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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 28 november 2006
Nr. 2006 - 21.053/48, MV
Verzonden: 28 november 2006
Beschikken hierbij op de aanvraag van N.V. Nederlandse Gasunie om een oprichtingsvergunning op grond
van de Wet milieubeheer voor een Compressor- en reduceerstation Grijpskerk.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 10 april 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van N.V. Nederlandse Gasunie voor een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een aardgasreduceerstation en
een aardgascompressorstation te Grijpskerk, nabij de ondergrondse aardgasopslag van de NAM.
De inrichting is gelegen aan de Waardweg te Grijpskerk (9843 TK), kadastraal bekend gemeente Grijpskerk,
sectie B, nummers 419, 420, 431 en 445 en sectie A, nummers 355 en 359 (alle percelen gedeeltelijk).
Op grond van de categorie 1.3.a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) zijn wij
bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Achtergrond aanvrager
De N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen is een handels- en transportonderneming voor aardgas van
binnen- en buitenlandse herkomst en verbruik. De Gasunie is organisatorisch gesplitst in een transport- en
handelsonderneming. De transportonderneming, Gas Transport Services B.V., is verantwoordelijk voor het
besturen, onderhouden en aanpassen van het gastransportsysteem, alsmede voor het bepalen van de
geleverde hoeveelheden aardgas. Ten behoeve van de nieuwe aardgastransportleiding Grijpskerk Wieringermeer (realisatie in 2006/2007) is naast de ondergrondse aardgasopslag van de NAM bij Grijpskerk
en nieuw te bouwen compressorstation nodig voor drukverhoging van het aardgas.
Het nieuwe compressorstation, dat eind 2007 (1e fase) en eind 2011 (2e fase) gereed moet zijn, wordt
gerealiseerd bij het bestaande (1999) reduceerstation op de NAM-locatie. Dit reduceerstation is eigendom
van en wordt beheerd door de Gasunie. De onderhavige aanvraag en oprichtingsvergunning hebben beide
betrekking op het (bestaande) reduceerstation en het nieuwe compressorstation.
Het reduceerstation en het compressorstation vormen samen één inrichting, welke in elkaars nabijheid (naast
elkaar) liggen en een technische-, een functionele- en een organisatorische binding hebben.
Gasunie is eigenaar en beheerder van de nieuwe inrichting. Er is geen organisatorische binding met de
ondergrondse aardgasopslag van de NAM.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Zoals hiervoor reeds is aangegeven heeft de aanvraag betrekking op het bestaande reduceerstation en een
nieuw compressorstation. Het compressorstation wordt in twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase, welke
eind 2007 gereed dient te zijn, worden twee compressoren gebouwd. In de tweede fase, welke naar
verwachting in 2011 gerealiseerd zal worden, worden opnieuw twee compressoren geïnstalleerd.
De vier compressoren worden aangedreven door elektromotoren. Elke elektromotor heeft een elektrisch
vermogen van 5,3 MWe. Het totaal te installeren elektromotorisch vermogen in de eindfase waarvoor
vergunning wordt gevraagd komt hiermee op 21,2 MWe. Het compressorstation valt onder categorie 1.3.a
van het Ivb. Het compressorstation en het reduceerstation vormen samen één inrichting waarvoor vergunning
wordt gevraagd. De inrichting is niet MER-plichtig.
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In paragraaf 2.2 van de aanvraag worden de gebouwen in installaties welke deel uitmaken van de inrichting
samengevat in de tabel en aansluitend nader beschreven. De inrichting bestaat in hoofdzaak uit:
de compressorunits (4 stuks) in geluidisolerende compressoromkastingen, de toerengeregelde
elektromotor en de compressor bevinden zich in een behuizing en zijn volledig vloeistofvrij;
het compressor regelgebouw met, waar nodig, PBV-gecertificeerde vloeistofdichte betonnen vloeren;
het 'schakelgebouw'/'middenspanningsgebouw' (c.q. transformatorgebouw 01E: in afwijking van de
aanvraag, worden geen oliegevulde hoogspanningstransformatoren opgesteld) met, waar nodig, PBVgecertificeerde vloeistofdichte betonnen vloeren, waarin o.a. schakelpanelen en een accuruimte
aanwezig zijn;
het hoofdgebouw met o.a. de mechanische- en elektrotechnische werkplaats en waar nodig voorzien
van PBV-gecertificeerde vloeistofdichte vloeren;
het reduceerstation, in de buitenlucht, maakt onderdeel uit van het bestaande deel van het
hoofdgebouw (4 ruimtes) met o.a. de luchtcompressorruimte met twee olievrije luchtcompressoren;
het analysegebouw, met o.a. dakventilatoren, gasflessenruimte en branddetectie, voor de opstelling
van de aardgasanalyseapparatuur;
het generatorgebouw, waar nodig voorzien van PBV-gecertificeerde vloeistofdichte vloeren, met o.a.
2 transformatorruimten waarin met hars geïsoleerde middenspanningstransformatoren zijn opgesteld,
een noodgeneratorruimte met een dieselaggregaat, een smeerolieopslagruimte en een ruimte voor een
dieselolietank (5 m3) in een PBV-gecertificeerde vloeistofdichte betonnen bak;
de filter gasreinigers (3 stuks) voor o.a. de afscheiding van (aardgas)condensaat (een klasse 1 product
volgens de Wms), een vloeistof welke licht ontvlambaar is (een klasse 1 product volgens de Wms);
de stalen bovengrondse condensaattank van 10 m3 welke voldoet aan de relevante bepalingen uit PGS30 (voorheen CPR 9-6) en opgesteld is in een PBV-gecertificeerde vloeistofdichte betonnen bak;
de afblaas-stacks (2 stuks) met geluiddempers voor de afblaasleidingen (drukbeveiliging) en voor het
drukloos maken van installatieonderdelen bij calamiteiten en onderhoud;
de opvang en afvoer (extern per tankauto) van met olie vervuild water uit overkapte ruimtes, de afvoer
van schoon hemelwater naar oppervlaktewater en de afvoer van sanitair water op het openbaar riool;
de hekwerken, met de nodige vluchtdeuren, rondom de inrichting;
de parkeervoorzieningen nabij het toegangshek en het hoofdgebouw.
Het terreinoppervlak van de inrichting is ongeveer 4 hectare (40.000 m2). De indeling en uitvoering van de
inrichting is weergegeven op de plattegrondtekening van bijlage 2 bij de aanvraag. De belangrijkste
milieuaspecten van de inrichting zijn geluid en externe veiligheid. De inrichting valt onder het Besluit
risico's zware ongevallen (BRZO '99). Op de inrichting is een veiligheidsbeheerssysteem van toepassing.
In de niet-technische samenvatting, hoofdstuk 0 van de aanvraag, op grond van art. 5.1, lid 2, Ivb, zijn de
inrichting en de milieuaspecten kort beschreven. In hoofdstuk 3 van de aanvraag wordt de werking van de
inrichting, de aanwezige installaties en de productieprocessen nader omschreven.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De aanvraag, bij brief van Gasunie d.d. 6 april 2006, kenmerk TAM 06.0002, is bij ons ingekomen op 10
april 2006. Aansluitend heeft Gasunie bij brief d.d. 18 april 2006, kenmerk TAM 06.0009, ingekomen op 19
april 2006, een aanpassing van de aanvraag ingediend. In deze brief is aangegeven dat de tekst van het in
paragraaf 2.2.3 van de aanvraag aangegeven 'transformatorgebouw 01 E' vervangen dient te worden door de
tekst uit de brief van 18 april 2006 voor 'schakelgebouw 01E'. Het transformatorgebouw 01E wordt
schakelgebouw 01E waarin geen hoogspanningstransformatoren worden opgesteld.
De brief van Gasunie d.d. 18 april 2006 hebben wij toegevoegd aan- en maakt als zodanig deel uit van de
aanvraag.
Bij onze brief van 26 april 2006, nr. 2006 - 6923a/MV, aan de N.V. Nederlandse Gasunie hebben wij de
ontvangst van de aanvraag bevestigd. Bij brieven van gelijke datum (nrs. 2006 - 6923b-g/MV) hebben wij
een exemplaar van de aanvraag aan de volgende instanties die als adviseur en/of betrokken bestuursorganen
bij de procedure zijn betrokken ingeschakeld gezonden:
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VROM-Inspectie Noord te Groningen;
Ministerie van VROM, afd. Externe Veiligheid te Den Haag;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn;
Burgemeester van de gemeente Zuidhorn;
Commandant van de Regionale Brandweer te Groningen;
Arbeidsinspectie Directie Major Hazard Control te Arnhem;
Ministerie van Economische Zaken, Marktonderzoek & Energie/Energieproductie te Den Haag;
daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld ons ter zake van deze aanvraag van advies te dienen.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
(art. 7.2 Ivb) zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van oordeel dat
de invloed van de belasting van het milieu in deze gemeenten niet voelbaar zal zijn.
Dit ontwerp wordt aan de aanvrager en eveneens aan de adviseurs gezonden. Bij dit ontwerp is ook het
Nulonderzoek-(bodemkwaliteit) locatie Grijpskerk / Arcadis, 28 oktober 2005, meegezonden.
Dit rapport was aanvankelijk niet bij de aanvraag gevoegd.
De adviseurs worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn van de terinzagelegging van dit
ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren .
Het ontwerpbesluit ligt, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, waaronder het
verslag van het gehouden vooroverleg ter inzage in het gemeentehuis van de Gemeente Zuidhorn. Deze
terinzagelegging is bekend gemaakt door plaatsing van een kennisgeving in Het Westerkwartier (art. 3:11 en
3:12 Awb).
Aan de gebruikers/bewoners van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Binnen de termijn van de terinzagelegging kunnen daartegen zienswijzen naar voren worden gebracht
(art. 3:16 Awb).
2.2
Coördinatie
Er is sprake van het oprichten van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet. Een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde
behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader
van de Woningwet is derhalve nodig. De coördinatiebepalingen worden in acht genomen.
Voor de realisering van de inrichting moet ondermeer de geluidzone zoals vastgesteld in het
bestemmingsplan worden aangepast. Deze wijziging van het bestemmingsplan wordt uitgevoerd door de
gemeente Zuidhorn. De veiligheidszone van de inrichting wordt gereguleerd via deze Wm-vergunning.
2.3
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
Binnen de termijn van de terinzagelegging van het ontwerp van de vergunning zijn belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (art.
3:16 Awb). Op schrift gestelde zienswijzen hebben wij niet ontvangen. Evenmin zijn mondeling zienswijzen
naar voren gebracht.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht. Het besluit is conform het
ontwerp.
Van de terinzagelegging van het besluit (van 27 november 2006 tot en met 8 januari 2007) en de
mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in het Westerkwartier van 22 november
2006.
2.4
Interne advisering en afstemming Brandweer
De (concept) aanvraag is in het kader van het vooroverleg ten behoeve van interne advisering en afstemming
voorgelegd aan de Regionale Brandweer. Bij het opstellen van deze beschikking is dit advies in acht
genomen.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Gpbv-installatie/IPPC richtlijn
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn. Doel van deze richtlijn is het realiseren van een geïntegreerde
preventie en beperking van verontreiniging door industriële installaties. De IPPC-richtlijn is middels de
wetswijziging van 1 december 2005 omgezet in nationale wetgeving. Een gpbv-installatie is een installatie
zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De installaties in de inrichting vallen niet onder één van de
categorieën in bijlage I van de IPPC-richtlijn en er is, op grond van de Regeling aanwijzing BBTdocumenten, geen BREF-document van toepassing op het reduceerstation en het compressorstation.
In de inrichting zijn geen gpbv-installaties (geïntegreerde bestrijding van verontreiniging) als bedoeld in de
Wm aanwezig.
De voorgenomen activiteit valt dus niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn. Verdere toetsing aan deze
richtlijn blijft dan ook achterwege. Wel is getoets aan de artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm (o.a. Best
Beschikbare Technieken).
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissie van
CO2, NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in
strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld. Op 10 november
2004 is besloten de planperiode te verlengen tot 31 december 2006 en is op 5 juli 2006 geactualiseerd.
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 2001-2010 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 het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese
en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de orde
zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Branche specifieke regelingen
Er zijn geen branche specifieke regelingen voor aardgascompressorstations. Aardgasreduceerstations vallen,
afhankelijk van druk en capaciteit, onder het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (hoofdstuk 1
Gasdrukregel- en meetstations van bijlage 1). De capaciteit van het station is 2x106 nm3/h.
Het reduceerstation van Gasunie-Grijpskerk valt niet rechtstreeks onder dit besluit.
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3.6
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.6.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. De Gasunie beschikt
over een gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem, dat op alle locaties van het bedrijf wordt toegepast.
Om de milieueffecten van de inrichting Grijpskerk te voorkomen en/of zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
te beperken heeft Gasunie een aanzienlijk aantal technische/organisatorische maatregelen en voorzieningen
getroffen bij het ontwerp en de bedrijfsvoering, welke in paragraaf 2.3 van aanvraag worden opgesomd.
De te treffen maatregelen voldoen aan de stand der techniek en de best beschikbare technieken (BBT) als
bedoeld in de Wet milieubeheer.
3.6.2 Bedrijfsmilieuplan
In het kader van haar gecertificeerde milieuzorgsysteem beschikt Gasunie over een concernbreed
milieuprogramma, waarin maatregelen en onderzoeken zijn opgenomen om te komen tot een voortgaande
reductie van de milieubeïnvloeding door Gasunie-installaties. Deze milieubeïnvloeding en het meten en
registreren van de milieugegevens vindt plaats in het Meet- en registratiesysteem van het bedrijf.
De verantwoording van o.a. de milieuaspecten van de bedrijfsvoering vindt plaats in het VGM-jaarverslag
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu).
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.7.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Voor de bouw van het nieuwe compressorstation zal een deel van de natuurstrook ten westen van het
bestaande reduceerstation worden gebruikt, waarbij de natuurwaarden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
zullen worden verplaatst. Het gehele 'natuurgebied' is ongeveer 10 jaar geleden ingericht als landschappelijke
bufferzone rondom de NAM-locatie "de Waardhoeve" voor ondergrondse gasberging. Ter compensatie voor
het 1,6 ha grootte natuurgebied dat moet verdwijnen, wordt een nieuw gelijkwaardig natuurgebied van ca.
3,8 ha aangrenzend aan de westzijde van de uitbreidingslocatie natuurtechnisch ingericht, waardoor het
terrein opnieuw een landschappelijke invulling krijgt. Het nieuwe compressorstation en het reduceerstation
worden op deze wijze ingepast, aansluitend, op de aanwezige landschappelijke bufferzone rondom de NAMlocatie. De inrichting van het nieuw natuurgebied is onderzocht in het rapport 'De Waardhoeve: Inrichtingsen beheersplan compensatie natuurbouw ten behoeve van een nieuw compressorstation te Grijpskerk'
(augustus 2005).
Op basis van de 'Quick scan Flora- en faunawet locatie compressorstation Grijpskerk' (2 november 2005), als
bijlage bij de aanvraag, is aangetoond dat zich op het terrein van het nieuwe compressorstation, op een deel
van de bestaande natuurstrook, ontheffingsplichtige plantensoorten aanwezig zijn, welke zullen worden
overgeplaatst naar het, ter compensatie aan te leggen, nieuwe natuurgebied.
3.8
Afvalstoffen en afvalwater
3.8.1 Algemeen
Er ontstaan uitsluitend afvalstoffen binnen de inrichting. Er worden geen afvalstoffen van buiten de
inrichting aangevoerd.
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Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden
bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
3.8.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
De afvalstoffen welke binnen de inrichting (kunnen) ontstaan zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de
aanvraag. De belangrijkste (gevaarlijke) afvalstof die tijdens het in werking zijn de inrichting ontstaat is het
aardgascondensaat uit de filterseparators, dat wordt opgeslagen in een bovengrondse stalen tank.
De overige afvalstoffen ontstaan vrijwel uitsluitend bij onderhoudswerkzaamheden en zijn beperkt van
omvang.
Preventie
De totale hoeveelheid afval welke jaarlijks binnen de inrichting vrijkomt bedraagt naar schatting 20 m3
aardgascondensaat (gevaarlijk bedrijfsafval). De overige afvalstoffen die ontstaan zijn verwaarloosbaar klein
omdat het station onbemand is. Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Leidraad Afval- en
emissiepreventie (Infomil, juli 1996). Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is
wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de
inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheid niet gevaarlijk afval is kleiner dan het genoemde relevantiecriterium.
Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van niet gevaarlijke
afvalstoffen. De hoeveelheid gascondensaat (gevaarlijk afval) is afhankelijk van de hoeveelheid en de
kwaliteit (condensaat-/watergehalte) van het te verwerken aardgas. Deze hoeveelheid en samenstelling
(binnen bepaalde grenzen) zijn afhankelijk van vraag en aanbod en van de herkomst van het aardgas.
De hoeveelheid afgescheiden gascondensaat is niet te beïnvloeden door Gasunie. Het stellen van
preventievoorschriften voor aardgascondensaat vinden wij daarom niet zinvol.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron.
In bijlage 5 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.
3.8.3 Afvalwater
De (afval)watersituatie op het reduceer- en compressorstation is beschreven in hoofdstuk 5 van de aanvraag.
De inrichting is niet Wvo-plichtig. De lozing van het huishoudelijk afvalwater van wasgelegenheden en
toiletten e.d. (sanitair afvalwater) en het condenswater van olievrije compressoren van de
persluchtvoorziening op de openbare riolering valt onder de werking van de Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer, op grond van de Wm.
Instructieregeling
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater en zijn aan de vergunning verbonden.
3.9
Lucht
3.9.1 Inleiding
De compressoren worden elektrisch aangedreven en de meet- en regelapparatuur wordt met olievrije
perslucht bedreven. Hierdoor worden de emissies naar lucht hoofdzakelijk veroorzaakt door niet te
vermijden geringe lekkages (diffuse emissie) van aardgas uit apparatuur (flenzen e.d.) en door de
hulpsystemen (o.a. ruimteverwarming en noodstroomdiesels).
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De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
verbrandingsemissies van aardgas, afkomstig van de c.v.-ketels voor ruimteverwarming;
verbrandingsemissies van dieselolie, afkomstig de dieselmotoren voor aandrijving van de
noodstroomgeneratoren (alleen in werking bij proefdraaien en stroomuitval);
gekanaliseerde en gecontroleerde/geplande emissie van aardgas als gevolg van afblazen via 2 afblaasstacks bij onderhoud, testen en calamiteiten (drukloos maken van installatiedelen);
diffuse emissie van methaan (CH4) als gevolg van eventuele lekkage van aardgas langs afdichtingen;
emissie van CH4 als gevolg van permanente afstroming van aardgas uit analyseapparatuur.
Een emissie van prioritaire stoffen uit de NeR, van stoffen die de ozonlaag aantasten en van geur doet zich
niet voor bij de onderhavige inrichting.
De emissies naar lucht zijn beschreven in paragraaf 7.1 van de aanvraag. De jaarlijkse emissie van methaan
als gevolg van geplande afblaasactiviteiten (exclusief storingen/calamiteiten) en door de
gasanalyseapparatuur bedraagt tezamen circa 6 ton. Deze emissie is verwaarloosbaar klein en daarom stellen
wij geen nadere eisen aan deze beide emissies, mede omdat ze om reden van veiligheid niet te vermijden zijn
tijdens de bedrijfsvoering en bij onderhoud. De diffuse methaanemissie langs afdichtingen van afsluiters,
regelkleppen en flensverbindingen is, zonder meting, niet te bepalen. Bij oplevering/ingebruikname van de
installaties worden deze op lekdichtheid getest. In de gebruiksfase van het station dienen regelmatig
lekdichtheidsmetingen uitgevoerd te worden. Hiertoe hebben wij voorschriften aan deze vergunning
verbonden. De verbrandingsemissies (NOx en CO2) van aardgas, als gevolg van ruimteverwarming, vallen voor zover de c.v.-ketels groter zijn 900 kW- onder het rechtstreeks werkende Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer B of dienen te zijn uitgevoerd met een NOx-keurmerk. De emissie van CO2,
NOx en roet in de uitlaatgassen van de dieselmotor van het noodstroomaggregaat valt voor NOx niet
rechtstreeks onder Bees-B, omdat het aantal bedrijfsuren kleiner is dan 500 per jaar (ca. 6 uur proefbedrijf
per jaar). Doordat het aantal bedrijfsuren van de dieselmotor en van de c.v.-ketels voor ruimteverwarming op
jaarbasis zeer laag is, is de emissie van CO2, NOx en roet milieuhygiënisch niet relevant.
Wij stellen daarom geen nadere eisen aan de emissies door de verbranding van dieselolie en aardgas.
3.9.2 Emissiehandel CO2
Op 1 januari 2005 is in Nederland de CO2-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit CO2emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland
en, indirect, tot besparing van energie. Gasunie neemt als concern deel aan de CO2-emissiehandel.
De inrichting in Grijpskerk valt niet onder het Besluit CO2-emissiehandel.
3.9.3 Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies. Gasunie neemt als concern deel aan de NOx-emissiehandel. De installaties in het
reduceer- en compressorstation vallen niet onder het Besluit NOx-emissiehandel.
3.9.4 Besluit Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden voor een beperkt aantal stoffen
immissiegrenswaarden. Deze zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. De emissie van NOx en roet
(fijn stof) is dermate gering dat toetsing aan de immissienormen uit het BLK-2005 niet relevant is.
3.10
Geluid
3.10.1 Inleiding
Voor de beoordeling van het geluid dienen de volgende aspecten betrokken te worden:
1. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT);
2. de maximale geluidsniveaus;
3. indirecte hinder als gevolg van transporten van en na de inrichting.
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3.10.2 Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau
Bestemmingsplan en geluidszonegrens
Op 11 september 2006 is het bestemmingsplan NAM-locatie Grijpskerk herzien door middel van de
vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Energie en Gas Grijpskerk en de partiële herziening
van het bestemmingsplan Buitengebied (Hoofdgastransportleiding Grijpskerk-Wieringenmeer). Aanleiding
van deze herziening was o.a. de oprichting van het gascompressorstation van Gasunie en de (beperkte)
uitbreiding van activiteiten op de NAM-locatie waardoor de bestaande ruimte van de geluidszonegrens, die
op grond van artikel 53 en 54 van de Wet geluidhinder was vastgesteld, niet toereikend was.
De nieuw vastgestelde geluidszone ligt binnen de plangrens van het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Energie en Gas Grijpskerk.
Om aanpassing van de geluidszonegrens mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Rapport
6041243.R03). In dit onderzoek is de geluidsimmissie afkomstig van de bestaande en de toekomstige
activiteiten van de NAM locatie en de oprichting van het gascompressorstation berekend.
Binnen de geluidszonegrens bevindt zich een aantal geluidsgevoelige bestemmingen, namelijk de woning
aan de Lageweg 40, de Waardweg 2 en Waardweg 1. Als gevolg van de activiteiten op het bedrijventerrein
wordt bij deze woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde overschreden. Om die reden
zijn voor deze woningen hogere grenswaarden van 52 dB(A) tot 54 dB(A) vastgesteld.
Ligging gascompressorstation
Het gascompressorstation is gevestigd aan de Waardweg te Grijpskerk ten westen van het bestaande
reduceerstation. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ten zuidoosten op een afstand van 260 meter
van de inrichting en ten westen op een afstand van 200 meter van de inrichtingsgrens. Het betreft hier de
woningen aan de Waardweg 1 en 2.
Representatieve bedrijfssituatie gascompressorstation
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek bijgevoegd, rapport 6041243.R02, datum 12 juli
2005. In dit onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie beschreven.
De inrichting van de Gasunie is 24 uur continue gedurende 7 dagen per week in werking. Binnen de
inrichting zijn de volgende geluidsbronnen die akoestisch relevant zijn:
1. de uitstraling van het compressorgebouw (B-01H) waarin zich 4 compressoren bevinden, waarvan
maximaal 3 compressoren gelijktijdig in werking zijn;
2. de geluidsuitstraling van het bovengrondse leidingnetwerk (piping) (CU-601 t/m CU 604) die
volcontinue in werking is;
3. geluidsuitstraling van de bedrijfsgebouwen, welke veroorzaakt wordt door verwarming, ventilatie of
airconditioning (HVAC) en gevelroosters, volcontinu;
4. twee transformatoren die in het generatorgebouw zijn geplaatst, deze zijn volcontinu in werking;
5. de geluidsuitstraling van de bovengrondse filterseparation;
6. personenauto's die de inrichting bezoeken en verlaten, bestaande uit 12, 4 en 8 personen auto's gedurende
de dag-, avond- en nachtperiode;
7. vrachtwagenverkeer van en naar de inrichting bestaande uit 6, 2 en 4 vrachtwagens gedurende de dag-,
avond- en nachtperiode;
8. het reduceerstation waar de geluidsbronnen hoofdzakelijk bestaan uit dakafzuigventilatoren welke
volcontinu in werking zijn.
Getroffen geluidsreducerende maatregelen
Voor het beperken van hoge geluidsniveaus zijn geluidsreducerende maatregelen getroffen.
1. Per eenheid is de compressor met de bijbehorende elektromotor geplaatst in een gesloten gebouw dat is
opgebouwd uit een dubbelwandige gesloten staalplaat met een hoge geluidsisolatiewaarde over het
gehele spectrum;
2. Alle leidingen behorende tot het hoofdaardgasnet en die bovengronds staan opgesteld beschikken over
een geluidsisolerende bekleding;
3. Transformatoren in het 10 kV net worden inpandig opgesteld waardoor de geluidsbijdrage van deze
installaties verwaarloosbaar zijn;
4. De inrichting is zodanig ingedeeld dat de compressorinstallaties zo centraal mogelijk staan opgesteld
waardoor afscherming van de geluidsemissie richting de geluidsgevoelige bestemmingen zoveel
mogelijk plaatsvindt.
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Als gevolg van de bedrijfsvoering bedraagt de geluidsbelasting op de geluidszone ten zuiden van de
inrichting maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde en op de dichtstbijzijnde woningen gelegen binnen de 50
dB(A) geluidszonegrens bedraagt de geluidsbelasting maximaal 52 dB(A) etmaalwaarde.
Als gevolg van de nieuwe activiteiten van de Gasunie wordt de (herziene) zonegrens en de hogere
grenswaarden niet overschreden.
Incidentele bedrijfssituatie, calamiteiten
Het kan voorkomen dat, bij geringe vraag naar gas, één compressor in bedrijf is. In deze situatie zal een
gedeelte van het gas via een bypassleiding wordt teruggevoerd.
Door de regelafsluiters in deze leiding gecombineerd met een hoog drukverschil kunnen hogere
geluidsniveaus ontstaan. Om te voorkomen dat extreme hoge geluidsniveaus kunnen gaan ontstaan zijn o.a.
geluidsarme regelafsluiters toegepast die er voor zorgen dat geen extreme drukverschillen ontstaan zodat het
hoge geluidsniveau wordt beperkt.
Voor het drukloos maken van de leidingen kan een aantal malen per jaar voorkomen dat 'schoon' gas wordt
afgeblazen. Dit duurt 20 minuten per keer. Als maatregel zijn speciale afblaasdempers geplaatst.
Gezien de korte tijdsduur dat deze geluidsbronnen in werking zijn en gezien de getroffen geluidsreducerende
maatregelen, is de geluidsbijdrage van de incidentele bedrijfsituatie ten opzichte van de geluidsbelasting die
de Gasunie tijdens de representatieve bedrijfssituatie veroorzaakt, te verwaarlozen.
Maximale geluidsniveaus
Als richtwaarde voor de maximale geluidsniveaus hanteren wij bij de dichtstbijzijnde woningen de hierbij
vastgestelde hogere grenswaarde vermeerderd met 10 dB. Als grenswaarde adviseert de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geeft geen aanbevelingen
voor eventuele woningen die op een bedrijventerrein zijn gelegen. Hier gelden geen richt- en grenswaarde
voor.
Binnen de inrichting kunnen maximale geluidsniveaus ontstaan als gevolg van drukverschillen in leidingen
(incidenteel) en als gevolg van optrekkende vrachtwagens op het terrein binnen de inrichting.
Volgens het akoestisch onderzoek bedraagt het geluidsniveau op de woningen aan de Lageweg 40 en
Waardweg 1, maximaal 52 dB(A). Deze worden veroorzaakt door het drukverschil bij de regelafsluiters van
de piping. Aan de door ons gehanteerde richtwaarde, namelijk de hogere grenswaarde + 10 dB, wordt
voldaan.
Omdat ruimschoots aan de richtwaarden wordt voldaan is het niet noodzakelijk om voor maximale
geluidsniveaus grenswaarden in voorschriften vast te leggen.
3.10.3 Indirecte hinder
Vanwege de ligging van de inrichting op het gezoneerd bedrijventerrein toetsen wij voor de
vergunningverlening, op grond van de Wet milieubeheer, het geluid van het verkeer van en naar de inrichting
niet aan de grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, kunnen wij (middel)voorschriften stellen
om geluidhinder door deze transportbewegingen buiten de inrichting te voorkomen dan wel te beperken.
De ontsluiting van het (beperkte) verkeer van en naar de inrichting vindt plaats via de Waardweg en de
Friesestraatweg. Na het passeren van de woning aan de Waardweg 2 kan niet meer worden gesproken over
indirecte hinder. Dit omdat het gaat om een beperkte intensiteit en omdat het verkeer niet meer te
onderscheiden is van het overige verkeer dat gebruik maakt van de Waardweg. Wij vinden het dan ook niet
noodzakelijk om hieromtrent voorschriften in de vergunning op te nemen.
3.10.4 Conclusie
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaarbaar is.
Geconcludeerd kan worden dat de installaties en overige geluidsbronnen binnen de inrichting voldoen aan de
best bestaande technieken. De toegestane geluidsbelasting hebben wij in voorschriften vastgelegd.
3.11
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.12
Bodem
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk aardgascondensaat en dieselolie.
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Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Uit het verzoek om vergunning blijkt dat de aangebrachte
voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) oplevert als bedoeld in de NRB.
Omdat in de inrichting potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of potentieel
bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, is overeenkomstig de NRB een
bodembelastingsonderzoek voorgeschreven. Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de
NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar
bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt.
Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk
aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie
bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een
vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan
te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel
worden verhaald op de veroorzaker.
3.12.1 Bodemonderzoek
Als onderdeel van de realisatie van het compressorgedeelte van de inrichting is een nulsituatieonderzoek van
de bodemkwaliteit uitgevoerd. Dit rapport is door ons akkoord bevonden en maakt deel uit van deze
vergunning. Voor het reduceerstation dient nog een nulsituatieonderzoek uitgevoerd te worden.
Hiertoe is een voorschrift aan deze vergunning verbonden.
Tevens is er in de vergunning een eindsituatieonderzoek voorgeschreven om bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is
verontreinigd. Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde
referentiewaarde de bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe"
verontreiniging in het kader van de Wet milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd.
Verder is in het besluit een bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de
vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
Dit biedt de vergunningverlener de mogelijkheid om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij
bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze
vergunning te saneren.
3.12.2 Bodembescherming
De technische en organisatorische voorzieningen en maatregelen welke zijn opgenomen in tabel 2 van de
NRB-rapportage bij de aanvraag, dienen bij de realisatie van het compressorstation en tijdens de
bedrijfvoering in acht genomen te worden. De genoemde tabel maakt deel uit van deze vergunning.
Op grond van de NRB is de keuze van de te treffen maatregelen aan het bedrijf. Uit tabel 2 van de NRBrapportage blijkt dat voor alle bodembedreigende (sub)activitieten zodanige maatregelen getroffen
zullen/dienen te worden dat een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevatie, met
bodemrisicocategorie A (eindemissiescore 1), ontstaat.
3.13
Veiligheid
3.13.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Binnen de inrichting kunnen de volgende, in het BRZO genoemde stoffen aanwezig zijn:
een hoeveelheid aardgas van maximaal circa 60 ton in leidingen en apparatuur van het reduceer- en
compressorstation;
een hoeveelheid aardgascondensaat van maximaal circa 7 ton in een bovengrondse opslagtank van 10
m3, welke voor circa 70% wordt gevuld.
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die binnen de inrichting aanwezig is dan wel kan worden gevormd,
overschrijdt hiermee de in artikel 4 BRZO 1999 aangegeven drempelwaarde voor aardgas van 50 ton. Het
bedrijf is daarom PBZO-plichtig op grond van het BRZO 1999. Dit houdt in dat er een preventiebeleid zware
ongevallen (PBZO'99) aanwezig moet zijn en dat een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) moet zijn ingevoerd.
De gegevens met betrekking tot risico's voor personen buiten de inrichting en het milieu zijn overeenkomstig
art. 5.15a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) bij de vergunningaanvraag
gevoegd en tezamen met de vergunningaanvraag ter inzage gelegd.
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Naast de verplichte gegevens bij de aanvraag op grond van het I.v.b. heeft Gasunie tevens een kwalitatieve
risicoanalyse (QRA) uitgevoerd en bij de aanvraag gevoegd. Op ons verzoek is het QRA tijdens het
vooroverleg aangevuld. Het QRA en de aanvulling maken deel uit van de aanvraag.
De aanvraag is verzonden naar de Arbeidsinspectie, de burgemeester van de gemeente Zuidhorn en de
Regionale brandweer.
QRA
Het QRA wijkt op sommige punten af van de in het paarse boek (PGS-3, voorheen CPR-18) gehanteerde
faalkans frequentie en ontstekingskans. Gasunie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot afwijken van
het paarse boek. Deze afwijking heeft Gasunie in de aanvulling onderbouwd. Tevens was de afwijking door
Gasunie reeds in een eerder stadium kortgesloten met het CEV (Commissie Externe Veiligheid) van het
RIVM. Het RIVM heeft deze afspraken bevestigd waardoor wij de uitgangspunten van het QRA accorderen
en de resultaten gebruiken in de verdere procedure. De bij de aanvraag gevoegde QRA is besproken met de
gemeente Zuidhorn en de Regionale brandweer.
Registratiebesluit externe veiligheid
Op 15 april 2005 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerp Registratiebesluit externe veiligheid.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister.
Gasunie-Grijpskerk valt onder het ontwerpbesluit. Dien ten gevolge zal de inrichting van Gasunie-Grijpskerk
na afronding van de procedure als de vergunning van kracht is geworden, worden opgenomen in het
risicoregister. De extra (nog niet bekende) gegevens die nodig zijn als gevolg van dit besluit zijn door
Gasunie opgenomen in een aanvulling op het QRA.
Domino-effecten
Op grond van artikel 7 van het BRZO'99 kan het bevoegde gezag inrichtingen aanwijzen waarvan de risico’s
van een zwaar ongeval of de gevolgen daarvan ten gevolge van de ligging van die inrichtingen ten opzichte
van elkaar en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen, groter kunnen zijn dan op grond
van de in die afzonderlijke inrichtingen aanwezige hoeveelheden kan worden verwacht. Dit wordt het
zogenaamde domino-effect genoemd.
Het BRZO'99 maakt met deze formulering een afbakening van bedrijven: het gaat alleen om de Brzoinrichtingen onderling. Omdat de NAM-locatie onder de Mijnwet valt en daarmee niet onder het Brzo'99, is
er geen aanwijs mogelijkheid.
Wel hebben wij indicatief nagegaan of er sprake is van een mogelijk onderling versterkend domino-effect.
Wij constateren dat de afstand tussen de zogenaamde "clustermanifolds" van de NAM-lokatie en de
inrichting van Gasunie circa 450 meter is. Wij veronderstellen derhalve dat geen sprake is van dominoeffecten. In de vergunningvoorschriften zijn de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen vastgelegd, er is geen
aanleiding om aanvullende voorzieningen te verlangen.
3.13.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
De inrichting (reduceer- en compressorstation) van Gasunie in Grijpskerk valt onder de reikwijdte van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege het feit dat de inrichting onder het BRZO valt.
Het BEVI koppelt de Wm en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). De toegestane grenswaarde voor
het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10-6 per jaar.
Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de
Wro wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te krijgen
in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook beoordeeld of het
groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met de regionale brandweer
Groningen en de afdeling RO van de gemeente Zuidhorn plaatsgevonden.
Plaatsgebonden risico (10-6 contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10-6 contour voor de inrichting Gasunie-Grijpskerk binnen de grens van de
inrichting blijft. Binnen de 10-6 contour komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het
bestemmingsplan wordt dit geborgd.
Conclusie PR
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het BEVI.
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Groepsrisico
Wij hebben in gezamenlijkheid vastgesteld dat het groepsrisico zoals grafisch is weergegeven in de fN-curve
van het QRA (zeer) ver onder de oriënterende waarde blijft.
In de onderhavige situatie is geen nadere verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Omdat het GR
een grafische weergave is van kansen t.o.v. een mogelijk aantal slachtoffers en ondanks het feit dat het GR
ver onder de oriënterende waarde blijft hebben wij inzicht gevraagd in de effectstralen. Gasunie heeft deze in
haar aanvulling op het QRA weergegeven. Tevens is de worst-case variant (horizontale breuk op de
verbinding in de 48 inch Hoge druk transportleiding (HTL) grafisch weergegeven. Uit deze grafische
weergave blijkt dat een beperkt deel van Grijpskerk binnen de 3 kW/m2 grens ligt. Deze grens van 3 kW/m2
is de warmtebelasting die een mens beschermt met kleding kan verdragen zonder blijvend letsel (binnenshuis
is de bescherming nog hoger).
Wij hebben onze overweging voorgelegd aan het bestuur van de regionale brandweer met de vraag om
hierover advies te geven. Bij schrijven van 2 februari 2006 heeft de regionale brandweer gereageerd op ons
verzoek. In haar schrijven geeft de regionale brandweer aan dat gelet op de marginale toename van het GR
en het feit dat het GR zeer ver onder de oriënterende waarde ligt het niet noodzakelijk is om advies uit te
brengen. In het schrijven adviseert de regionale brandweer het QRA te laten aanpassen zodanig dat de 3 en
10 kW/m2 grens als contour op de kaart zichtbaar worden. Dit verzoek was al aan Gasunie voorgelegd en het
bedrijf heeft daarop het QRA aangepast.
Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft Gasunie genoemd in paragraaf 10.2 van de aanvraag.
De volgende preventieve maatregelen beperken de omvang van een ramp of zwaar ongeval in het bijzonder:
de apparatuur voor branddetectie en brandblussing;
de apparatuur voor gasdetectie en gasalarmering;
de gevarenzone-indeling in gebieden met gasexplosiegevaar volgens de Atex-richtlijn (NPR 7910-1);
de rook- en open vuur verboden op het terrein
het automatische en handbediende noodstop systeem voor de installaties;
het bedrijfsnoodplan en het brandbestrijdingsplan;
de calamiteitenwachtdienst op basis van het handboek 'Operations Emergency Control'.
De mogelijkheden om een ramp bij Gaunie-Grijpskerk te bestrijden zijn beschreven in het bedrijfsnoodplan
en het brandbestrijdingsplan (aanvalsplan). Het plan noemt vier grote scenario's met effecten buiten de
inrichting. Daarbij moet gedacht worden aan: brand, gasontsnapping, vloeistoflekkage of explosie.
De benodigde personele en materiële capaciteit is opgenomen in het plan. Op basis van de repressieve
ervaring van de Regionale Brandweer verwacht zij dat de beschreven capaciteit genoeg is om een eventuele
ramp met bovengenoemde scenario's te bestrijden.
Conclusie
De vorengaande beschouwing van het groepsrisico geeft ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren.
3.13.3 Explosiegevaar
Voor de praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar zijn in Nederland de NPR
7910-deel 1 voor gas, damp en nevelen en de NPR 7910-deel 2 voor stof vastgesteld. Deze NPR-richtlijnen
passen binnen de Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95, richtlijn 94/9/EG en ATEX 137, richtlijn
1999/92/EG), waaraan per 30 juni 2003 moet worden voldaan. De gevarenzone indeling in Grijpskerk,
conform NPR 7910-1, is opgenomen in paragraaf 10.2.7 en op tekeningen van de bijlagen 17 en 18 van de
aanvraag. De voorgestelde gevarenzone-indeling voor het reduceerstation en het compressorstation is
weergegeven op twee bij de aanvraag behorende tekeningen. Wij stemmen in met de voorgestane zone
indeling.
De beide tekeningen maken deel uit van deze vergunning.
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3.13.4 Brandveiligheid
De veiligheidsmaatregelen in de inrichting en de branddetectie en brandblussing zijn beschreven in paragraaf
10.2 van de aanvraag. De brandveiligheid in de inrichting wordt bevorderd door branddetectie, -alarmering
en -blussing; waar zinvol automatisch. Alle gebouwen en ruimtes op het compressorstation zijn voorzien van
branddetectie, behalve de douche- en toiletruimtes. Tevens zijn de ruimtes in gebouwen voorzien van
draagbare blusmiddelen. De brandwerendheid in de gebouwen zal gaan voldoen aan de in Nederland
geldende bouwvoorschriften. Dit wordt vastgelegd in de gemeentelijke bouwvergunning op grond van de
Woningwet. De overige brandveiligheidseisen worden in afstemming met de lokale brandweer, opgenomen
in de bouwvergunning en/of gebruiksvergunning. De benodigde capaciteit van de secundaire
bluswatervoorziening is afgestemd met de Regionale brandweer Groningen (bijlage 16 bij de aanvraag).
In deze vergunning zijn daarom geen specifieke brandveiligheidseisen en brandbestrijdingsvoorzieningen
voorgeschreven. In paragraaf 10.2.1 van de aanvraag is aangegeven dat in de inrichting, op basis van het
Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) ingevolge het BRZO'99, een veiligheidsbeheerssysteem
operationeel is. Het PBZO voor Gasunie en haar locaties maakt deel uit van de aanvraag.
Preventie middelen/voorzieningen
Gasunie beschikt voor de inrichting Grijpskerk over een bedrijfsnoodplan en/of een bedrijfshulpverleningsorganisatie welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van
brand en calamiteiten. Tevens wordt een ontruimingplan opgesteld. In paragraaf 10.2.10 van de aanvraag,
welke deel uitmaakt van deze vergunning, is opgenomen dat de locatie voor de bestrijding van een calamiteit
beschikt over een bedrijfsnoodplan dat regelmatig wordt geoefend. Bij deze oefeningen worden ook
regelmatig externe hulpdiensten betrokken. Nadere regulering op dit aspect achten wij niet zinvol.
Repressieve middelen/voorzieningen
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud
van brandblusmiddelen en/of brandbestrijdings- en/of brandveiligheidssystemen.
3.13.5 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van dieselolie in tanks
Voor de opslag van aardgascondensaat, een benzineachtige vloeistof vaak vermengd met water, in
bovengrondse stalen tank van 10 m3, geplaatst in een vloeistofdichte betonnen bak, is PGS-30 (voorheen
CPR 9-6) van toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd
dat deze opslag moet voldoen aan de PGS-30. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn. De dieselolietanks (dagtanks) in de noodgeneratorruimte van
het reduceerstation en het compressorstation, voor de met een dieselmotor aangedreven noodgenerator,
maken deel uit van de dieselmotoren en zijn elk voorzien van een opvang voor dieselolie bij eventuele
lekkage. Hieraan stellen wij geen nadere eisen. De voorraadtank (dagtank) voor dieselolie van 1 m3, welke in
een aparte ruimte staat, staat in een vloeistofdichte betonnen bak. Deze tank dient eveneens te voldoen aan
PGS-30.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10.000 kg)
Voor de opslag van smeerolie in 50 liter drums in een ruimte in het generatorgebouw en de opslag van
gasflessen van 50 liter (stuurgas, draaggas en kalibratiegas) voor de analyseapparatuur, in het
analysegebouw, is PGS-15 van toepassing. De richtlijn PGS-15 is van toepassing op kleinere opslagplaatsen,
waar minder dan 10 ton opgeslagen kan worden. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen
waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek
aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
Laad- en losplaatsen
Nabij de bovengrondse opslag van dieselolie en/of nabij de opslag van gascondensaat vindt verlading van
dieselolie en gascondensaat plaats. De (bodembeschermende) voorzieningen en de veiligheidsmaatregelen
welke nodig zijn voor een veilige verlading hebben wij vastgelegd in voorschriften.
3.14
Energie
3.14.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.
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Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren
bij individuele bedrijven. het aspect energie is opgenomen in hoofdstuk 11 van de aanvraag. Op de inrichting
Gasunie-Grijpskerk wordt uitsluitend primaire energie direct toegepast voor ruimteverwarming (aardgas) en
voor de noodstroomaggregaten (dieselolie). De aardgascompressoren worden aangedreven door
elektromotoren. Verder wordt elektriciteit verbruikt voor verlichting, persluchtcompressie en kleine
hulpapparatuur en -gereedschap. Naar schatting wordt gemiddeld circa 90 % van het elektriciteitsgebruik en
van het totale energieverbruik van de inrichting gevormd door het verbruik van de elektromotoren die de
compressoren aandrijven. De compressoren en aandrijving zijn geïntegreerd in een behuizing (geen
asdoorvoeren, dus geen gaslekkages) en uitgevoerd met magnetische lagers (geen wrijvingsverliezen).
De elektromotoren zijn toerengeregeld, waardoor het elektriciteitsverbruik voor de compressie
geminimaliseerd wordt afhankelijk van de gewenste gasdoorzet en de pers- en zuigdruk van elke compressor.
De compressorunits voldoen hiermee aan de best beschikbare technieken (BBT) en aan de stand der
techniek. Het opnemen van energiebesparingvoorschriften is naar ons oordeel niet relevant.
3.15
Grondstoffen- en waterverbruik
De grond- en hulpstoffen en de aanvoer daarvan worden beschreven in hoofdstuk 4 van de aanvraag en het
watergebruik in paragraaf 6.1. In de inrichting worden geen fysieke producten gemaakt. Daarom is het
gebruik van grondstoffen en het ontstaan van tussen-, neven- en eindproducten niet aan de orde.
Als hulpstof wordt dieselolie gebruikt en er ontstaat gascondensaat dat door een erkende inzamelaar wordt
afgevoerd, en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is nuttig wordt hergebruikt. De aard van de activiteiten
en het feit dat het verbruik van grond- en hulpstoffen niet relevant is, geven ons geen aanleiding om hiervoor
voorschriften op te nemen. Leidingwater wordt uitsluitend gebruikt voor huishoudelijke toepassingen en
voor toiletten en wasgelegenheden e.d. In principe is de inrichting onbemand. Gezien de aard en de te
verwachten omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen voorschriften gesteld
ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of meer
dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Uit hoofdstuk 12 van de
aanvraag komt naar voren dat, gelet op de relevantiecriteria, het aspect verkeer en vervoer is niet relevant
voor deze vergunning.
3.17

Installaties

Algemeen
De gebouwen en installaties binnen de inrichting waarvoor, ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten,
vergunning wordt gevraagd zijn beschreven in paragraaf 2.2 van de aanvraag. De processen en de
procesonderdelen zijn omschreven in paragraaf 3.1 van de aanvraag. In deze beide paragrafen wordt voor de
verschillende installaties en processen aangegeven welke fysieke en/of organisatorische milieumaatregelen
en milieuvoorzieningen ter voorkoming en/of beperking van milieu- en/of bodemverontreiniging getroffen
zullen gaan worden aan de installaties. De paragrafen 2.2 en 3.1 maken deel uit van deze vergunning.
Dit betekent dat de in deze beide paragrafen aangevraagde milieubeschermende voorzieningen en
maatregelen bij de realisatie van de installaties getroffen dienen te worden. Voor zover deze voorzieningen
in paragraaf 2.2 en 3.1 van de aanvraag staan, zijn hiervoor geen afzonderlijke voorschriften opgenomen in
deze vergunning.
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Besluit drukapparatuur eisen gesteld aan het
ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal toelaatbare
(over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden gesteld.
3.17.1 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de norm
NEN 1010.
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Gasdetectie
In paragraaf 10.2.3 van de aanvraag is vermeld dat in gebouwen met gasvoerende leidingen zijn voorzien
van gasdetectie. Dit geldt uitsluitend voor gasleidingen met aardgas dat niet is geodoriseerd, omdat dit
reukloos is.
Ruimtes met explosiegevaar
In ruimtes met een verhoogd gevaar op explosie worden ten aanzien van de elektrische installatie een aantal
aanvullende eisen gesteld. Binnen onderhavige inrichting betreft dit de compressoromkastingen en het
gasanalysegebouw.
Noodstroomvoorziening
Bij de beveiliging van reductie en compressie van aardgas is de zekerheid van de stroomvoorziening van
groot belang. Het bedrijf heeft daarom een tweetal noodstroomvoorzieningen. Bij het bestaande
gasreduceerstation is een noodstroomaggregaat van 100 kVA aanwezig en voor het compressorstation wordt
een noodgenerator van 600 kVA geïnstalleerd. Beide noodstroomgeneratoren worden aangedreven door een
dieselmotor. In de vergunning zijn uitsluitend voorschriften opgenomen voor de opslag van dieselolie
conform PGS-30.
Transformator(en)
Ten behoeve van de stroomvoorziening zijn binnen de inrichting uitsluitend droge, zonder olie,
transformatoren aanwezig. In het transformatorgebouw 01E, paragraaf 2.2.3 van de aanvraag, bevinden zich
in afwijking van de aanvraag geen met olie gevulde hoogspanningtransformatoren. Deze zijn/worden
opgesteld op het terrein van de NAM-locatie. In het generatorgebouw 01G, paragraaf 2.2.7 van de aanvraag,
staan twee met hars geïsoleerde middenspanningstransformatoren.
Stookinstallatie(s)
De verwarming, met stookinstallaties op aardgas, en de ventilatie van de gebouwen is opgenomen in
paragraaf 3.1.7 van de aanvraag. Alle stookinstallaties zijn kleiner dan 900 kW (0,9 MW) en vallen daardoor
niet rechtstreeks onder het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees-B). De opstelling, de
inspecties en controles en het onderhoud van de stookinstallaties zijn gereguleerd in voorschriften.
3.18
Overige aspecten
3.18.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.18.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.
Dit betekent dat Gasunie geen (overheids)milieujaarverslag behoeft op te stellen voor de locatie Grijpskerk.
3.18.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is tevens aangegeven welke
gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen
moeten bij de provincie Groningen worden gemeld via het telefoonnummer 06-53977863.
3.18.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
Hiervan kan worden afgeweken als van tevoren kan worden verwacht dat een langere termijn nodig is.
Voor deze vergunning verlengen wij deze termijn tot 5 jaar omdat de tweede fase voor de realisatie van het
totale compressorstation, waarvoor vergunning wordt gevraagd, in een later stadium uitgevoerd zal gaan
worden dan de eerste fase, welke uiterlijk in 2007 gerealiseerd zal worden.
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3.19
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar
afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
4.2
Algemeen (definitieve beschikking)
Uit de overwegingen volgt dat er geen aanleiding is om af te wijken van onze ontwerpbeschikking.
Wij blijven van mening dat de gevraagde vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van
bescherming van het milieu als geheel onder voorschriften ter bescherming daarvan kan worden verleend en
dat de technieken die binnen de inrichting worden toegepast, aangemerkt kunnen worden als de beste
beschikbare.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan de N.V.
Nederlandse Gasunie te Groningen de gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van
een inrichting te Grijpskerk voor het reduceren en comprimeren van aardgas te verlenen, overeenkomstig de
aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
paragraaf 1.1 'Gegevens inrichting';
paragraaf 2.3 'Milieuzorg';
paragraaf 3.1 'Omschrijving proces en procesonderdelen';
paragraaf 7.2 'Meet- en registratieprogramma luchtverontreiniging';
paragraaf 10.2 'Veiligheidsmaatregelen';
bijlage 3 'Totaal plantoverzicht CS + RS Grijpskerk', tekening A-415-0-CT-000-001-001;
bijlage 4 'NRB-rapportage' d.d. 29december 2005, (uitsluitend) tabel 2 'Overzicht maatregelen om te
komen tot bodemrisiconiveau A';
bijlage 10 'Indeling gevarenzones compressorstation te Grijpskerk, tekening A-415-0-EO-000-003';
bijlage 11 'Indeling gevarenzones reduceerstation, tekening A-493-EO-000-001';
'Nulonderzoek locatie Grijpskerk' d.d. 28 oktober 2005 (Bodemkundig onderzoek terrein CSGrijpskerk van Arcadis, rapportnr. 110314/NA5/115/000100/001).
Voor zover de bovengenoemde onderdelen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de
gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien voor zover de inrichting niet binnen vijf jaar nadat de vergunning
onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 3.1.3 nadat de
vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijft, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is
voldaan.
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5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter

, secretaris.

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is gezonden aan:
-

N.V. Nederlandse Gasunie (t.a.v. dhr. F.J. Delhez), Postbus 19, 9700 MA Groningen;
VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
Ministerie van VROM, afd. Externe Veiligheid, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn;
Burgemeester van de gemeente Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn;
Commandant van de Regionale Brandweer, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Arbeidsinspectie, Directie Major Hazard Control, team Noord-Oost, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem;
Ministerie van Economische Zaken, Energie/Energieproductie, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag;
NAM, Postbus 28000, 9400 HH Assen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2

AFVALWATER

2.1
Algemeen
2.1.1
Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij dit riool behorende
apparatuur en
b
de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd.

3

BODEM

3.1
Onderzoeken
3.1.1
Binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet een nulsituatie-bodemonderzoek
worden uitgevoerd voor het terreingedeelte van de inrichting waarop het (bestaande) reduceerstation
Grijpskerk is gelegen. Het onderzoek moet ten minste voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en
BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", Sdu te Den Haag, okt. 1993 ISBN 90-12-08118-1.
In afwijking hiervan moeten de monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
Omtrent de keuze en invulling van de onderzoekstrategie, kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen
worden gesteld.
Toelichting:
Een nulsituatie-onderzoek kan zich beperken tot die delen van de inrichting waarvan het redelijkerwijs niet
is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden van de vergunning bodemverontreiniging kan
voordoen en waarvan het niet is uitgesloten dat daar in het verleden met verontreinigende stoffen is gewerkt.
3.1.2
De resultaten van het nulsituatieonderzoek moeten binnen drie maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag worden gezonden.
3.1.3
Binnen drie maande na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of bij een redelijk vermoeden van
bodemverontreiniging moet, op schriftelijk verzoek van het bevoegd gezag, een eindsituatieonderzoek, dat
vergelijkbaar is met het nulsituatieonderzoek, worden uitgevoerd van de bodem (grond en grondwater).
3.1.4
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen drie maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag worden gezonden.

4

BRANDVEILIGHEID

4.1
Blusmiddelen algemeen
4.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4.1.2
Alle brandblusmiddelen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd overeenkomstig NEN
2559, 1986.
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5

GELUID EN TRILLINGEN

Geluidnormen in de buitenlucht
5.1
5.1.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid LAr,LT, veroorzaakt door de inrichting, mag op de
hierna genoemde waarde niet overschrijden;
Vergunningpunt
W14 Waardweg 14
W08 Lageweg 40

Dagperiode
(07.00-19.00 uur)
42 dB(A)
40 dB(A)

Nachtperiode
(19.00-23.00 uur)
42 dB(A)
40 dB(A)

Avondperiode
(23.00-07.00 uur)
42 dB(A)
40 dB(A)

5.1.2
Binnen 12 maanden na het in gebruik nemen van de inlichting dient aan ons college een rapport te worden
overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven punten;
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten
hiervan;
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de voorschriften van
deze paragraaf.
Voor de niet gerealiseerde geluidsbronnen kan in dit rapport worden uitgegaan van het
geluidsvermogensniveau in de akoestische rapporten behorend tot de vergunningsaanvraag.

6

LUCHT

6.1
Diffuse emissies (lekverliezen van aardgas)
6.1.1
Om diffuse emissie van koolwaterstoffen in aardgas ten gevolge van lekverliezen naar de atmosfeer uit
afdichtingen van procesapparatuur, afsluiters, flenzen en veiligheidskleppen van aardgasleidingen te
beheersen en te beperken moet binnen een jaar na het van kracht worden van deze vergunning in overleg met
het bevoegd gezag een 'meet- en beheersprogramma lekverliezen', bestaande uit een meet- en registratieplan
en een beheersplan, worden opgesteld. Het programma moet in ieder geval bestaan uit:
- Systematische metingen volgens het Meetprotocol voor lekverliezen (rapportagereeks MilieuMonitor
Nummer 15, maart 2004, RIVM), registratie en onderhoud op basis van representatieve steekproeven van:
a
afdichtingen van procesapparatuur en procesvaten;
b
afdichtingen van afsluiters en van flenzen en pakkingen;
c
afdichtingen van veiligheden.
d
beheersmaatregelen voor het voorkomen en beperken van lekverliezen.
6.1.2
De eerste volledige meting als bedoeld in paragraaf 2.3.4 van het genoemde Meetprotocol moet worden
uitgevoerd binnen één jaar na inbedrijfstelling van de installaties binnen de inrichting.
6.1.3
De bevindingen van de jaarlijkse, steekproefsgewijze diffuse emissiemetingen moeten worden vastgelegd in
een rapport dat binnen twee maanden na het uitvoeren van de metingen aan het bevoegd gezag moet worden
overgelegd.

pagina 24 van 31

7

PGS 15: OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

Kernvoorschriften
7.1
7.1.1
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen
overeenkomstig hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6) 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15
en 3.23 van de PGS 15.

8

PGS 30: OPSLAG AARDGASCONDENSAAT EN DIESELOLIE IN EEN
BOVENGRONDSE TANK IN DE BUITENLUCHT

8.1
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
8.1.1
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan de hoofdstukken 4, paragraaf
4.1, 4.2 (behoudens de voorschriften 4.2.12 en 4.2.13), 4.3, 4.4 en 4.5 van de PGS 30.

9

LAAD- EN LOSPLAATSEN

9.1
Algemeen
9.1.1
Reguliere laad- en losactiviteiten van aardgascondensaat en dieselolie mogen alleen plaatsvinden op daartoe
speciaal ingerichte laad- en losplaatsen.
9.1.2
De laad- en losplaatsen moeten zijn voorzien van een vloeistofdicht oppervlak met een drempelvoorziening,
die bestand zijn tegen de te verladen producten en zodanig zijn uitgevoerd dat gemorste producten op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden verwijderd.
9.1.3
Bij het laden of lossen van tankauto's, waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, moet het reservoir van
de tankauto zijn geaard om de statische elektriciteit effectief af te voeren.

10

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

10.1
Algemeen
10.1.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

11

NOODSTROOMVOORZIENING

11.1
Algemeen
11.1.1
Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per maand op de juiste werking worden gecontroleerd
en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.

12

STOOKINSTALLATIES OP AARDGAS

12.1
Algemeen
12.1.1
De verwarmingsruimte en de c.v.-ketels moeten voldoen aan NEN 3028.
12.1.2
Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per
jaar onderhoud verricht worden.
12.2
Aardgas
12.2.1
Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.
Toelichting:
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Volgens de Model Aansluitvoorwaarden Gas moet een gasinstallatie voldoen aan NEN 1078 en NEN 2078.

13

ZUIGERMOTOREN

13.1
Onderhoud en controle
13.1.1
Een dieselmotor moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat tijdens bedrijf, behoudens bij
starten en stoppen, een nagenoeg rookloze verbranding optreedt.

14

UITVOERING MILIEUZORG

14.1
Keuring en inspecties
14.1.1
In de inrichting moeten, op basis van het milieuzorgsysteem, inspecties worden uitgevoerd met betrekking
tot voorzieningen en installaties, die zijn bedoeld om relevante milieueffecten te voorkomen of te beperken.
De inspecties moeten in een inspectieboek of anderszins worden bijgehouden.
14.1.2
Indien de externe certificering van het milieuzorgsysteem gedeeltelijk of geheel wordt ingetrokken of komt
te vervallen moet het bevoegd gezag hierover, binnen één maand, schriftelijk worden geïnformeerd.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of
NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg
of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.
ACCURUIMTE:
Een ruimte die uitsluitend is bestemd voor het plaatsen van vast opgestelde accumulatorbatterijen.
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast,
en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn;
daarbij wordt ondertechnieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
ELEKTRISCHE BEDRIJFSRUIMTE:
Een ruimte of plaats waarin elektrische materieel is geïnstalleerd dat:
a. geen volledige bescherming heeft en
b. voornamelijk is bestemd voor het bedrijf van een elektrische installatie.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN 1078:
Eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasleidinginstallaties.
NEN 2078:
Eisen voor industriële gasinstallaties.
NEN 3028:
Eisen voor verbrandingsinstallaties.
NEN 5740:
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).
NEN 5740:
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Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe
veiligheid).
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening
niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
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BIJLAGE 2 : ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de
vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld.
Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.
9.1.3
11.1.1
12.1.2
14.1.1

Altijd
1 x per ...
1 x per jaar
periodiek

Aarden reservoir
Controle noodstroomvoorziening
Onderhoud stookinstallatie
bijhouden inspectieboek
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BIJLAGE 3 : REFERENTIEPUNTENGELUID
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BIJLAGE 4 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
0 kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekertjes
± 500 bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval
40 kg
Glazen verpakkingen
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen
40 kg
Steenachtig materiaal / Puin
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel
40 kg
Glas- en steenwol
25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
afvalscheiding redelijk.
ziekenhuizen,enz
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