondstoffenmengsel moet een aaneengesloten verharding zijn
aangebracht.
6.5.5
De vloeistofdichte verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof van de
vloeistofdichte verharding kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op de vloeistofdichte
verharding is aangesloten.
6.5.6
De vloeistofdichte verharding moet vloeistofdicht aansluiten op eventuele goten en op de trottoirgedeelten. Het afvloeien van vloeistof mag niet worden belemmerd door opstaande kanten van goten en
dergelijke.
De op de vloeistofdichte verharding opgevangen vloeistof, hemelwater daaronder ook begrepen, moet
blijvend afvloeien naar het afvoersysteem. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn en
op afschot zijn gelegen om plasvorming te voorkomen.
6.5.7
De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht
zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.
6.5.10 (Maatregelen)
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering moet
een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan ons College kunnen worden getoond.
Hiertoe moeten de reeds aanwezige vloeren, verhardingen of bedrijfsrioleringen, binnen een termijn
van 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling
44, worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur.
6.5.11
Bij het ontwerp en de aanleg van een nieuwe vloeistofdichte vloer of verharding moeten de CUR 196
en de voor het betreffende materiaal geldende CUR/PBV-aanbevelingen in acht worden genomen. De
bodembeschermende voorziening moet, na aanleg, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44,
worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de
vloeistofdichte vloer of verharding moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen
kunnen worden getoond.
Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering opnieuw
worden geïnspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44.
6.5.12
Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden
aangemerkt, moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen
binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de
herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44
worden uitgevoerd.
6.5.13
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Een vloeistofdichte vloer of verharding moet door de vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid
en doelmatigheid worden geïnspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle
alsmede de te beoordelen onderdelen worden vastgelegd op de PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening. Deze verklaring moet altijd in de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek kunnen
worden getoond aan ons College.
6.5.14
Vloeistofkerende voorzieningen moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of
gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een
inspectieplan moet worden vastgelegd:
welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
de wijze van inspectie (visueel, monstername, metingen, etc.);
welke deskundigheid daarvoor nodig is;
wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
welke middelen daarvoor nodig zijn;
hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.
Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De
vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties
moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
bevindingen;
de eventueel genomen vervolgacties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.
Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, moeten periodiek worden
onderhouden en geïnspecteerd. Er dient een onderhouds- en inspectieprogramma te worden opgesteld,
afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. In het onderhoudsprogramma moet ten
minste zijn vermeld:
welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
wie het onderhoud uitvoert;
welke middelen daarvoor nodig zijn.
Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig
zijn en moet op aanvraag van ons College worden overgelegd. De vergunninghouder moet erop
toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden
geregistreerd:
- datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
- bevindingen;
- uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.
6.5.15
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.
6.5.16
Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte opvangvoorzieningen, vloeistofkerende opvangvoorzieningen,
emballage, tanks, leidingen en rioleringen, zoals omschreven in de twee voorgaande voorschriften, te
worden opgesteld. Hierbij moet worden aangesloten bij de hoofdstukken 5.3 (maatregelen algemeen),
6 (materialen) en 7 (bedrijfsrioleringen) van de NRB.
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6.5.17
Het personeel van de inrichting moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen.
Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen
stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

6.6 Dekking aansprakelijkheid
6.6.1
Indien er ten aanzien van de monitoring van het grondwater op het oventerrein wordt afgeweken van
de "Richtlijn Monitoring Bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" of een gelijkwaardig alternatief,
kan ons College als nadere eis stellen dat de vergunninghoudster een financiële zekerheid stelt van
maximaal € 225.000,- ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het drijven van de inrichting. Hiervan moet een schriftelijk bewijs
worden overgelegd waaruit blijkt dat voor de inrichting financiële zekerheid is gesteld.
6.6.2
De in voorschrift 6.6.1 bedoelde verplichting tot het stellen van een financiële zekerheid eindigt op het
moment dat de inrichting niet langer in werking is en er naar het oordeel van ons College geen sprake
is van een verontreiniging van de bodem. Het oordeel of er geen sprake is van een verontreiniging van
de bodem zal ons College baseren op een door de vergunninghouder over te leggen bodemonderzoek
conform NEN 5740. Uiterlijk zes weken na ontvangst van het bodemonderzoek beslist ons College
over de beëindiging van de te stellen financiële zekerheid.
6.6.3
Iedere wijziging die consequenties kan hebben voor de door de vergunninghoudster gestelde financiële
zekerheid (waaronder het overgaan van exploitatie van de inrichting aan een andere natuurlijke of
rechtspersoon) dient ten minste vier weken voor de wijziging, schriftelijk melding gedaan te worden
bij ons College.

7. ENERGIE
7.1.1
ESD is verplicht, binnen de in het energie-efficiencyplan aangegeven termijn, de wereldtop te
bereiken door uitvoering te geven aan de zekere maatregelen uit het plan. Er mogen vervangende
maatregelen worden getroffen, mits daardoor een zelfde verbetering van de energie-efficiency wordt
bereikt.
7.1.2
ESD dient jaarlijks, uiterlijk op 1 april, te rapporteren over de in het voorgaande kalenderjaar bereikte
energie-efficiency, alsmede over de hiermee samenhangende vermeden CO2- emissies. Hierbij dient
aangegeven te worden in hoeverre die verbeteringen in overeenstemming zijn met het energieefficiency plan. De rapportage dient te voldoen aan de eisen van bijlage 4 van het Convenant
Benchmarking (protocol monitoring en rapportage). Het is toegestaan de voortgang ten aanzien van
het Convenant Benchmarking te rapporteren in het milieuverslag mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit bijlage 4 van het Convenant Benchmarking.
7.1.3
In geval van beëindiging van deelname aan het Convenant Benchmarking dient vergunninghoudster
hiervan onverwijld kennis te geven aan ons College.

8. EXTERNE VEILIGHEID
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8.1 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
8.1.1 (Algemeen)
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4., 6.5, 6.6, 6.7,
6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.2.1 t/m 11.2.3 en 11.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.
8.1.2 (losse kast)
De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m
7.1.5, 7.2 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.
8.1.3 (chemicaliënopslag / vatenpark)
De opslag in een vatenpark dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 10.1.4, 10.1.5, 10.2,
10.3.1 t/m 10.3.4, 11.1.3,11.7.1 en 11.7.2 van de richtlijn CPR 15-1.
8.2 Opslag aardolieproducten in tanks
8.2.1
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn
uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme.
8.2.2
Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter en enkelwandige tanks moeten in een
lekbak worden geplaatst. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2.tot en met 4.3.5 van de
CPR 9-6.
8.2.3 (enkelwandige tank evt. met leidingen en appendages).
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
4.1.1 en 4.1.2; 4.1.3 tot en met 4.1.6; 4.3.1 tot en met 4.3.9; 4.3.11 en 4.3.12; 4.4.1 tot en met en 4.4.8;
4.5.2 tot en met 4.5.9; 4.5.11.
8.3 Ammoniakopslag en verlading
8.3.1 (veiligheidsmaatregelen en voorzieningen)
Bij de ammoniakopslag en verlading moet invulling worden gegeven aan de eisen die in paragraaf
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, en 4.2.7 van de CPR 13-1 "Ammoniak; opslag en verlading", derde druk 1999
daaraan worden gesteld.
8.3.2 (constructie-eisen en toebehoren)
De constructie van stationaire opslagreservoirs met toebehoren, zoals leidingen, appendages, beveiligingen en instrumentatie, voor vloeibare ammoniak onder druk moet voldoen aan het gestelde in
voorschrift 6.3 en 6.5 van de CPR 13-1.
8.3.3
De constructie van stationaire opslagreservoirs met toebehoren, zoals leidingen, appendages, beveiligingen en instrumentatie, voor gekoelde vloeibare ammoniak moet voldoen aan het gestelde in de
voorschriften van paragraaf 6.4 en 6.5 van de CPR 13-1.
8.3.4 (het bedrijven van opslagreservoirs)
Het bedrijven en in stand houden van een opslagreservoir met toebehoren moet voldoen aan het
gestelde in de voorschriften van paragraaf 6.6 van de CPR 13-1.
8.3.5 (losinstallatie voor tankwagens)
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De situering, voorzieningen, constructie, bedrijfsvoering, onderhoud en inspectie van de losplaats
moet voldoen aan de eisen die in de voorschriften 7.1.1 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.6, 7.2.8 en 7.2.9, 7.3.1
t/m 7.3.8, 7.4.1 t/m 7.4.12, 7.5.1 t/m 7.5.6. van de CRP 13.1 daaraan worden gesteld.
8.3.6
Bij de eerstvolgende periodieke herkeuring moeten de opslagreservoirs worden gekeurd volgens het
gestelde in voorschrift 8.2.5. van de CPR 13.1.
8.4. Opslag zwavel- en zoutzuur in tanks
8.4.1
Zoutzuur/Zwavelzuur moet gescheiden worden opgeslagen van basen en oxidatiemiddelen, op een
zodanige wijze dat deze stoffen niet met elkaar in contact kunnen komen. Deze stoffen mogen daarom
niet bij elkaar in een gezamenlijke lekbak zijn geplaatst.
8.4.2
Alle reservoirs (voorraad- of doseerreservoirs) moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit blijkt
welke stof zich in het reservoir bevindt.
8.4.3
Een reservoir en doseerpomp voor zoutzuur/zwavelzuur moet geplaatst zijn in een lekbak. De afvoer
van een lekbak dient bij normaal bedrijf gesloten te zijn, zodat in geval van ernstige lekkage geen
zoutzuur/zwavelzuur verspreiding kan plaatsvinden.
8.4.4 Constructie
Reservoirs met bijbehorende leidingen en appendages dienen bestand te zijn tegen de inwerking van
zoutzuur/zwavelzuur.
8.4.5
Het niveau van de vloeistof in het reservoir moet eenvoudig te controleren zijn.
8.4.6
Om bij overvulling het teveel aan zoutzuur/zwavelzuur veilig te kunnen afvoeren moet een overloopleiding op het reservoir zijn aangebracht met ingebouwde hevelonderbreker. Deze leiding moet
tenminste dezelfde diameter hebben als de vulleiding.
8.4.7
Indien de opslagtank is voorzien van een onderaansluiting dient zo dicht mogelijk bij de tank een
afsluiter te zijn geplaatst.
8.4.8 Vullen van een reservoir
De plaats waar het transportreservoir op de vulleiding moet worden aangesloten, moet duidelijk zijn
gemerkt met de aanduiding zoutzuur/zwavelzuur.
8.4.9
In horizontale richting van het vulpunt mag binnen één meter geen vulpunt aanwezig zijn van een
basisch reagerende stof. Onder het vulpunt voor het reservoir met zoutzuur/zwavelzuur moet een
lekbak zijn aangebracht.
8.4.10
In de nabijheid van het aansluitpunt dient een aansluiting op de waterleiding met een slang aanwezig
te zijn om eventueel gemorst zoutzuur/zwavelzuur te kunnen verdunnen en wegspuiten.

8.5 Gasflessen
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8.5.1
Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum,
niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst voor het Stoomwezen of een, ingevolge de
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526,
84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald
overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.
8.5.2
Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het
terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
8.5.3
Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid
van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld. Voorkomen moet worden dat gasflessen
kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De
gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.
8.5.4
Gasflessen met een brandbare inhoud moeten gescheiden worden opgeslagen van gasflessen met
oxiderende gassen door een scheidingswand met een brandwerendheid van 60 minuten dan wel door
een afstand aan te houden van drie meter tussen de opslagen.

8.6 Overige aspecten
8.6.1
Werkzaamheden zoals onderhoud, reparatie en nieuwbouw binnen de gevarenzones, als bedoeld in
Nederlandse Praktijkrichtlijn 7910-1 (NPR 7910-1), mogen slechts met toestemming van de bedrijfsleiding plaatsvinden. Bij deze toestemming (bijvoorbeeld via een werkvergunning) moet zijn
aangegeven:
1. welke maatregelen moeten worden getroffen teneinde brand en/of explosies te voorkomen;
2. welke middelen moeten worden gebruikt om brand te bestrijden en andere ongewenste situaties ongedaan te maken;
3. welke werkzaamheden verricht mogen worden;
4. de duur van de werkzaamheden;
5. de uit te voeren controles voordat met de werkzaamheden mag worden begonnen;
6. hoe een veilige situatie gedurende de werkzaamheden wordt gewaarborgd.
8.6.2
In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodenergievoorziening
zijn gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste onderstaande werkzaamheden en activiteiten kunnen
worden uitgevoerd:
a. het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen met alle daaruit voortvloeiende
werkzaamheden;
b. alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten
of bijzondere omstandigheden;
c. de ventilatoren voor het afzuigen van het gas uit de oven en van onder de folie.
Noodstroomvoorzieningen moeten ten minste éénmaal per maand op de juiste werking worden
gecontroleerd en mogen slechts als zodanig worden gebruikt. De bevindingen van de controles dienen
in een logboek te worden vastgelegd.
8.6.3
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Het lossen en het laden van tankauto's moet geschieden volgens een procedure die schriftelijk is
vastgelegd. Deze dient tevens nabij de betreffende los- en laadplaats voor betrokkenen beschikbaar te
zijn (bijv. zichtbaar zijn opgehangen).

9. BEDRIJFSWATERZUIVERING
9.1.1
In de bassins die worden gebruikt als sproeiwaterbassin mag uitsluitend (afval)water worden afgelaten
met een concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (volgens de reeks 16 van EPA)
van maximaal 400 µg/l en aan zwavelwaterstof (als opgelost sulfide bepaalt conform NEN 6608 of
een gelijkwaardige methode) van maximaal 30 mg/l is.
9.1.2
De bassins die worden gebruikt voor de opslag van water met een concentratie aan zwavelwaterstof
(als opgelost sulfide bepaalt conform NEN 6608 of een gelijkwaardige methode) van meer dan 30
mg/l dienen te zijn afgedekt.
9.1.3
De waterzuiveringsinstallaties voor gascondensaat en ovendrainagewater moeten zodanig worden
gebruikt en onderhouden, dat de voortschrijdende 12-maandsgemiddelde concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (volgens de reeks 16 van EPA) voor het als sproeiwater in te zetten
gezuiverde water maximaal 400 µg/l is en dat de voortschrijdende 12-maandsgemiddelde concentratie
aan H2S (als opgelost sulfide bepaalt conform NEN 6608 of een gelijkwaardige methode) in het
gezuiverde gascondensaat maximaal 30 mg/l is.
9.1.4
Van de waterzuiveringsinstallatie voor gascondensaat en ovendrainagewater dienen dagelijks de
verwerkte hoeveelheden, de werkingsgraad en de storingen te worden geregistreerd. De registraties
moeten twee jaar worden bewaard.

10. RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN
10.1.1
ESD moet elk jaar voor 1 april een milieujaarverslag overleggen aan ons College. De inhoud van het
milieujaarverslag dient te voldoen aan het bij en krachtens art. 12.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer bepaalde.

11. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
11.1.1
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet dient conform artikel 17.1 Wet
milieubeheer hiervan mededeling te worden gedaan bij de milieuklachten telefoon van de provincie
Groningen, conform de eventuele geldende nadere instructies. In aanvulling op het bepaalde in artikel
17.1 Wet milieubeheer dient de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.
11.1.2
Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan ons
College een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
c. de samenstelling en grootte van emissies tengevolge het voorval;
d. de gevolgen voor de omgeving;
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e. de getroffen maatregelen met tijdstip daarvan;
f. de oorzaken van het voorval;
g. de maatregelen welke zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.
11.1.3
Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd welke een
bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dient ons College hiervan
schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Namens ons College kunnen
nadere eisen worden gesteld aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
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Bijlage 3 Referentiepunten geluid
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Bijlage 4 Begrippen en afkortingen
ALARA beginsel

Bedrijfsmilieuplan (BMP)

Bodembeschermende
maatregel
Chemicaliën

CPR 13-1
CPR 15-1

CPR 9-6

CUR/PBV
CUR/PBV-aanbeveling 44
EEG-kaderrichtlijn
76/767/EEG
Emballage

Gasfles

Geluidsgevoelige bestemmingen
Geluidniveau in dB(A)
Geureenheid (g.e.)

Gevaarlijke stoffen

Het beginsel dat met zich meebrengt dat alle technisch realiseerbare maatregelen dienen te worden getroffen teneinde een zo groot
mogelijke bescherming voor het milieu te bieden, tenzij zulks,
gelet op een voor de branche waartoe het bedrijf behoort redelijke
kosteneffectiviteit, niet kan worden gevergd.
Milieuplan van een bedrijf zelf, meestal verplicht ingevolge een
doelgroepenconvenant voor de branche waartoe het bedrijf
behoort. In het plan is de milieustrategie van het bedrijf beschreven
en aangegeven welke milieumaatregelen en studies in de komende
jaren (meestal 4 jaar) zeker, mogelijk of voorwaardelijk zullen
worden getroffen en wat de verwachte reducties in emissies,
verbruiken en risico’s van deze maatregelen zijn.
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Milieugevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit verpakking en
aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten van 14 oktober
1987, Stb. 516.
AMMONIAK; Toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties
en warmtepompen, derde druk 1999, ISBN 90 12 08783-X
"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen
en vaste stoffen (0 tot 10 ton)", Commissie Preventie van Rampen
door gevaarlijke stoffen, tweede druk 1994.
"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m3 van brandbare
vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100º C in bovengrondse
tanks."
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
“Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen”
(Stichting CUR, 1998).
Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop
berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG
inzake de keuring van gasflessen.
Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen
bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en
papieren of kunststof zakken.
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen
drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of
naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in
dB(A).
Eén geureenheid is een dusdanige hoeveelheid van een gasvormige
stof of mengsel van stoffen die, verdeeld in 1 m3 geurvrije lucht,
door de helft van een panel van waarnemers wordt onderscheiden
van geurvrije lucht.
Stoffen die als gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) moeten worden aangemerkt.
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Installaties of procesinstallaties

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Maximale geluidsniveau
(LAmax)
NEN 3028
NEN-normen
NeR
NPR
NRB

NVN 5740
Openbaar riool
PBV-Verklaring
vloeistofdichte voorziening
Potentiëel bodembedreigende
activiteit

Protocol Nulsituatie/BSBonderzoek
Riolering
Stand der Techniek

Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd
voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder
objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen,
appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en
beveiligingsapparatuur.
De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen
geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke
beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden,
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid, volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.
Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de
meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.
"Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties".
Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht, Stafbureau NeR Bilthoven
(1992), zoals laatstelijk gewijzigd.
Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands
NormalisatieInstituut (NNI) te Delft.
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te den Haag.
"Bodemonderzoekstrategie bij verkennend onderzoek", uitgegeven
door het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.
Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater
buiten de inrichting.
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model
Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met
zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als
gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een
activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele
maatregelen en voorzieningen die zijn getoffen om het risico van
die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den
Haag (1993).
Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een
inrichting naar een openbaar riool.
al die maatregelen die ter beperking van emissies van een bron,
procesgeïntegreerd dan wel als nageschakelde techniek, in een
gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende
branche in binnen- en buitenland met succes worden toegepast,
dan wel overeenkomstig de regels der techniek vanuit andere
processen of op basis van succesvolle, op industriële schaal
uitgevoerde, demonstratieprojecten op de betreffende bron kunnen
worden toegepast. Is binnen de branche de bedrijfsgrootte erg
uiteenlopend, dan is het voorzieningenniveau van bedrijven met
een vergelijkbare grootte maatgevend.
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Stuifgevoeligheid

Snuffeleenheid (se)

De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het
handboek NeR worden vijf categorieën onderscheiden:
Cat.

Gevoelig

Bevochtigbaar Voorbeeld

S1
S2
S3
S4
S5

sterk
sterk
licht
licht
nauwelijks

niet
wel
niet
wel
wel

grof zand
grint

Een concentratie van 1 se/m3 is de geurconcentratie op de
snuffelgrens, waar de helft van een snuffelploeg de geur van een
bron ten minste eenmaal heeft waargenomen.
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Bijlage 5 Overzicht meldingen ESD
datum

omschrijving

corr. nr.

17 oktober 1979

Oudmateriaalinstallatie, rijwielstalling, nieuwmengselboxen, hal voor
opslag van opgezakt product, uitbreiding afzakhal, plaatsing kantoorgebouw met laboratorium
Plaatsing onderhoudswerkplaats, uitbreiding kantoren met een laboratorium, vervanging koeltoren, plaatsing gebouw groensorteren.
Uitvoering van drie proeven waarbij kleine hoeveelheden chloor aan
productieovens worden toegevoegd
Aanbrengen van twee metalen schuifdeuren voor de noordzijde van de
opslagboxen voor het eindproduct ter beperking van stofoverlast op het
terrein en de omliggende omgeving
Energieterugwincentrale
Bouw van een opslaghal TD
Het plaatsen van ondergrondse olieopslagtanks ter vervanging van
bovengrondse opslagtanks.
Opheffen CO-meetsysteem
Verbetering van de drooginstallatie en de stofafzuiging in de verwerkingsafdeling
Verbetering maal- en zeefinstallatie van de A/sg-verwerking
Aanbrengen van twee metalen schuifdeuren voor de noordzijde van de
opslagboxen voor het eindproduct ter beperking van stofoverlast op het
terrein en de omliggende omgeving
Melding betreffende de centrale ontstoffingsinstallatie, groen sorteerinstallatie en SiC-extra menginstallatie
Omzetting van productiecapaciteit 20.000 ton grafiet naar 20.000 ton SiC
Melding betreffende: Kantoorgebouw PTD, was- en kleedgebouw,
veegmachine, verplaatsen sproeigebouw, sorteerband Verwerkingsafdeling, verplaatsen aftappunt dieselolie en fijnmalerij Verwerkingsafdeling
Opstelling reservetransformator
Bouw van een gascondensaatslurry opvangtank
Wijzigingen i.v.m. herbouw procesgasontzwavelingsinstallatie
Wijziging van de demi-waterinstallatie t.b.v. de procesgasontzwavelingsinstallatie
Aanbrengen vloeistofdichte vloer onder de ontzwavelingsinstallatie,
alsmede aanbrengen van schroefgoten in een gebouw ten behoeve van de
afvoer van vast zwavel en het aanbrengen van een chemicaliënopslagplaats
Aanleg en ingebruikname van hemelwaterbassins
Plaatsen loods t.b.v. opslag reservetransformatoren
Melding betreffende 1 extra dagsilo (opslag eindproduct), vervanging
mobiele cokesbrekerij door vaste opstelling, en opstelling om dampretourstromen uit de ontzwavelingsinstallatie te verbranden in de
elektriciteitscentrale van ESD
Melding reductie hoeveelheid te storten afvalmateriaal
Melding opwerking van de uit de ontzwavelingsinstallatie afkomstige, en
biologisch afbreekbare, LoCat-vloeistof m.b.v. een indampinstallatie,
zodat minder vloeistof wordt afgevoerd en minder grondstoffen worden
verbruikt
Stopzetting van de zuur/loogdosering, welke dosering strekte ten behoeve

25698

22 februari 1980
8 juli 1980

4 sept. 1980
11 februari 1981
20 juli 1981
29 juli 1981
20 september 1982
13 september 1983
8 juli 1980

19 april 1988
19 juli 1988
28 september 1988

27 april 1990
20 maart 1991
21 mei 1991
1 juli 1992
11 juni 1993

11 juni 1993
11 november 1994
13 september 1995

15 juli 1996
9 april 1997,

4 november 1998
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4996
0887

22472
8087
8087
20186
23137
22053
20887

8660
15.024
19497

7.046
6.591
10.936
15136
11970

9472
20874
15529

11.521
5473
4696

16776

23 juli 1999

14 september 1999
6 dec. 2000
13 mei 2002

18 nov. 2003

van het verwijderen van het ammoniak uit het gascondensaat, in verband
met hergebruik van het gascondensaat.
Melding betreffende: Vacuűmfilter ovendrainagewaterzuivering,
verlaadstation en opvangvoorziening NTA- en ijzerhoudende vloeistoffen
t.b.v. de ontzwavelingsinstallatie, grafietbox, tweede de-entrainmentvat
ontzwavelingsinstallatie, wijziging luchtblowers ontzwavelingsinstallatie
en aanbrengen kapconstructie in oxydizer ontzwavelingsinstallatie
Verwerken van afval in de ETC (concentraatverbranding).
Deze melding is niet meer actueel.
Melding mobile (nood)fakkels
Vergroting van de bestaande afzuigcapaciteit in de matallurgie- en
verwerkingshal en het wijzigen van de uitstroomopening van de stofzuigerinstallatie.
Melding inzet restfractie
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11603

13537
18030
7348

-

