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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 12 september 2006
Nr. 2006 - 16.187/37, MV
Verzonden: 18 september 2006
Beschikken hierbij op de aanvraag van Acheson Produktie BV en Colloïden BV om een
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de vestiging te Scheemda.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 30 september 2005 (kenmerk 6254/05/RK) hebben wij een gecombineerde aanvraag ontvangen
van BMD Advies Noord Nederland namens Acheson Produktie BV en Colloïden BV (hierna
Acheson) voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en een nieuwe
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de inrichting aan de
Haven Noordzijde 6 te Scheemda. Acheson vraagt voor haar locatie te Scheemda door middel van
deze geïntegreerde aanvraag om:
- een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wm
(revisievergunning) voor het samenstellen van dispersies en coatings, het vervaardigen van
smeermiddelen en het verwerken van secundair Gredag ZN 30.
- een nieuwe vergunning als bedoeld in artikel 1, lid 1 en 2 van de Wvo voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en (mogelijk) verontreinigd hemelwater op het
gemeentelijke riool en niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater (slotenstelsel rondom
het bedrijf).
De inrichting is gelegen op het industrieterrein 'Eextahaven' aan Haven Noordzijde 6 te Scheemda,
kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I, nummers 242, 423 en 424.
In het vooroverleg voor het tot stand komen van de veranderingsvergunning die door ons is verleend
op 23 juli 2002 en die betrekking had op een verhoging van de productiecapaciteit van 10.000 ton
naar 12.000 ton per jaar, is er met Acheson de afspraak gemaakt dat na afloop van deze
vergunningprocedure Acheson een aanvraag voor een revisievergunning zou indienen. Een in het
najaar van 2001 uitgevoerde actualiseringtoets van de vigerende Wm-vergunningen (zie paragraaf
1.2) wees namelijk uit dat deze vergunning onvoldoende actueel is op de onderdelen: verruimde
reikwijdte, normering luchtemissies, diffuse emissies, meet- en registratiesystematiek en
bodembescherming. Daarnaast heeft ook meegespeeld dat er sinds 1994 aan Acheson drie
veranderingsvergunningen zijn verleend. Door het verlenen van deze revisievergunning wordt de
vergunningsituatie actueel en overzichtelijk.
In deze aanvraag om een revisievergunning is door Acheson ook een verhoging van de
productiecapaciteit naar maximaal 18.000 ton per jaar meegenomen wat onder andere door het
verlagen van de draaiuren van de verschillende batchprocessen zal worden gerealiseerd.
De vergunning voor het verwerken van secundair Gredag ZN 30 is in overeenstemming met artikel
8.17 lid 3 van de Wm en het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) aangevraagd voor een periode van 10
jaar en de rest van de activiteiten binnen de inrichting voor onbepaalde tijd.

pagina 5 van 56

De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
4.1.a: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de
volgende stoffen, preparaten of andere producten: stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens
het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als
bedoelt in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
4.1.b: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de
volgende stoffen, preparaten of andere producten: producten, waarin stoffen of preparaten, als
bedoeld onder a zijn verwerkt;
28.4.c.2: Inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan verbranden - van van
buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
Op grond van de categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij
bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van kracht:
- revisievergunning d.d. 12 oktober 1994 (B&W gemeente Scheemda)
- veranderingsvergunning d.d. 28 mei 1996 (B&W gemeente Scheemda)
- veranderingsvergunning d.d. 13 juli 1999 (GS provincie Groningen)
- veranderingsvergunning d.d. 23 juli 2002 (GS provincie Groningen)
1.3
Achtergrond aanvrager
Acheson is een in 1908 opgerichte, wereldwijd opererende, leverancier van speciale coatings, smeeren lossingsmiddelen en spuitapparatuur met vestigingen verspreid over de hele wereld, waaronder
een vestiging in Scheemda. Het hoofdkantoor is gevestigd in Erstein, Frankrijk. Sinds 1998 maakt
Acheson onderdeel uit van 'National Starch & Chemical Company'. Het moederbedrijf van National
Starch & Chemical Company is ICI (Imperial Chemical Industries).
De Acheson vestiging te Scheemda bestaat uit Acheson Produktie BV en Acheson Colloïden BV,
biedt werk aan ca. 160 werknemers en wordt als één inrichting beschouwd.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
Acheson is een productiebedrijf waar batchgewijs dispersies en emulsies via fysische processen
worden samengesteld, die worden gebruikt als smeer- en lossingsmiddelen of als smerende – of
elektrisch geleidende coatings. Er vinden derhalve geen chemische reacties plaats. Deze producten
worden voor een groot deel gemaakt op basis van grafiet in water, olie of oplosmiddelen. Het grafiet
dat door Acheson wordt verwerkt is grotendeels synthetisch grafiet en voor een klein deel
natuurgrafiet. Synthetisch grafiet wordt niet door Acheson gemaakt maar ingekocht. Het wordt uit
steenkool en teer via thermische processen vervaardigd, o.a. in elektrische gelijkstroomovens.
Natuurgrafiet wordt als een delfstof gewonnen. Om het grafiet nuttig te kunnen gebruiken moet het
fijn verdeeld worden in een vloeistof (water of olie) zonder dat het hierin uitzakt. Een dergelijk
mengsel heet een colloïdale dispersie van waaruit de verschillende smeer- en lossingsmiddelen
worden vervaardigd.
Door Acheson worden circa 450 producten geproduceerd uit ongeveer 400 grond- en hulpstoffen.
Daartoe beschikt Acheson over een fabrieksgebouw waarin de volgende afdelingen zijn
ondergebracht: Kogelmolenafdeling, de A-35 afdeling, de Kollagafdeling en de Olie-, water- en
pressure die-castingafdeling. In een eigen gebouw is de Solventafdeling gevestigd waar producten
worden vervaardigd met de basisgrondstoffen grafiet en oplosmiddelen. Naast deze
productieafdelingen zijn er binnen de inrichting een aantal opslagvoorzieningen voor grond- en
hulpstoffen, een expeditie en magazijn van gereed product, twee laboratoria, een kantoorgebouw en
een bezinkbassin waarin het procesafvalwater wordt verzameld.
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Naast de productie verwerkt Acheson secundair Gredag ZN 30, een oliehoudende afvalstof die
ontstaat tengevolge van overspray bij het toepassen van de Acheson producten Gredag ZN 30 en
Gredag ZN 30R als lossingsmiddel voor smeedpersen. Hierbij wordt het secundair Gredag weer
opgewerkt tot product. Deze afvalstroom is afkomstig van een buitenlandse klant van Acheson.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht gevolgd in combinatie met de procedure van afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de
beoordeling van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij op 13 oktober 2005
de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 28 oktober
2005 is de voorbereidingsprocedure weer gestart.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is tevens door Acheson een aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij het Waterschap Hunze en
Aa's ingediend. De geïntegreerde aanvraag is gecoördineerd behandeld en de besluiten zijn
inhoudelijk op elkaar afgestemd.
2.3
Processtappen
Bij onze brief van 11 oktober 2005, nr. 2005-19.558/MV hebben wij de ontvangst bevestigd van de
aanvraag voor vergunning aan Acheson Produktie BV en Colloïden BV. Bij brieven van gelijke
datum hebben wij een exemplaar van de aanvraag om advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs en/of bestuursorganen:
- Burgemeester en wethouders van gemeente Scheemda;
- Het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
- De hoofdingenieur-directeur van het RIZA.
- Hulpverleningsdienst Groningen (Regionale brandweer).
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag heeft de Regionale Brandweer Groningen een advies
uitgebracht. Het advies was uitsluitend gericht op het opslaan van gevaarlijke stoffen en is verwerkt in
dit besluit.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is gelegen,
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.
Bij onze brief van 14 juni 2006, nr. 2006-10.448/MV, hebben wij het ontwerpbesluit, tezamen met de
overige van belang zijnde stukken, gezonden aan bovengenoemde adviseurs en/of bestuursorganen.
Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van terinzageligging van het
ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren. Aan de gebruikers/bewoners
van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is een kennisgeving van de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit en een informatieblad gezonden.
Het ontwerpbesluit is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, waaronder
het verslag van het gehouden vooroverleg en het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente
Scheemda van 19 juni tot en met 31 juli 2006. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een
kennisgeving in het Streekblad van 14 juni 2006.
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge of
schriftelijke zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbesluit WM. Ook is er geen verzoek ingediend
voor een gedachtewisseling over de ontwerpbesluiten, derhalve is een dergelijke zitting niet
gehouden.
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Van de terinzagelegging van de besluiten Wm en Wvo (van 18 september t/m 30 oktober 2006) en de
mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in het Streekblad van 13 september
2006.

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
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn, die geheel is omgezet in nationale wetgeving. Deze
richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging
door in bijlage 1 van de richtlijn aangegeven industriële activiteiten. In de Nederlandse wetgeving
worden deze aangeduid als gpbv-installaties (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging). Uiterlijk 31 oktober 2007 dienen de gpbv-installaties in overeenstemming te zijn
met de eisen zoals gesteld in de wet- en regelgeving ter uitvoering van de IPPC-richtlijn. Bij
oprichting of verandering van een inrichting moet meteen worden voldaan aan deze eisen.
Alle installaties die deel uitmaken van een inrichting moeten worden getoetst aan de best beschikbare
technieken (BBT). Bij de bepaling van de BBT moeten wij rekening houden met de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen vastgestelde Europese
informatiedocumenten over BBT (zgn. verticale- en horizontale Brefs (BAT-referentiedocumenten))
moet rekening worden gehouden, voor zover het gpbv-installaties betreft. Met de in tabel 2 van deze
regeling opgenomen Nederlandse informatiedocumenten over BBT moet bij alle installaties en
inrichtingen rekening worden gehouden.
Acheson valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën, en is
dus geen gpbv-installatie.
Daarnaast hebben wij geconcludeerd dat de BREF 'Afvalverwerking ex. verbranding (eindconcept
mei 2005)' niet van toepassing is want de verwerking van secundair Gredag Zn 30 behoort niet tot de
activiteiten die in het BREF-document worden behandeld onder nuttige toepassing (R1, 2, 5 t/m 9, 9
en 13) en de verwijderingshandelingen (D8, 9, 13, 14 en 15).
De volgende in tabel 1 aangegeven BBT-documenten zijn van toepassing: BREF 'Op- en overslag
bulkgoederen (definitief concept januari 2005)'. Daarnaast zijn uit tabel 2 de PGS 15, PGS 28, PGS
30, de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht
(NeR) als Nederlandse documenten over BBT geraadpleegd.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de
BBT-documenten nader uitgewerkt. Aan het slot van de vergunning wordt, voor zover van
toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende
milieuaspecten.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale
Milieubeleidsplannen (NMP's). Doel van het beleid 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.
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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 immissies
van CO2, NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van Acheson niet in
strijd is met de NMP's.
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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 en op 5 juli 2006 is
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 periode 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 milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.5.1
Bedrijfsmilieuplan
In 1993 hebben VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en de betrokken overheden de
intentieverklaring uitvoering milieubeleid Chemische Industrie ondertekend. Deze intentieverklaring bevat
een integrale milieutaakstelling (IMT) met doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP). Acheson heeft dit convenant ook ondertekend.
Een verplichting die voortvloeit uit deze intentieverklaring is het opstellen van een bedrijfsmilieuplan
(BMP). Het bedrijfsmilieuplan heeft tot doel inzicht te geven in de milieubelasting van de
bedrijfsactiviteiten, en de getroffen en de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen.
Op 31 januari 2003 heeft Acheson een BMP-3 ingediend over de periode 2002-2005. Op 3 april 2003 hebben
wij hiermee ingestemd.
Bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden met de al verrichte inspanningen en de maatregelen en
onderzoeken die in het lopende BMP zijn aangegeven.
De volgende maatregelen uit het bedrijfsmilieuplan zijn door middel van voorschriften in de vergunning
opgenomen.
opstellen afvalpreventieplan (Ao2.0-bmp3)
uitvoeren maatregelen bodemrisicodocument (Bm1.1-bmp3)
Op 22 september 2005 is er door Acheson een startbijeenkomst georganiseerd met als doel om in de tweede
helft van 2006 een BMP-4 te hebben opgesteld.
3.6
Groene wetten
3.6.1
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.
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3.6.2
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.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar Acheson is gevestigd geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige plant- en diersoorten bevinden. Wij zijn daarom van
mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel dat
met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
3.7.1
Algemeen
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.
Ook voor de aangevoerde afvalstoffen (secundair Gredag) geldt een registratie. Dit is geregeld in het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn er geen voorschriften opgenomen met
betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen. Daarnaast is door de acceptatieprocedure,
welke deel uitmaakt van de vergunning, geborgd dat alle voor de acceptatie van secundair Gredag relevante
gegevens worden verzameld en bewaard.
3.7.2
Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
Het afval dat bij Acheson vrijkomt kan worden verdeeld in procesafhankelijk (gevaarlijk)afval en
procesonafhankelijk (gevaarlijk)afval. De hoeveelheid procesafhankelijk afval bedroeg in 2004 ca. 395 ton
waarvan 98 ton gevaarlijk afval. Het gevaarlijk afval bestond voornamelijk uit een grafiet-ijzeroxide
dispersie en grafiet in water (spoelsel) en het niet-gevaarlijk afval bestond uit afvalwaterzuiveringsslib en
graanproducten.
De hoeveelheid procesonafhankelijk afval bedroeg in 2004 ca 445 ton waarvan 145 ton gevaarlijk afval en
ca. 300 ton niet-gevaarlijk afval. Het procesonafhankelijk gevaarlijk afval is vooral vuile emballage,
oliehoudende afval zoals filters, doeken enz. en vuile spoeling. Het procesonafhankelijk niet-gevaarlijk afval
bestaat in hoofdzaak uit metalen verpakkingen, knipijzer en papier/karton.
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil,
december 2005) waarin wordt verwezen naar de Leidraad Afval- en emissiepreventie (Infomil, juli 1996) en
die overeenkomen met onze beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningverlening' (april 2003).
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
gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval is bij Acheson hoger dan de genoemde relevantiecriteria. Gelet op de
hoeveelheden en het feit dat tot op heden de besparingsmogelijkheden om de hoeveelheid afval en dan
vooral het procesafhankelijke terug te dringen, nog onvoldoende zijn onderzocht, wordt aan deze vergunning
een voorschrift verbonden tot het uitvoeren van een onderzoek en het opstellen van een afvalpreventieplan.
Daarbij komt dat Acheson in het Bmp-3 het opstellen van een afvalpreventieplan als zekere maatregel heeft
opgegeven.
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Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 4 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.
3.7.3
Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatige beheer van afvalstoffen. Het
bevoegde gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatige beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP.
Hierna wordt kort ingegaan op de onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
Sinds 1999 wordt er door Acheson secundair Gredag Zn 30 verwerkt dat moet worden beschouwd als het
verwerken van gevaarlijk afval. Het secundair Gredag Zn 30 is namelijk een oliehoudende afvalstof. Gredag
Zn 30 is een grafiet-oliemengsel en wordt als smeer- of lossingsmiddel toegepast bij smeedprocessen. Bij
het bespuiten van het smeedstuk met het grafiet-oliemengsel ontstaat een zogenaamde overspray die
vermengd met onbehandeld koelwater kan worden opgevangen. Het opgevangen mengsel wordt secundair
Gredag Zn 30 genoemd en wordt door de klant in vaatwerk (IBC's) teruggestuurd naar Acheson. Hier vindt
de verwerking van dit secundair Gredag Zn 30 plaats door het olie-grafiet-watermengsel in een tank te
mengen en op specificatie te brengen met de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van primair
Gredag Zn 30 en door vervolgens het aanwezige water uit te dampen. Het toepassen van het secundair
Gredag Zn 30 als grondstof kan als producthergebruik worden beoordeeld. Ter bewaking van de kwaliteit zal
het secundaire Gredag Zn 30 slechts in kleine hoeveelheden kunnen worden toegevoegd aan het
productieproces van het primaire Gredag Zn 30. Door Acheson wordt in de aanvraag een
verwerkingscapaciteit van maximaal 200 ton secundair Gredag Zn 30 per jaar aangevraagd.
Het product secundair Gredag Zn 30 heeft ongeveer de volgende samenstelling: 15-20% grafiet, 60-70%
minerale olie en 10-25% water. In het sectorplan 23 Oliehoudende afvalstoffen is het beleid uitgewerkt voor
drie categorieën: oliefilters, afgewerkte olie en overige oliehoudende afvalstoffen. Tot de categorie overige
oliehoudende afvalstoffen behoren: olie/water/slib-mengsels, slibachtige stromen op oliebasis,
brandstofrestanten en partijen olie of brandstof die niet aan de specificaties voldoen de zgn. off-spec partijen,
oliehoudende boorspoelingen en oliehoudend boorgruis, boor-, snij-, slijp- en walsolie en vast en pasteus
oliehoudend afval. Het olie-grafiet-watermengsel is in dit sectorplan niet direct onder te brengen onder één
van deze categorieën. Wij stellen dan ook dat er voor het bewerken van het olie-grafiet-watermengsel in het
sectorplan van het LAP geen minimumstandaard is vastgelegd. Het feit dat het product na een kleine
voorbewerking weer als grondstof kan worden ingezet beoordelen wij als een hoogwaardige
verwerkingswijze. Ook bij de voorgaande Wm-vergunning uit 1999 heeft de minister van VROM in de
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) deze manier van verwerken als producthergebruik beoordeeld.
Volledigheidshalve hebben wij toch getracht om aan het sectorplan te toetsen waarbij dan het best de
vergelijking kan worden gemaakt met het be- en verwerken van olie/water/slib-mengsels of slibachtige
stromen op oliebasis. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van slibachtige stromen is gelijk aan
de minimumstandaard voor slibfractie die resteert na scheiding van olie/water/slibmengsels. De
minimumstandaard voor de be- en verwerking van o/w/s-mengsels is scheiden in een oliefractie, een
slibfractie en een waterfractie. Bij Acheson is er echter sprake van scheiden in een olie-slibfractie en een
waterfractie waarbij de olie-slibfractie wordt hergebruikt als grondstof. De minimumstandaard voor de been verwerking van de oliefractie die overblijft na scheiding is opwerken tot brandstof of directe nuttige
toepassing. Omdat bij Acheson de gescheiden fractie een olie-slibfractie is kan worden gesteld dat het
opnieuw toepassen (producthergebruik) van het olie-grafietmengsel als nuttige toepassing kan worden
beschouwd. De vrijkomende waterfractie wordt als waterdamp geëmitteerd naar de buitenlucht. Als
minimumstandaard voor de waterfractie die ontstaat na bewerking van de o/w/s-mengsels is vastgesteld eerst
zuivering en daarna lozing.
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Van het bewerkingsproces van secundair Gredag Zn 30 bij Acheson kan in hoofdzaak worden gesteld dat dit
in overeenstemming met de hier beschreven minimumstandaard is omdat er een scheiding plaats vindt in een
grafiet-oliemengsel en een waterfractie en waarbij vrijgekomen het grafiet-oliemengsel vervolgens weer
wordt ingezet als grondstof (hergebruik) voor de productie van primair Gredag Zn 30 en de schone
waterfractie wordt door verhitting verdampt.
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig
zijn mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. Acheson vraagt voor het
verwerken van secundair Gredag ZN 30 een vergunning voor een termijn van 10 jaar en voor haar overige
activiteiten een vergunning voor onbepaalde termijn. Aan dit verzoek is door ons voldaan door in het dictum
van het besluit dit op te nemen.
Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd
dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord" (DVV). In het A&V-beleid
dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen
plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende
monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar
een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Er is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport "De
Verwerking Verantwoord" zijn beschreven.
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate
administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dienen te beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd dient te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en verwerking van secundair Gredag binnen de inrichting wordt vastgelegd en
gecontroleerd. Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met de
gevaarlijke afvalstoffen worden uitgevoerd en zijn er op gericht om de risico's op een onjuiste verwerking
daarvan te verminderen.
Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden
zoals die in DVV zijn beschreven.
Scheiden en mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld worden
verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.
Het mengen van afvalstoffen wordt niet aangevraagd en is dan ook niet toegestaan.
3.7.4
Afvalwater
Relatie Wvo-vergunning
De lozingen van het huishoudelijke afvalwater, bedrijfsafvalwater en (mogelijk) verontreinigd hemelwater
vinden plaats op de gemeentelijke riolering en indirect op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Scheemda. Het
niet-verontreinigde hemelwater wordt rechtstreeks geloosd op een slotenstelsel rond het bedrijf. Voor deze
lozingen is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het waterschap
Hunze en Aa's. De lozingsvoorschriften in deze vergunning kunnen zich beperken tot de bescherming en
doelmatige werking van het riool en de bescherming van de kwaliteit van het rioolslib.
3.8
Lucht
3.8.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
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(fijn) stof
stoffen met een minimalisatieverplichting
organische stoffen
anorganische stoffen
geur
emissies van stookinstallaties
stoffen die de ozonlaag aantasten
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt. Bestaande installaties die vallen
onder de IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk in oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige
bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan
bestaande installaties, waartoe ook een productievergroting moet worden gerekend, gelden de nieuwe NeReisen vanaf het moment van vergunningverlening.
3.8.2
Emissie van stof
De bij Acheson samengestelde dispersies, coatings en vervaardigde smeer- en lossingsmiddelen worden met
name gemaakt op basis van grafiet, water, olie en oplosmiddelen. Het toegepaste grafiet wordt synthetisch
gemaakt uit cokes, vermengd met teer, voorgebakken en uiteindelijk volgens het Acheson-proces onder hoge
stroomsterkten omgezet in elektro grafiet. Dit grafiet wordt bij Acheson te Scheemda in big-bags aangevoerd
en in kogelmolens gemalen tot grafietpoeder en vermengd met ammoniumzout. Tijdens het beladen van de
kogelmolens wordt het stof van grafiet en ammoniumzout afgezogen en gereinigd in stoffilterkasten die
voorzien zijn doekfilters. Het fijngemalen grafiet zal gaan samenklonteren (agglomereren) en dus weer
grotere deeltjes gaan vormen. Van deeltjesgroottes die liggen beneden de grens van fijn stof (PM10) is pas
sprake zodra de grafiet in oplossing is. Door het toevoegen van bijvoorbeeld olie of water worden de
samengeklonterde deeltjes weer uit elkaar gehaald in de fijnere deeltjes. Het vrijkomende stof vanuit de
grafiet beslaat daarmee diverse deeltjesgroottes.
Naast grafiet is de graansoort die Acheson in een enkel geval in haar productieproces toepast een
emissiebron voor stof. Bij het roosteren van het graanproduct in een trommel in de Kogelmolenafdeling
wordt de graanstof bevattende lucht afgezogen en gereinigd in een scrubber.
Naast deze emissiebronnen op de Kogelmolenafdeling bevinden zich bij Acheson de volgende puntbronnen
waar stofemissies door grafiet of andere poederachtige stoffen ontstaan:
bij het vullen van de mixers (masticators) op de A35-afdeling met grafietpoeder en het graanproductextract dat hier tezamen met water en ammonia wordt gekneed tot een pasta. De bij het vullen
vrijkomende stofhoudende lucht wordt behandeld in een mobiele stoffilterkast;
op de Delta-31 afdeling en de Olieafdeling staan ook een aantal mixers (masticators) waar tijdens het
vullen de lucht wordt afgezogen en gereinigd door een mobiele stoffilterkast;
bij het vullen van de mixers (masticators) met poederachtige stoffen op de Pressure Die Castingafdeling (PDC). Ook hier wordt de lucht afgezogen en gereinigd door een stofkast met stoffilter; bij
het vullen van de tanks in de Waterafdeling ontstaat er tijdens het doseren van de tanks een geringe
stofemissie. Deze tanks zijn aangesloten op de centrale afzuiging of hebben een eigen stoffilterkast;
bij het laden en afvullen van de pebble mills en het doseren van de attritoren op de Kollagafdeling
ontstaan geringe hoeveelheden stof die wel worden afgezogen maar zo minimaal zijn dat een stoffilter
hier niet noodzakelijk is.
Wij concluderen dat de stofemissies hoofdzakelijk ontstaan tijdens het vullen en doseren van de
kogelmolens, mixers (masticators), tanks enz. Hierbij wordt de afgezogen lucht behandeld in (mobiele)
stofkasten met een stoffilter (doekfilter) of zoals in het geval van het roosteren van het graan door een
srubber. Wij hebben in de vergunningvoorschriften hier geen emissie-eisen voor stof opgenomen omdat er
bij het vullen en/of doseren sprake is van een korte piek waarin de stofemissie optreedt en een filtrerende
afscheider dan ook relatief kort wordt belast. Voor het overige komt de fijn stof als een diffuse emissie in de
lucht.
Voor de afgezogen lucht van de trommel in de Kogelmolenafdeling hebben wij wel een emissie-eis op grond
van de NeR in de voorschriften opgenomen omdat hier tijdens proces een continue afzuiging plaats vindt en
de afgezogen lucht via een scrubber continue in de buitenlucht wordt geleid.
Daarnaast hebben wij in de voorschriften opgenomen welke installaties tijdens gebruik moeten zijn voorzien
van een (mobiele) filtrerende afscheider en hebben verder eisen gesteld aan de filterinstallaties.
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3.8.3
Stoffen met een minimalisatieverplichting
Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt, moet worden
aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen
(SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie Zeer Ernstige Zorg (ZEZ) vallen geldt op basis van de
NeR een minimalisatieverplichting. Deze verplichting is van toepassing op de categorie stoffen die zo
(milieu) gevaarlijk zijn dat hun emissies nul behoren te zijn. Voor Acheson gaat het hier om de emissie van
1,4-Dihydroxybenzeen (jaarverbruik is ± 5 kg waarvan slechts een klein deel hiervan kan emitteren).
Acheson voert ten aanzien van 1,4-Dihydroxybenzeen een uitbanningsbeleid. In het Bmp-3 is hiertoe het
Verbredingsonderwerp 2 ‘Onderzoek naar het verminderen of uit productie nemen van producten die
toxische grondstoffen bevatten’ opgenomen.
3.8.4
Organische stoffen
De volgende organische stoffen worden geëmitteerd:
- Vluchtige organische stoffen (VOS)
- Kooldioxide (CO2)
- Formaldehyde
In de Solventafdeling bij Acheson worden producten geproduceerd die als basisgrondstoffen oplosmiddelen
en grafiet hebben. Het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn (Stb. 2001,161) kortweg het
Oplosmiddelenbesluit is op 1 april 2001 van kracht geworden met als doel het beperken van de emissie van
vluchtige organische stoffen (VOS) bij het gebruik van organische oplosmiddelen. In het kader van dit
besluit zijn ook twee Ministeriële regelingen van kracht geworden. De belangrijkste is de Regeling
oplosmiddelenboekhouding en metingen VOS-emissies kortweg Regeling Oplosmiddelenboekhouding.
Daarnaast is de Regeling aanduiding NeR van kracht geworden waarin is aangegeven naar welke versie van
de NeR in het Oplosmiddelenbesluit verwezen wordt.
Het Oplosmiddelenbesluit is van toepassing op de inrichting van Acheson omdat de activiteiten van
Acheson, het samenstellen van dispersies en coatings en het produceren smeer- en lossingsmiddelen, behoort
tot één van de twintig industriële activiteiten waarvoor in het besluit emissie-eisen zijn opgenomen. De
activiteiten van Acheson vallen onder activiteit 17 van het besluit "vervaardigen van coatingpreparaten, lak,
inkt en kleefstoffen" en hiervoor geldt voor het oplosmiddelenverbruik een drempelwaarde van 100 ton VOS
per jaar.
Omdat bij Acheson het oplosmiddelenverbruik meer dan 100 ton is (in 2002 ca 161 ton, in 2003 ca. 153 ton
en in 2004 ca 167 ton) betekent dit dat het besluit op de inrichting van Acheson van toepassing is en dat
uiterlijk op 31 oktober 2007 aan de eisen uit het besluit moet worden voldaan.
Voor Acheson betekent dit dat de solventafdeling in het Solventsgebouw als een bestaande installatie moet
worden beoordeeld zoals bedoeld in het besluit. In de solventafdeling zijn verschillende afzuigunits
aanwezig die als puntbron kunnen worden beschouwd maar waar geen nageschakelde techniek is toegepast.
Volgens het besluit valt Acheson niet onder het regime waarop het reductieprogramma betrekking heeft.
Omdat Acheson voor 31 oktober 2005 (art. 5 besluit) ook niet aan ons heeft meegedeeld om een
reductieprogramma te willen volgen, om door het treffen van maatregelen aan de bron te voldoen aan het
besluit, dient Acheson daarom te voldoen aan de in het besluit gestelde emissiegrenswaarden. Voor Acheson
houdt dit in dat de van toepassing zijnde emissiegrenswaarde de totale emissiegrenswaarde als percentage
van de oplosmiddelinput is. Dit betekent dat de totale VOS-emissie niet hoger mag zijn dan 5% van de
oplosmiddelinput. Dit moet door middel van een oplosmiddelenboekhouding door Acheson worden
aangetoond.
Omdat het besluit rechtstreeks werkend is zijn in de voorschriften deze eisen niet opgenomen. Omdat de
emissie ten gevolge van lekverliezen jaarlijks niet meer bedraagt dan 10 ton koolwaterstoffen is de
meetverplichting voor diffuse emissies zoals bepaald in het 'Meetprotocol voor lekverliezen', rapportagereeks
MilieuMonitor nr. 15 (maart 2004) niet in de voorschriften opgenomen.
Op grond van de bij ons bekende informatie van de afgelopen drie jaren kan worden geconcludeerd dat
Acheson nog niet helemaal aan deze grenswaarden voldoet en dat er nog inspanningen moeten worden
geleverd om op 31 oktober 2007 hieraan te voldoen.
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In de NeR zijn voor de door Acheson geëmitteerde koolwaterstoffen tolueen en etheen emissie-eisen
bepaald. Voor beide koolwaterstoffen (NeR-klasse O2) geldt een emissie-eis van 50 mg/m03 bij een
grensmassastroom van 500 g/uur. Omdat deze emissies bij Acheson alleen afkomstig zijn vanuit het
omstoffen vanuit de verbranding van aardgas en het om zeer geringe jaarvrachten van de beide
koolwaterstoffen gaat (tolueen ± 17 en 18 kg en etheen ± 90 en 85 kg in respectievelijk 2003 en 2004)
hebben wij deze emissies als niet relevant beoordeeld en er geen voorschrift over opgenomen.
CO2 (kooldioxide) komt bij Acheson vrij door de verbranding van aardgas in de diverse stookinstallaties.
Omdat er geen ketelinstallaties zijn met een thermisch vermogen dat hoger is dan 900 kW vallen deze niet
onder het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees-A of -B). Daarnaast wordt in het productieproces CO2
geëmitteerd door verdamping van ammoniumbicarbonaat (NH4HCO3) in de evaporators op de
Kogelmolenafdeling. Tijdens het malen van grafiet wordt er in de kogelmolens ammoniumbicarbonaat aan
toegevoegd. Dit halffabrikaat wordt in de met thermische olie verwarmde verdampers geëvaporeerd, waarbij
het ammoniumbicarbonaat wordt ontleedt in ammoniak, waterdamp en kooldioxide. Een deel van deze
vrijkomende gassen wordt opgenomen in het water van de vacuümpompen van de verdampers en geloosd op
het riool en de rest wordt geëmitteerd naar de lucht.
In 2004 heeft Acheson 370 ton ammoniumbicarbonaat toegepast. Omdat ammoniumbicarbonaat niet in het
product achterblijft wordt er 206 ton CO2 geëmitteerd in de verhouding 3% naar het water en 97% naar de
lucht. Voor het jaar 2004 betekent dit dat er ca. 200 ton CO2 als gevolg van productie naar de lucht is
geëmitteerd.
Ondanks het feit dat CO2 vrij onschuldig is (komt van nature in de atmosfeer voor) is dit het belangrijkste
broeikasgas. In de NeR worden geen emissie-eisen gesteld aan de uitstoot aan CO2. In de vergunning hebben
wij dan ook geen voorschriften voor de CO2-emissie opgenomen.
Om de CO2-emissie door middel van het productieproces te reduceren dient Acheson voor
ammoniumbicarbonaat een alternatieve grondstof te gebruiken waar op dit moment geen sprake van is. Gelet
op de relatief geringe jaarvracht aan CO2 hebben wij in de voorschriften geen onderzoeksverplichting
hiervoor opgenomen.
Om de uitstoot van CO2 door het energieverbruik te verminderen heeft Acheson een
energiebesparingsonderzoek uitgevoerd (rapport 12 april 2005). Om hier een vervolg aan te geven hebben
wij in de voorschriften de verplichting tot het opstellen van een bedrijfsenergieplan opgenomen (zie verder
paragraaf 3.13.1).
Op de Kollagafdeling wordt in de zogeheten pebblemills het halffabrikaat (filterkoek) afkomstig uit de
kamerfilterpers van deze Kollagafdeling verder nabewerkt door Formaldehyde (Formaline 37%) er aan toe te
voegen. De Formaldehyde wordt onbehandeld door een dampafzuiginstallatie naar de buitenlucht afgezogen.
In de NeR is voor Formaldehyde (klasse O.1) als emissie-eis 20 mg/m03 bepaald bij een grensmassastroom
van 100 g/uur. Omdat ook hier sprake is van een batchproces en het gaat om een geringe jaarvracht (minder
dan 100 kg volgens milieujaarverslag) hebben wij geen voorschriften hiervoor opgenomen. In het Bmp-3
heeft Acheson als verbredingsonderwerp vermeld het onderzoek te continueren naar het verminderen of uit
productie nemen van producten die toxische grondstoffen bevatten. Hierbij heeft Formaldehyde als
(verdacht) carcinogene en giftige stof bij Acheson een hoge prioriteit om te worden uitgefaseerd.
3.8.5
Anorganische stoffen
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd:
- stikstofoxiden (NOx) door de diverse stookinstallaties;
- ammoniak
Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij Acheson door de verbranding van aardgas in de diverse stookinstallaties.
Omdat er geen ketelinstallaties zijn met een thermisch vermogen dat hoger is dan 900 kW is het Besluit
emissie-eisen stookinstallaties B (Bees-B) niet van toepassing (zie ook § 3.8.4). In de NeR wordt voor NOx
(klasse gA.5) geen emissie-eis gesteld maar is wel bepaald dat bij een emissievracht van 2 kg/uur of meer er
emissiebeperkende technieken moeten worden toegepast volgens de stand der techniek. Dit laatste is op de
stookinstallaties van Acheson niet van toepassing. In de vergunning zijn dan ook geen emissie-eisen voor
NOx opgenomen.
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Daarnaast wordt door Acheson ammoniak geëmitteerd (in 2004 ± 32 ton en in 2003 ± 41 ton). De uitstoot
aan NH3 wordt vooral veroorzaakt door het toepassen van ammoniumbicarbonaat (NH4HCO3) en ammonia
(NH4OH; 25 % oplossing in water). In het productieproces vindt ondermeer NH3-emissie plaats door
verdamping van ammoniumbicarbonaat in de evaporators op de Kogelmolenafdeling. In de evaporators
(verdampers) wordt het ammoniumbicarbonaat ontleedt in ammoniak, waterdamp en kooldioxide.
In 2004 heeft Acheson 370 ton ammoniumbicarbonaat toegepast waarvan bekend is dat het niet in het
product achterblijft. Dit betekent vervolgens dat er 79.592 kg NH3 is geëmitteerd in de verhouding 20% naar
de lucht (15.918 kg) en 80% naar het water.
De ammonia wordt als hulpstof (verdunner) toegevoegd op hoofdzakelijk de A35-afdeling en verder ook op
de Kollagafdeling en Waterafdeling. In tegenstelling tot ammoniumbicarbonaat blijft ammonia wel
gedeeltelijk in het eindproduct achter. Uit de stoffenbalans van 2004 blijkt dat er in dat jaar 126 ton ammonia
is ingezet waarvan ca. 15 ton door verdamping als NH3 in de atmosfeer is terecht gekomen.
In de NeR is voor NH3 (klasse gA.3) bij een emissievracht van 150 g/uur een emissie-eis gesteld van 30
mg/m03. Omdat de ammoniak vrijkomt bij de afzuiging van verschillende batchprocessen (tanks, mixers,
evaporators) en op meerdere afdelingen (Kollag-, Delta-, Olie-, Waterafdeling en Kogelmolen) is het niet
redelijk om van Acheson te eisen dat de ongereinigde damp wordt gereinigd (gaswasser) voordat het wordt
geëmitteerd in de buitenlucht. Wij hebben daarom geen concentratie-eis voor de emissie van ammoniak in de
vergunning opgenomen. Bij deze beslissing is medebepalend geweest dat Acheson in de aanvraag heeft
aangegeven dat zij een reductie van ammoniak naar de lucht wil realiseren tot een jaarvracht van maximaal
10 ton. Dit is een aanscherping van de verplichting, 50%-ammoniakreductie in 2010 naar lucht ten opzichte
van het referentiejaar 2001 (ca. 40 ton), die door de moedermaatschappij ICI (Imperial Chemical Industries
Group) aan Acheson is opgelegd. Om deze ammoniakreductie te realiseren heeft Acheson het aantal
draaiuren van de kneders op de A-35 afdeling verminderd waardoor er minder ammonia 25% hoeft te
worden gedoseerd en er dus ook minder ammoniak zal verdampen. Daarnaast zal Acheson in 2006 een pilot
starten waarbij door middel van membraantechniek de ammoniak uit de gasstroom in het zwavelzuur wordt
geabsorbeerd. De inschatting is dat wanneer deze pilot succesvol is er 80% van de geëmitteerde ammoniak
wordt geabsorbeerd en daarmee dan ruimschoots aan de gestreefde jaarvracht van maximaal 10 ton zal
worden voldaan. Omdat het op dit moment nog niet zeker is of de absorptie van ammoniak door middel van
de membraamtechniek ook daadwerkelijk het verwachte resultaat zal opleveren, hebben wij in de
voorschriften een inspanningsverplichting opgenomen welke moet leiden tot een jaarvracht van maximaal 10
ton. Indien uit de resultaten blijkt dat de pilot de gewenste ammoniakreductie oplevert zullen wij de
vergunde jaarvracht (voorschrift 11.2.2) in de vergunning aanscherpen door middel van een ambtshalve
wijziging.
3.8.6
Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Acheson behoort niet tot één van de geurrelevante bedrijfstakken waarvoor in de NeR een
standaardmaatregelenpakket voor de geurbestrijding is ontwikkeld.
Bij Acheson zijn het roosteren van het graanproduct en de emissie van ammoniak bij de verschillende
productieprocessen als relevante geurbronnen aan te merken. Voor zo ver bij ons bekend heeft de
bedrijfsvoering bij Acheson de afgelopen jaren niet tot geurklachten geleidt.
In de startnotitie van het Bmp-4 geeft Acheson aan dat op verzoek van de gemeente Scheemda aan het thema
geur de nodige aandacht zal worden besteed. Wij vinden het niet nodig om in deze vergunning voorschriften
over geur op te nemen omdat naar onze mening de geur buiten de inrichting niet tot hinder leidt en dus als
niet relevant wordt beschouwd.
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3.8.7
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit broeikasgassen
In de inrichting zijn vier koelinstallaties (twee airco's en twee waterkoelinstallaties) gevuld met
gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) aanwezig. Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig
toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's moet voldoen aan het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen
Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen Wms 2003. Op grond van artikel 5 lid 2 van dit besluit
zijn er nadere regels opgesteld ten aanzien van de lekdichtheid van de koelinstallaties die meer dan 3 kg
koudemiddelen bevatten. Deze staan vermeld in de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties
(Staatscourant 1997, nummer 122). Omdat het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 rechtstreeks
geldend is, zijn in de vergunning geen voorschriften hiervoor opgenomen.
3.8.8
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 (Blk) dat op 5 augustus 2005 van
kracht is geworden. Dit besluit vervangt het oude Besluit luchtkwaliteit (Stb.2001, 269) en regelt o.a. dat
zeezout in de lucht niet meegerekend hoeft te worden bij de vaststelling van de concentraties fijn stof. Het
Blk maakt het verder mogelijk om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar veel fijn stof en
stikstofoxiden in de lucht zit door middel van de zogeheten saldobenadering. Ten aanzien van het
kwaliteitsniveau van de buitenlucht zijn voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, lood,
koolmonoxide, benzeen en zwevende deeltjes (PM10) grenswaarden opgenomen. Door Acheson worden
vanuit de schoorsteen van het ketelhuis (schoorsteenhoogte ca. 10 m) waarin de ketels staan opgesteld
stikstofoxiden (NOx) geëmitteerd. NOx bestaat deels uit NO2 en de NO wordt in de atmosfeer ook nog voor
een deel omgezet in NO2. In het Blk zijn de volgende grenswaarden voor NO2 opgenomen:
- uurgemiddelde concentratie: 200 Rg/m3, welke maximaal 18 keer per kalenderjaar overschreden mag
worden;
- jaargemiddelde concentratie: 40 Rg/m3.
De grenswaarde voor NOx (jaargemiddelde 30 Rg/m3) geldt alleen voor ecosystemen, deze grenswaarde is
hier niet aan de orde.
Gelet op de zeer geringe hoeveelheid (± 33 kg NOx) die jaarlijks zal worden geëmitteerd is de bijdrage van
Acheson aan de luchtkwaliteit verwaarloosbaar. Er kan worden gesteld dat er door deze verwaarloosbare
emissie geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm zal ontstaan.
Door Acheson wordt jaarlijks ca. 8 kg benzeen geëmitteerd. Deze emissie is afkomstig vanuit het omstoffen
vanuit de verbranding van aardgas. Voor benzeen gelden volgens het Blk de volgende grenswaarden
gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties:
tot 1 januari 2010, 10 Rg/m3;
per 1 januari 2010, 5 Rg/m3.
Gezien de achtergrondconcentratie (0,7 à 0,8Rg/m3) zal een zeer geringe emissie van 8 kg benzeen per jaar
nooit tot overschrijding van de grenswaarde in 2010 leiden.
Het grafietstof dat bij Acheson vrijkomt moet deels worden gecategoriseerd als zwevende deeltjes (PM10).
In het Blk zijn voor deze zwevende deeltjes (PM10)de volgende grenswaarden opgenomen:
- 40 Rg/m3 als jaargemiddelde concentratie;
- 50 Rg/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, welke maximaal 35 maal per kalenderjaar mag
worden overschreden.
Gezien de achtergrondconcentratie van fijn stof (jaargemiddelde van ca. 27 Rg/m3) en de grenswaarde (de
dagnorm van 50 Rg/m3 komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 31Rg/m3) zal een
emissie van ca. 2 ton fijn stof per jaar de ruimte tussen achtergrond en norm kunnen opvullen.
Zoals in § 3.8.2 al is aangegeven zal het fijngemalen grafiet gaan samenklonteren (agglomereren) en dus
weer grotere deeltjes gaan vormen. Van deeltjesgroottes die liggen beneden de grens van fijn stof (PM10) is
veelal pas sprake zodra de grafiet in oplossing is. Door het toevoegen van bijvoorbeeld olie of water worden
de samengeklonterde deeltjes weer uit elkaar gehaald in de fijnere deeltjes. Het vrijkomende stof vanuit de
grafiet beslaat daarmee diverse deeltjegroottes. De hoeveelheid bij het productieproces vrijkomend fijn stof
is daarmee een fractie van de hoeveelheid vrijkomend stof.

pagina 18 van 56

Omdat het door Acheson geëmitteerde fijn stof hoofdzakelijk als gevolg van ruimteventilatie in de
buitenlucht terecht komt en gelet op het voorgaande achten wij het niet aannemelijk dat een jaarvracht van 2
ton wordt overschreden. Deze veronderstelling is mede gebaseerd op emissiebeperkende maatregelen voor
(fijn)stof die reeds door Acheson zijn getroffen (zie par. 3.8.2).
Wij stellen dan ook dat Acheson nu, maar ook wanneer de productiecapaciteit is verhoogd, niet een zodanige
bijdrage levert aan de achtergrondconcentraties voor fijn stof dat de grenswaarden worden overschreden. Wij
hebben daarom in de voorschriften geen verdere maatregelen geëist.
3.9
Geluid
3.9.1
Inleiding
Acheson dient voor wat betreft de geluidhinder te worden beoordeeld conform de adviezen van de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). In de gemeente Scheemda is (nog) geen
beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. De beoordeling van deze aanvraag valt derhalve
onder de overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de
Circulaire industrielawaai van 1979 welke is opgenomen in hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde
Handreiking. Hierin zijn richt- en grenswaarden voor de geluidsbelasting van vergunningplichtige
inrichtingen opgenomen welke niet op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen.
Handreiking vergunningverlening industrielawaai.
Voor inrichtingen die niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein dienen het equivalente
geluidsniveau van de inrichting volgens de representatieve bedrijfssituatie (RBS), het maximale
geluidsniveau van de inrichting (piekniveau's) en het equivalente geluidsniveau van de transporten van en
naar de inrichting te worden beoordeeld conform de handreiking vergunningverlening industrie
3.9.2
Geluidsbelasting
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de dan betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd:"Akoestisch onderzoek ten behoeve van de
vergunningaanvraag (revisie) in het kader van de Wet milieubeheer voor Acheson BV te Scheemda",
nummer 6031086.R01 van 3 juli 2003.
De representatieve bedrijfssituatie is gebaseerd op een productiecapaciteit van 18.000 ton per jaar.
In de akoestische rapportage zijn de volgende, inmiddels door Acheson reeds uitgevoerde, maatregelen
opgenomen ter beperking van de geluidemissie.
dempers op de ventilatoren van het Solventgebouw (15 dB(A) reductie)
demper op uitlaat afzuiging A-35 (15 dB(A) reductie)
deels (3/4) sluiten overheaddeur kogelmolenafdeling in de avond en nacht
de 4 uitlaten van de kogelmolenafdeling aan te sluiten op 1 gedempt afvoerkanaal (15 dB(A) reductie)
De geluidsbelasting wordt eerst getoetst aan de aanbevolen richtwaarde. Van deze richtwaarde kan worden
afgeweken tot de grenswaarde of eerder verleende vergunningen. De omgeving van Acheson kan worden
gekarakteriseerd als het overgangsgebied van het dorp naar landelijk gebied met lintbebouwingen waartussen
Acheson is gevestigd op een bedrijventerrein met meerdere bedrijven.
Verder zijn de snelweg A7 de weg langs het Winschoterdiep, en de spoorlijn elementen die de huidige
geluidbelasting in de omgeving van de woningen mede bepalen.
Ten noordoosten van het bedrijf zijn woningen gesitueerd aan het lint langs het kanaal en provincialeweg
beiden met de naam Winschoterdiep. Ten noordwesten van het bedrijf zijn woningen aanwezig in de
Pelmolenlaan. Voor deze woningen zijn geen andere geluidbronnen aanwezig. De woningen ten westen en
zuiden van het bedrijf bevinden zich in de lintbebouwing van Scheemda naar Heiligerlee.
De omgeving is te categoriseren als een rustige woonwijk met weinig verkeer tot woningen langs
ontsluitingswegen. De richtwaarde voor deze woningen varieert tussen 45 en 50 dB(A) voor de dagperiode.
Voor de avond en de nacht perioden gelden respectievelijk 5 en 10 dB strengere (lagere) waarden.
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Voor woningen op een niet–gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening in hoofdstuk 5 een richtwaarde van 55 dB(A).
De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt, na het treffen van de hiervoor genoemde en inmiddels
uitgevoerde voorzieningen, bij woningen ten hoogste 48 dB(A). Aan de richtwaarde van de handreiking
vergunningverlening industrielawaai wordt voldaan. Het toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.9.3
Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Acheson bedragen bij woningen van derden ten
hoogste 57, 48 en 48 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. Bij de woningen worden de streefwaarden gedurende de dagperiode licht
overschreden, maar aan de grenswaarden voor deze periode wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus
hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.9.4
Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer". De voorkeursgrenswaarde voor de
geluidsbelasting is 50 dB(A). De Handreiking geeft een aantal mogelijke criteria om de reikwijdte van de
vergunning voor de indirecte hinder te bepalen. De inrichting wordt ontsloten via de Stationsweg /
Eexterweg. Het verkeer van en naar de inrichting is vanaf de woningen aan de Eexterweg opgenomen in het
heersend verkeersbeeld. Derhalve bevindt de woning zich buiten de reikwijdtecriteria van de Handreiking en
kan een toetsing aan de waarden van de circulaire achterwege blijven.
3.9.5
Best Bestaande Technieken (BBT)
In art 8.11 is opgenomen dat aan de Wm-vergunning voorschriften moeten worden opgenomen ter
bescherming van het milieu. De voorschriften moeten zijn gebaseerd op preventie of het minimaliseren van
de van de nadelige milieugevolgen. Hiertoe moeten op zijn minst de beste bestaande technieken worden
toegepast. Door de door het bedrijf voorgestelde maatregelen kan worden voldaan aan de richtwaarden voor
geluid. Hiermee is een hoog beschermingsniveau bereikt met doeltreffende technieken.
3.9.6
Conclusie t.a.v. geluid
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.
3.9.7
Toelichting geluidvoorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen zoals wegen en overige industrie, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet
bij de woningen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op
deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden
gemeten. Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom
is een aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet–vergunningplichtige veranderingen
van de inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits
ons vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen
voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de controlepunten na de
verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben
ingestemd als controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.10
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.
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3.11
Bodem
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, zoals de aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen in
het grondstoffenmagazijn, de opslag van oplosmiddelen in ondergrondse tanks, de opslag en verlading van
stort- en stukgoederen, de procesinstallaties en de activiteiten zoals op- en overslag van hulpstoffen en
halffabrikaten in de productie-afdelingen, de was- en werkplaatsen, de opslag van afvalstoffen en de opslag
van eindproducten in de Expeditie.
Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing.
3.11.1
Bodemonderzoek
In de vergunningaanvraag wordt door Acheson verwezen naar de diverse, in de periode augustus 1990 tot
aan januari 2003, uitgevoerde bodemonderzoeken. Op 1 april 2003 hebben wij van Acheson de
bodemonderzoeksrapporten ontvangen die betrekking hebben op de periode november 1995 tot aan januari
2003. Uit deze onderzoeken kwam ondermeer naar voren dat er op het terrein van Acheson sprake is van een
ernstige verontreiniging van de bodem en grondwater met minerale olie en xyleen. Het hiervoor opgestelde
deelsaneringsplan is in mei 2001 door ons goedgekeurd en hierover is door ons aangegeven dat er geen
sprake is van urgentie om te saneren en dat er ook geen tijdelijke voorzieningen hoeven te worden getroffen.
Door de uitgevoerde bodemonderzoeken hebben wij een goed inzicht in de nulsituatie van de bodem en het
grondwater en wij vinden het niet zinvol om nu een volledig nulsituatie-onderzoek te eisen.
Er is 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. Artikel
8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de
vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en
grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
3.11.2
Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodemen grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie
door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen.
In de aanvraag is als bijlage een in 2003 bij Acheson opgesteld Bodemrisicodocument gevoegd. Hierin zijn
de bodemrisico's in beeld gebracht die voortvloeien uit normale bedrijfsactiviteiten. In het
Bodemrisicodocument zijn maatregelen voorgesteld om daarmee zoveel mogelijk een bodemrisicocategorie
A (verwaarloosbaar risico) of A* (aanvaardbaar risico) zoals bedoeld in de NRB te realiseren maar hier is
door Acheson nog geen uitvoering aan gegeven. Omdat voor een aantal voorgestelde maatregelen er nog een
haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd en er voor de voorgestelde maatregelen nog geen
tijdsplanning en begroting is opgesteld, hebben wij in de voorschriften het opstellen van een plan van aanpak
als verplichting opgenomen.
In de vergunning hebben wij verder als beheersmaatregel opgenomen teneinde de effectiviteit van de
bodembeschermende maatregelen en de invloed van de bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit van het
grondwater te kunnen vaststellen, dat er monitoring van het grondwater door middel van peilbuizen moet
plaatsvinden.
3.12
Externe Veiligheid
3.12.1
Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid op het gebied van 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.
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Bij de vergunningaanvraag is als bijlage door Acheson het resultaat van een uitgevoerde BRZO-toets
gevoegd. Uit deze toets kan worden geconcludeerd dat er bij Acheson wel stoffen worden toegepast die
behoren tot de gevaarlijke stoffen zoals vermeld in deel 1 van bijlage 1 van het BRZO, maar dat in alle
gevallen de maximum voorraadhoeveelheden de drempelwaarden niet overschrijden. Ook de
drempelwaarden voor de categorieën gevaarlijke stoffen, mengsels en preparaten zoals vermeld in deel 2 van
bijlage 1 van het BRZO worden zowel per eigenschap maar ook middels de sommatieregels niet
overschreden. Voor Acheson geldt dan ook niet de PBZO-plicht (Preventiebeleid zware ongevallen) en de
VR-plicht (Veiligheidsrapport).
3.12.2
Toetsing aan Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen van (BEVI, besluit van 27 mei 2004) en de bijbehorende
Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI, besluit van 8 september 2004) zijn beide op 27 oktober
2004 in werking getreden en leggen veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen
buiten het bedrijfsterrein. Deze bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij kwetsbare objecten
en beperkt kwetsbare objecten. Daardoor ontstaan risico's voor mensen die in de buurt ervan wonen of
werken. Het besluit wil die risico's beperken. Het verplicht gemeenten en provincies wettelijk bij het
verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met externe
veiligheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een inrichting
waar meer dan 10.000 kg (per opslaglocatie) gevaarlijke (afval)stoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage
worden opgeslagen.
Artikel 2 lid 1.f van BEVI bepaald dat Acheson een inrichting is waarop het besluit van toepassing is.
Acheson beschikt namelijk over 2 opslagplaatsen waar meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of gevaarlijke
afvalstoffen kunnen worden opgeslagen en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 niet van
toepassing is. Op grond van het besluit wordt in een ministeriële regeling (Regeling Externe Veiligheid
Inrichtingen) voor een aantal bedrijfssectoren, de zogeheten categoriale inrichtingen (LPG-tankstations,
ammoniakkoelinstallaties, opslag gevaarlijke stoffen (CPR 15-2) of bestrijdingsmiddelen (CPR 15-3)), vaste
veiligheidsafstanden vastgelegd.
Binnen de provincie Groningen hebben de gemeenten, de regionale samenwerkingsverbanden, de regionale
brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de provincie protocollen
opgesteld over de samenwerking bij de uitvoering van de implementatie van BEVI in milieuvergunningen:
"Implementatie Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), juli 2005". Naast dit protocol is er ook het
protocol "Implementatie BEVI in ruimtelijke plannen".
Plaatsgebonden risico:
Acheson beschikt over de volgende opslagvoorzieningen waar meer dan 10 ton aan gevaarlijke (afval)stoffen
in emballage zullen worden opgeslagen: de buitenopslag en het 'brandhok' van de expeditie.
- 'Brandhok': beschikt over beschermingsniveau 1 (automatische sprinklerinstallatie) en heeft een
vloeroppervlak van 238 m2 (17 x 14 m); REVI geeft hiervoor een afstand van 20 m tot aan al dan niet
geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde van 10-6
per jaar zonder een invloedsgebied (niet van toepassing).
- Buitenopslag (4 aaneengeschakelde opslagcompartimenten A,B,C en D): beschikt over
beschermingsniveau 2 (inzet gemeentelijke brandweer binnen 15 minuten) en heeft een totaal vloeroppervlak
van 350 m2 (4 x (7 x 12,5 m)); REVI geeft hiervoor een afstand van 290 m tot aan al dan niet geprojecteerde
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde van 10-6 per jaar. Het
invloedsgebied is voor deze buitenopslag 380 meter.
In deze 4 compartimenten vindt zoals aangegeven in de vergunningaanvraag de volgende opslag plaats: 1 x
zuren, 1 x logen en 2 x brandbare vloeistoffen. Door gebruik te maken van de eigenschappen van de logen en
zuren (onbrandbaarheid) kan door het opleggen van een organisatorische maatregel de 10-6 contour en het
invloedgebied behoorlijk worden verkleind. Door namelijk de opslagen A en C te gebruiken voor de opslag
van brandbare vloeistoffen en de opslagen B en D voor de opslag van respectievelijk de zuren en logen
worden hierdoor twee voor BEVI-relevante compartimenten van elk 87,5 m2 gerealiseerd (de opslagen van
zuren en logen blijven vanwege hun gevaarseigenschappen buiten beschouwing). Door deze organisatorische
maatregel volgt uit de systematiek van het REVI een 10-6 contour van 135 m bij een invloedsgebied van 300
m. Omdat de veiligheidsafstanden door deze organisatorische maatregel aanzienlijk worden verkleind
hebben wij in de voorschriften de uitvoer van deze maatregel als verplichting opgenomen
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Echter als gevolg hiervan ontstaan er twee 10-6 contouren (contour voor opslag A en contour voor opslag C)
die elkaar gedeeltelijk overlappen hetgeen theoretisch betekent dat op 135 meter niet de 10-6 contour maar de
2·10-6 contour ligt. Omdat de beide compartimenten als afzonderlijke brandcompartimenten met een
oppervlak van 87,5 m2 kunnen worden beschouwd met een N-percentage van maximaal 1,5 m/m%, is één
veiligheidsafstand van 135 meter aanvaardbaar. Dit is ook aan het CEV (Centrum voor externe veiligheid)
van het RIVM voorgelegd en zij is het met deze redenering eens.
Binnen 135 m van de buitenopslagen A en C bevinden zich momenteel géén kwetsbare objecten. Echter, het
bestemmingsplan sluit niet uit dat binnen de 10-6 contour een kantoor met een bruto vloeroppervlak van meer
dan 1500 m2 kan worden gerealiseerd. Een dergelijk kantoor wordt aangemerkt als kwetsbaar object.
Deze situatie is met ambtelijke vertegenwoordiging van het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Scheemda besproken. B & W van de gemeente Scheemda zullen een voorbereidingsbesluit nemen
om het bestemmingsplan aan te passen aan deze situatie waardoor er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare
objecten binnen de 10-6 contour kunnen vestigen.
Momenteel bevinden zich beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour namelijk het buurbedrijf NEM
bv. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 contour als richtwaarde, waarvan met zwaarwegende
argumenten mag worden afgeweken.
Acheson is gelokaliseerd op een industrieterrein. Wij achten de aanwezigheid van bestaande beperkt
kwetsbare objecten een zwaarwegend argument om niet aan de richtwaarde te voldoen.
Tevens achten wij het niet beperken van naastgelegen bedrijven in hun uitbreidingsmogelijkheden (met
geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten) als zwaarwegend argument.
Groepsrisico:
Het BEVI verplicht ons met betrekking tot het groepsrisico tot een motivering waarbij aandacht moet worden
besteedt aan:
de aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van Acheson;
het groepsrisico van de inrichting;
de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of
zwaar ongeval bij Acheson;
de mogelijkheden voor personen binnen het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen bij een
ramp of zwaar ongeval bij Acheson.
Op de opslag van gevaarlijke stoffen bij Acheson zijn de navolgende invloedsgebieden van toepassing:
- de buitenopslag: de afstand tot grens invloedsgebied is 300 m;
- het 'brandhok': de afstand tot grens invloedsgebied is hier niet van toepassing.
Het invloedsgebied heeft daarmee een oppervlakte van ± 28,3 ha.
Op basis van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (versie augustus 2004) kan worden
opgemaakt dat de oriënterende waarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden bij een
personendichtheid 75 personen per hectare (tot 135 m) en een personendichtheid van 300 personen per
hectare (van 135 tot 300 m.)
Binnen de 10-6 contour is een groot deel (ca. 1 ha) van het buurbedrijf NEM BV gelegen, met 46 werknemers
waarvan er maximaal 34 in de dagperiode aanwezig zijn. Dit is ruim onder de personendichtheid van 75 per
ha. waarbij het groepsrisico net niet wordt overschreden.
Het nog niet ontwikkelde terreindeel binnen de 10-6 contour is gedeeltelijk (ca. 1 ha.) in eigendom van Hoza,
een bedrijf met ca. 67 werknemers. Ook als zou Hoza het terrein ontwikkelen en al haar werknemers zouden
binnen de 10-6 werkzaam zijn dan nog blijft het onder de 75 personen per ha. Tussen de 10 -6 contour en het
invloedgebied (135 - 300 m.) zijn 7 woningen gelokaliseerd en het overige gebied wordt aangemerkt als
bedrijventerrein. Gelet op de systematiek van de Handreiking verantwoording groepsrisico kan daaruit
worden geconcludeerd dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden. Gelet op de afspraken welke
binnen de provincie Groningen zijn vastgelegd in het protocol "Implementatie BEVI in milieuvergunningen"
is in onderhavige situatie geen nadere verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.
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De situatie ten aanzien van plaatsgebonden risico en het groepsrisico hebben wij ook voorgelegd aan de
regionale brandweer. Naar aanleiding hiervan heeft de regionale brandweer ons op 20 januari 2006
schriftelijke meegedeeld hiermee in te stemmen. Dit advies is als bijlage bij het besluit gevoegd.
3.12.3
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.
In overeenstemming met deze richtlijn zijn in deze vergunning voorschriften met betrekking tot
gevarenzone-indeling, installaties en instructie van personeel opgenomen om de kans op een explosie van
Collodiumwol (Nitrocellulose) tot een minimum te beperken.
3.12.4
Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Acheson beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsorganisatie
welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en
calamiteiten.
In de voorschriften is aangegeven dat Acheson altijd over een actueel bedrijfsnoodplan dient te beschikken.
De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij
incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan te krijgen. Het
bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegde gezag.
Repressieve middelen/voorzieningen
In bijlage 1 van de vergunningaanvraag is een tekening opgenomen waarop de aanwezige brandblusmiddelen
binnen de inrichting van Acheson staan vermeld. Het gaat hier om slanghaspels, poederblussers,
poederwagens, sprinkler met schuim en gewone sprinklers en branddekens. Deze blusmiddelen zijn in
overleg met de gemeentelijke brandweer tot stand gekomen. Aan de vergunning zijn voorschriften
verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud van de aanwezige
brandblusmiddelen en brandbestrijdingssystemen waarbij verwezen wordt naar de in bijlage 1 bedoelde
tekening. Deze tekening hebben wij onderdeel laten uitmaken van de vergunning. Voor de opslaglocaties
waar meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen hebben wij de aanwezige
brandbestrijdingsmiddelen expliciet nogmaals in de voorschriften vastgelegd omdat bij een afwijking hiervan
dit mogelijk consequenties heeft voor het beschermingsniveau uit de PGS 15. Het betreft hier het zogeheten
'brandhok' waar meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen (ADR-klasse 3, 6 en 9) wordt opgeslagen en het
Solventsgebouw waar naast het toepassen van oplosmiddelen ook een beperkte hoeveelheid collodiumwol
(nitrocellulose) wordt bewaard.
3.12.5
Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van olie in bovengrondse tanks
Binnen de inrichting zijn in compartiment E van de overdekte buitenopslag 4 bovengrondse enkelwandige
tanks met ieder een inhoud van 20 m3 opgesteld voor het opslaan van minerale oliën. Op deze opslag van
vloeibare aardolieproducten in bovengrondse enkelwandige tanks is de PGS 30 van toepassing. In de
vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de
PGS 30. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke hoofdstukken van deze PGS 30 van toepassing
zijn.
Opslag oplosmiddelen in ondergrondse tanks
Zoals aangegeven in de aanvraag zijn bij Acheson 12 ondergrondse tanks (6 x 3m³, 2 x 6m³ en 4 x 10m³)
aanwezig voor de opslag van oplosmiddelen. Deze tanks zijn allemaal gesitueerd nabij het Solventsgebouw
en de Buitenopslag. Op deze opslag in ondergrondse tanks is het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998
(BOOT) niet van toepassing omdat dit besluit niet van toepassing is op het opslaan van een vloeistof in een
ondergrondse tank binnen een inrichting. In de vergunning zijn voor de opslag in ondergrondse tanks
voorschriften opgenomen waarbij gebruik is gemaakt van de PGS 28. Hoewel deze PGS met name is
opgesteld voor het ondergronds opslaan van vloeibare aardolieproducten is deze ook uitstekend toepasbaar
voor de opslag van andersoortige vloeistoffen in ondergrondse tanks.
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Opslag van geconcentreerd zwavelzuur en ammoniumsulfaat
Acheson zal in 2006 deelnemen aan een pilot waarbij met membramen de ammoniak in een gasstroom wordt
geabsorbeerd in zwavelzuur. Als volgens verwachting deze pilot succesvol verloopt zal de ammoniakemissie
met ca. 80% afnemen en heeft Acheson serieuze plannen om deze pilotunit definitief in gebruik te nemen. In
de vergunning hebben wij hierop vooruitlopend al voorschriften opgenomen voor de opslag van
ammoniumsulfaat in bovengrondse tanks en de opslag van geconcentreerd zwavelzuur.
Opslag collodiumwol (nitrocellulose)
In de voorschriften is speciale aandacht besteed aan de opslag van collodiumwol. Collodiumwol is de naam
die wordt gegeven aan nitrocellulose waarvan het stikstofgehalte niet meer bedraagt dan 12,6%, berekend op
drooggewicht. In droge vorm is nitrocellulose gevaarlijk omdat het dan gemakkelijk door vlam, stoot of
wrijving kan exploderen. Indien nitrocellulose ten minste 25 massaprocent bevochtigingsmiddel bevat
(alcohol of water) is het, verpakt in vaten, ongevaarlijk. Wel dienen maatregelen tegen uitdrogen te worden
getroffen en dient een limiet aan de tijdsduur van bewaring te worden gesteld omdat nitrocellulose na
verloop van tijd ontleedt. In het Solventsgebouw is een opslagvoorziening en een afweegruimte voor
nitrocellulose in alcohol (collodiumwol) die in het verleden tot stand zijn gekomen na advies van de
gemeentelijke brandweer en de adviseur Directeur Materieel Koninklijke Landmacht. Dit advies heeft toen
ook geleid tot het toevoegen van opslag- en verwerkingsvoorschriften aan de vergunning. Wij hebben deze
voorschriften opnieuw beoordeeld en zonodig aangepast en weer opgenomen in deze vergunning.
De opslag- en verwerkingsruimte zijn ingedeeld als zone 2 volgens de ATEX-classificering. Ook hiervoor
hebben wij voorschriften in de vergunning opgenomen.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage is per augustus 2005 de nieuwe richtlijn in de
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de PGS 15 van toepassing. In deze PGS 15 zijn de CPR 15-1 en 15-2, in
geactualiseerde vorm samengevoegd, van toepassing. In deze richtlijn zijn de regels opgenomen voor de
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu
wordt gerealiseerd. In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waarin is vastgelegd dat de
opslag aan deze nieuwe richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting zijn gasflescilinders gevuld met ondermeer acetyleen, stikstof, zuurstof en helium
aanwezig. Verder zijn er ca. 40 LPG-reservoirs als brandstofvoorziening voor de bij Acheson in gebruik
zijnde LPG aangedreven heftrucks aanwezig. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen, waarbij wordt
verwezen naar de PGS 15, om deze opslagen op een veilige manier te laten plaatsvinden.
Door de opslag van gevaarlijke stoffen in tanks, emballage of gasflessen te laten plaatsvinden
overeenkomstig het gestelde in de daarvoor bedoelde PGS wordt daarmee voldaan aan de best beschikbare
techniek zoals beschreven in de BREF 'Op- en overslag bulkgoederen' (definitief concept januari 2005).
3.13
Energie
3.13.1
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. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
Acheson heeft het convenant Benchmarking niet ondertekend en neemt ook niet deel aan een
Meerjarenafspraak (MJA) voor verbetering van de energie-efficiency. In het convenant is vastgelegd dat van
bedrijven die besluiten niet toe te treden tot het convenant Benchmarking dan wel geen MJA hebben
ondertekend, een inspanning wordt verwacht die vergelijkbaar is met bedrijven die wel meedoen. Dit wordt
het gelijkwaardig alternatief genoemd.
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De overheid legt deze verplichting, voor zover dit niet al is gebeurd, vast in de Wm-vergunning. In de
Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven ' (Infomil, december 2005) waarin wordt verwezen naar de
'Circulaire Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (Infomil, september 1996) is uitgewerkt welke aspecten moeten zijn
opgenomen in de vergunningvoorschriften van bedrijven die niet meedoen met het convenant Benchmarking.
Het gaat dan om de volgende aspecten:
Een analyse door het bedrijf van het energieverbruik en inventarisatie van de stand der techniek;
Beoordeling van energie-efficiency verhogende maatregelen door het bedrijf. Het criterium voor een
haalbare maatregel is een terugverdientijd van vijf jaar of minder;
Opstellen door het bedrijf van een uitvoeringsplan. Uitgangspunt bij het opstellen van een
uitvoeringsplan is dat energie-efficiency verhogende maatregelen met een terugverdientijd van vijf
jaar of minder ook worden uitgevoerd;
Implementatie van de maatregelen binnen een periode van 4 jaar, tenzij dit niet redelijk is;
Evaluatie en of een verder energie-efficiencyonderzoek noodzakelijk is en of meer energieefficiencymaatregelen nodig zijn.
Op 4 oktober 2005 hebben wij van Acheson de resultaten van een in de periode november 2004 tot januari
2005 uitgevoerd energiebesparingsonderzoek ontvangen. Uit dit rapport blijkt dat er energiebesparende
maatregelen mogelijk zijn maar dat hiervan de haalbaarheid en terugverdientijd nog niet bekend is. Daarom
hebben wij aan de vergunning voorschriften verbonden waarin wordt verlangd dat Acheson een
bedrijfsenergieplan opstelt waarin alle energiebesparingsmaatregelen zijn vermeld evenals de tijdsfasering en
de terugverdientijd van die maatregelen.
3.14
Grondstoffen- en waterverbruik
3.14.1
Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningverlening' is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik 5000 m3 of meer leidingwater
bedraagt. Binnen Acheson wordt ca. 50.000 m3 leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt
hoofdzakelijk toegepast als proceswater in de verschillende batchprocessen en verder vooral gebruikt als
ketelwater, koelwater en schoonmaakwater.
Door het bedrijf zijn tot op heden nog geen besparingsmogelijkheden onderzocht om het verbruik van
proces- en koelwater terug te dringen. Aan deze vergunning verbinden een onderzoeksvoorschrift ten
aanzien van vermindering van het waterverbruik.
3.14.2
Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
Bij Acheson wordt een grote verscheidenheid aan grond- en hulpstoffen toegepast waarvan een deel ook valt
onder de Wet milieugevaarlijke stoffen. In een geautomatiseerd systeem worden alle grond- en hulpstoffen
geregistreerd. In het Bmp-3 heeft Acheson als verbredingsonderwerp opgegeven het onderzoek te
continueren dat als doel heeft om de producten die toxische stoffen bevatten te verminderen of helemaal niet
meer te produceren. In de voorschriften hebben wij Acheson verplicht om dit onderzoek verder uit te voeren
en ons over de resultaten te informeren.
3.15
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 volgen uit de Handreiking 'Wegen naar
preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie 'Verruimde
reikwijdte en vergunningverlening' (april 2003) zijn meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500
bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
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Er werken bij Acheson circa 160 medewerkers, waarvan een deel werkzaam is in een 3-ploegendienst (± 40
medewerkers per ploegwerk) en hiermee wordt het relevantiecriterium gering overschreden. Dit
personenvervoer bedraagt inclusief bezoekers ca. 60 personenauto's per dag en ca. 40 auto's in de avond en
nacht. Per dag vinden er ca. 22 transportbewegingen met vrachtauto's plaats voor de aanvoer van grond- en
hulpstoffen of de afvoer van eindproducten en afvalstoffen. Gelet op het voorgaande zijn wij dan ook van
mening dat het niet zinvol is om in deze vergunning voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer op
te nemen.
3.16
Overige aspecten
3.16.1
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, tweede lid, genoemde wetten.
3.16.2
Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te 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 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 algemene telefoonnummer 06-53977863 (consignatiedienst).
3.17
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
3.18
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Acheson Produktie
BV en Colloïden BV te Scheemda de gevraagde revisievergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag
en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
3.19
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd met uitzondering van het deel dat betrekking heeft op
het verwerken van secundair Gredag ZN 30. Hiervoor geldt een termijn van maximaal 10 jaar.
3.20
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
bijlage 1 'Tekeningen' tekening 3303156-001
bijlage 8 'Acceptatieprocedure'
bijlage 12 'Plan van aanpak opslag gevaarlijke stoffen in emballage'
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
3.21
Contour plaatsgebonden risico (PR-contour) en invloedsgebied
In overleg met de gemeente Scheemda en de Regionale brandweer Groningen hebben wij conform artikel 14
BEVI voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen in emballage de PR-contour voor de
binnenopslag ( 'brandhok') vastgesteld op 20 m gerekend vanaf deze opslag en op 135 m gerekend vanaf de
buitenopslag (compartimenten A t/m D).
Verder stellen wij het invloedsgebied voor de inrichting van Acheson voor de opslag van meer dan 10.000
kg gevaarlijke stoffen in emballage voor de buitenopslag (compartimenten At/m D) vast op 300 m en stellen
wij dat het invloedsgebied als gevolg van de binnenopslag ('brandhok') niet van toepassing is.
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3.22
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende vergunningen..
3.23
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter

, secretaris.
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Acheson Produktie BV en Colloïden BV, t.a.v. de heer H. Harms, Postbus 1, 9679 ZG Scheemda
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Scheemda, Postbus 17, 9679 ZG Scheemda;
De Commandant van de Regionale Brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
De hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
BMD Advies Noord Nederland, Postbus 170, 9350 AD Leek;
De directeur van de Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
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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.
1.1.2
Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op zijn verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens,
emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.
1.1.3
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige
gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten
minste 3 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.1.4
Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, zijn toereikende
(schriftelijke) instructies verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot een
overtreding van de vergunningvoorschriften.
1.2
Registratie
1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden.
1.2.2
Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden,
moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.3
Toegestane activiteiten
1.3.1
De vergunning heeft uitsluitend betrekking op het per kalenderjaar produceren van maximaal 18.000 ton aan
dispersies, coatings en smeer- en lossingsmiddelen en op het verwerken van maximaal 200 ton secundair
Gredag ZN 30.
1.3.2
De inrichting mag volcontinue, hetgeen inhoudt 24 uur per dag , 7 dagen per week, in werking zijn.

2

UITVOERING

2.1
Keuring en inspecties
2.1.1
In de inrichting is een adequaat en actueel inspectie- en onderhoudsplan aanwezig. In dit inspectieplan
moeten alle door vergunninghouder uit te voeren inspecties, controles, keuringen en periodiek onderhoud
worden vermeld met daarbij de datum van de laatst uitgevoerde en de herhalingsfrequentie.
2.2
Voorbereid zijn op noodsituaties
2.2.1
In de inrichting is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Een actueel bedrijfsnoodplan is te allen tijde voor het
bevoegd gezag en de gemeentelijke brandweer beschikbaar om in te zien.
2.2.2
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Het bedrijfsnoodplan is gebaseerd op analyses van denkbaar te achten calamiteiten en de mogelijke effecten
daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden. Bovendien moet in het bedrijfsnoodplan zijn
opgenomen de organisatie met betrekking tot directe bestrijding van calamiteiten en tot coördinatie van de
bestrijding welke onder meer bestaat uit:
regelingen omtrent de begeleiding van de calamiteitenbestrijding;
taakomschrijving van de betrokken personen;
alarmerings- en oproepregeling;
communicatie tijdens de calamiteit.

3

BEWERKEN SECUNDAIR GREDAG ZN 30

3.1
Acceptatie
3.1.1
De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de als bijlage 8 bij de aanvraag gevoegde
acceptatieprocedure.
3.1.2
Wijzigingen in de acceptatieprocedure mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk goedgekeurd
zijn door het bevoegd gezag.

4

AFVALSTOFFEN

4.1
Afvalpreventie
4.1.1
De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, oorsprong en omvang van
de afvalstoffen.
4.1.2
Binnen 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door of namens de
vergunninghouder een afvalpreventie-onderzoek zijn uitgevoerd.
De volgende activiteiten moeten hiervoor worden verricht:
Opstellen procesbeschrijving en -schema;
Per procesonderdeel inventariseren aard, samenstelling, omvang, interne en externe kosten van
gebruikte grond- en hulpstoffen en ontstane afval;
Opstellen van de stoffenhuishouding per procesonderdeel en van totaal-overzicht van de
stoffenhuishouding;
Inventariseren van bronnen en oorzaken van het ontstaan van afval;
Beschrijven van het huidige meet- en registratiesysteem en van geplande aanvullingen hierop;
Beschrijven van de reeds ingevoerde preventiemaatregelen en de eerder onderzochte preventie-opties;
Onderzoek naar aanvullende preventie-opties en het opstellen van een overzicht van aanvullende
preventie-opties;
Beoordelen op technische, economische, organisatorische en milieuhygiënische haalbaarheid van de in
het voorgaande lid bedoelde preventie-opties;
Opstellen van een planning voor het invoeren van zekere preventie-maatregelen en een planning van
inspanningen voor onzekere maatregelen.
4.1.3
Van het onderzoek genoemd in voorschrift 4.1.2 moet een rapportage worden opgesteld. Deze rapportage
moet in elk geval een beschrijving geven van de resultaten van de diverse elementen van het onderzoek zoals
genoemd in het betreffende voorschrift en moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd.
4.2
Afvalscheiding
4.2.1
Vergunninghouder is verplicht overeenkomstig bijlage 4 "Afvalscheidingstabel" de afvalstromen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden.
4.3
Opslagtermijn van afvalstoffen
4.3.1
De maximale opslagtermijn van een partij afvalstoffen mag ten hoogste één jaar bedragen.
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4.3.2
Indien afvalstoffen (eventueel na bewerking) volgens het LAP nuttig moeten worden toegepast vervalt de in
voorschrift 4.3.1 gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van
maximaal drie jaar.
4.3.3
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in het vorige voorschrift gestelde
verplichting nageleefd wordt.

5

AFVALWATER

5.1
Algemeen
5.1.1
Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende
apparatuur;
De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
De nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden beperkt.
5.2
Bezinkbassin
5.2.1
Het bezinkbassin moet, zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is worden schoongemaakt door het
bezonken slib te verwijderen. Van het schoonmaken moet een registratie (logboek) worden bijgehouden.
5.2.2
Het (ingedikte) slib uit het bezinkbassin moet worden geanalyseerd en afhankelijk van de resultaten op een
daarvoor geëigende wijze als gevaarlijk- of niet-gevaarlijk afval worden behandeld, opgeslagen en
afgevoerd.

6

BODEM

6.1
Onderzoeken
6.1.1
Ten einde de effectiviteit van bodembeschermende maatregelen en de invloed van de inrichting op de
kwaliteit van het grondwater vast te kunnen stellen dient het grondwater in overleg met het bevoegd gezag
op onderstaande deellocaties binnen 18 maanden na het van kracht worden van de vergunning te worden
gemonitoord:
ter plaatse van de twee voormalige ondergrondse träger oil tanks (Pb 1);
ter plaatse van de 12 ondergrondse oplosmiddeltanks en vulpunten (Pb 2, 3 en 4) ;
ter plaatse van de voormalige bovengrondse olietanks (Pb 125, 116);
bij de spuitcabine/verfopslag (Pb 18);
bij de opslag chemisch afval (Pb 108);
bij de opslagloods (Pb 119);
bij de fabriek (Pb 126);
bij het solvent department (Pb 120, 121).
Hiervoor kunnen de bestaande peilbuizen gebruikt worden. De peilbuizen dienen eens per drie jaar
bemonsterd en geanalyseerd te worden op de componenten die op de deellocatie gebruikt worden. Tevens
dient de pH en Ec bepaald te worden. De nummering van de peilbuizen komt overeen met bijlage 6 van het
Bodemrisicodocument (bijlage 4 van de vergunningaanvraag).
6.1.2
Door het bevoegd gezag kunnen nadere eisen worden gesteld ten aanzien van :
de frequentie waarmee de herhaling moet plaatsvinden
het aantal monsters
de plaats waar de monsters dienen te worden genomen
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de parameters waarop deze monsters moeten worden geanalyseerd
De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk binnen twee maanden na uitvoering van het onderzoek
worden toegezonden aan het bevoegd gezag.
6.1.3
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 inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na
beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste
voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd
bodemonderzoek", Sdu te Den Haag, oktober 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hiervan moeten de
monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
6.1.4
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 direct 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.
6.1.5
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
6.2
Rapportage NRB
6.2.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico). Indien het
niet mogelijk is voor bestaande bodembedreigende activiteiten voorzieningen en maatregelen te treffen zodat
wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A, mag worden volstaan met maatregelen en voorzieningen
dusdanig dat wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A* (een aanvaardbaar risico), nadat een gemotiveerd
verzoek daartoe door het bevoegd gezag is goedgekeurd.
6.2.2
De in voorschrift 6.2.1 genoemde verplichting is niet van toepassing op de bestaande bedrijfsriolering voor
afvoer van bedrijfsafvalwater. De bedrijfsriolering moet voldoen aan emissie-score 2 volgens de NRB.
6.2.3
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet voor de bodembedreigende
bedrijfsactiviteiten die niet vallen in bodemrisicocategorie A, een plan van aanpak aan het bevoegd gezag
worden overlegd. Hierin moet zijn aangegeven welke aanvullende bodembeschermende voorzieningen en
maatregelen getroffen zullen worden teneinde deze wel te laten vallen in de bodemrisicocategorie A (of
emissie-score 2 voor de bedrijfsriolering) en wanneer de uitvoering zal gebeuren. Het bevoegd gezag kan ten
aanzien van het plan van aanpak, de noodzakelijke maatregelen, voorzieningen en monitoring nadere eisen
stellen.
6.3
Maatregelen
6.3.1
Als bewijs van vloeistofdichtheid van de in het plan van aanpak uit voorschrift 6.2.3 aangegeven
vloeistofdichte vloeren of verhardingen moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan
het bevoegd gezag kunnen worden getoond. Hiertoe moeten deze reeds aanwezige vloeren en verhardingen
binnen een termijn van 12 maanden na goedkeuring van het voornoemde plan van aanpak aan de hand van
CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur.
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6.3.2
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 het
bevoegd gezag.
6.3.3
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44 welke als bijlage 5 is bijgevoegd.
6.3.4
Het onderhoud van de ondergrondse bedrijfsriolering moet plaatsvinden overeenkomstig het CUR/PBVRapport 2001-3 'Beheer en onderhoud van bedrijfsrioleringen'.
6.3.5
Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd en lekkages moeten direct worden verholpen.
Hiertoe moeten voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte
absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

7

BRANDVEILIGHEID

7.1
Blusmiddelen algemeen
De op tekening 3303156-001 van bijlage 1 van de aanvraag vermelde brandblusmiddelen (draagbare
brandblussers, slanghaspels en sprinklerinstallaties) moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.
Wanneer hier wijzigingen in worden aangebracht dient hierover het bevoegd gezag te worden geïnformeerd.
7.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
7.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
7.1.3
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd
en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559,
NEN-EN 671-3 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven
die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden
voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien
van een rijkskeurmerk met rangnummer.
7.2
Sprinklerinstallatie
7.2.1
In de inrichting moet ten minste in het 'Brandhok' en het Solventsgebouw een automatische
sprinklerinstallatie met schuim aanwezig zijn.
7.2.2
Een sprinklerinstallatie moet jaarlijks door een door het NCP erkende inspectie-instelling op deugdelijkheid
worden gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Een inspectierapport waaruit blijkt dat de installatie in orde
is bevonden, moet aan het bevoegd kunnen worden overlegd.
Het onderhoud van een sprinklerinstallatie moet plaatsvinden door een door het NCP erkende
sprinklerinstallateur.
7.3
Branddetectie en doormelding
7.3.1
Binnen de inrichting moet een doelmatig branddetectiesysteem volgens NEN 2535 aanwezig zijn, dat is
voorzien van een automatische doormelding naar de gemeentelijke brandweer of naar een brandmeldcentrale
die door een directe telefoonlijn is verbonden met de gemeentelijke brandweer.
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8

ENERGIE

Niet-MJA bedrijven
8.1
8.1.1
Naar aanleiding van het uitgevoerde energieonderzoek (rapport BMD Advies 6259/05/MD) moet er een
haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek heeft ten minste betrekking op de voorgestelde
maatregelen in hoofdstuk 5 van het rapport Energieonderzoek (BMD Advies 6259/05/MD). De resultaten
van dit haalbaarheidsonderzoek worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat
per maatregel:
de jaarlijkse energiebesparing;
de (meer)investeringskosten;
de verwachte economische levensduur;
de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van energietarieven zoals die tijdens het
onderzoek voor het bedrijf gelden;
een schatting van eventuele bijkomende kosten of baten anders dan energiebesparing;
de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten.
Op basis van het rapport dient er een bedrijfsenergieplan te worden opgesteld op de voorgeschreven wijze
zoals is beschreven in de circulaire "Energie in de milieuvergunning". In het bedrijfsenergieplan moeten
maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar worden opgenomen met daarbij vermeld het jaar
waarin de maatregel wordt uitgevoerd. Als een van deze maatregelen niet wordt uitgevoerd, moet dit worden
gemotiveerd.
De haalbaarheidsonderzoeksrapportage en het bedrijfsenergieplan moeten 9 maanden na het van kracht
worden van de vergunning aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden toegezonden.
8.1.2
De in het bedrijfsenergieplan genoemde maatregelen moeten worden uitgevoerd. Een genoemde maatregel
mag worden vervangen door een gelijkwaardige alternatieve maatregel die ten minste dezelfde
energiebesparing oplevert en geen nadelige invloed heeft op de totale milieubelasting.

9
9.1

GELUID EN TRILLINGEN
Geluidemissie

9.1.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag op de
aangegeven referentiepunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
Referentiepunt
1. Woning Eexterweg 2
2. Woning Winschoterdiep 1
3. Woning Esborgstraat 106
4. Woning Pelmolenlaan 45

dagperiode
07.00-19.00 uur
36 dB(A)
40 dB(A)
39 dB(A)
33 dB(A)

avondperiode
19.00-23.00 uur
35 dB(A)
40 dB(A)
38 dB(A)
32 dB(A)

nachtperiode
23.00-07.00 uur
34 dB(A)
40 dB(A)
37 dB(A)
31 dB(A)

9.1.2
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 9.1.4, op de aangegeven controlepunten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:
Controlepunt (50 meter van de
grens van het bedrijf )
A*. richting oost
B*. richting west
C*. richting zuid–west

dagperiode
07.00-19.00 uur
48 dB(A)
51 dB(A)
51 dB(A)
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avondperiode
19.00-23.00 uur
48 dB(A)
49 dB(A)
49 dB(A)

nachtperiode
23.00-07.00 uur
48 dB(A)
49 dB(A)
49 dB(A)

7**. richting oost noord–oost
46 dB(A)
44 dB(A)
8**. richting noord noord–oost
47 dB(A)
44 dB(A)
10**. richting noord–west
41 dB(A)
40 dB(A)
* ten behoeve van de bereikbaarheid aangepaste meetpunten
** conform rekenpunten van het akoestisch onderzoek van de aanvraag.

44 dB(A)
44 dB(A)
38 dB(A)

9.1.3
Het maximale geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de inrichting mag, gemeten in de
meterstand "fast" en gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm, op de aangegeven controlepunten niet meer
bedragen dan:
Controlepunt (50 meter van de
grens van het bedrijf )

dagperiode
avondperiode
07.00-19.00 uur
19.00-23.00 uur
A*. richting oost
65 dB(A)
62 dB(A)
B*. richting west
65 dB(A)
62 dB(A)
C*. richting zuid–west
65 dB(A)
62 dB(A)
7**. richting oost noord–oost
60 dB(A)
54 dB(A)
8**. richting noord noord–oost
62 dB(A)
50 dB(A)
10**. richting noord–west
62 dB(A)
54 dB(A)
* ten behoeve van de bereikbaarheid aangepaste meetpunten
** conform rekenpunten van het akoestisch onderzoek van de aanvraag.

nachtperiode
23.00-07.00 uur
62 dB(A)
62 dB(A)
62 dB(A)
54 dB(A)
50 dB(A)
54 dB(A)

9.1.4
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarde conform voorschrift 9.1.2 worden
afgeweken, indien de vergunninghouder vooraf aan ons College aantoont dat de (referentie)waarde conform
voorschrift 9.1.1 niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage
van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.
9.1.5
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handreiking meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op de hierbij behorende bijlage, namelijk
een overzichtskaart met de referentiepunten en controlepunten.
9.1.6
Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus geldt de situatie van de omgeving rondom de
inrichting, zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd.

10

GROND- EN HULPSTOFFEN

10.1
Algemeen
10.1.1
Door vergunninghouder wordt onderzoek uitgevoerd naar de productie van producten waarin toxische gronden hulpstoffen die volgens de regels van de Europese Gemeenschap zijn geclassificeerd als Toxic (T)
(giftig), Toxic (T+) (zeer giftig) en Harmful (Xn) (schadelijk) worden toegepast. Het onderzoek moet tot
doel hebben het verbruik van deze toxische stoffen geheel uit te sluiten dan wel te minimaliseren.
10.1.2
De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks (in het milieujaarverslag) een overzicht op te stellen van het
grond- en hulpstoffengebruik van de in voorschrift 10.1.1 bedoelde toxische stoffen. In dit overzicht moeten
de volgende gegevens worden geregistreerd:
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-

het jaarlijkse verbruik per grond- en hulpstof;
de toepassing van elk van deze stoffen in het productieproces, dan wel in ondersteunende activiteiten;
de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen en de maatregelen die in het komende jaar zullen
worden genomen om het grond- en hulpstoffenverbruik te verminderen.

10.2
Waterbesparing
10.2.1
Binnen 12 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moet door de vergunninghouder een
onderzoek inclusief rapportage zijn uitgevoerd naar de mogelijkheden tot reductie van het waterverbruik
binnen de inrichting (waterbesparingsonderzoek). De rapportage van het onderzoek moet ter goedkeuring
worden gezonden aan het bevoegd gezag.
In het waterbesparingsonderzoek moet ten minste worden aangegeven:
de mogelijke maatregelen voor waterbesparing;
de besparingsmogelijkheden per maatregel;
de kosten en opbrengsten per maatregel, incl. de terugverdientijd;
de effecten van de maatregel op andere milieuaspecten zoals energie en afval.
10.2.2
Binnen 4 maanden nadat het in voorschrift 10.2.1 bedoelde onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd en
daaruit blijkt dat er waterbesparingspotentieel aanwezig is, moet er door de vergunninghouder op basis van
het waterbesparingsonderzoek een uitvoeringsplan ter goedkeuring worden gezonden aan het bevoegd gezag.
In dit uitvoeringsplan moet worden aangegeven welke maatregelen binnen welke termijnen zullen worden
getroffen. De opzet van het plan moet vooraf aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden overgelegd.
Omtrent de inhoud van het plan kunnen door ons nadere eisen worden gesteld.

11

LUCHT

11.1
Algemeen
11.1.1
Tijdens het vullen van de kogelmolens, mixers (masticators), tanks en attritoren met poederachtige stoffen
moet de lucht door een afzuiginstallatie worden afgezogen en behandeld door een doelmatige filtrerende
afscheider. Deze verplichting is van toepassing op:
de kogelmolens en de trommel (roosteren graan) op de Kogelmolenafdeling;
de mixers (masticators) op de A35-afdeling, Delta 31-afdeling, Pressure Die Casting-afdeling en
Olieafdeling;
de tanks op de Olieafdeling, Kollagafdeling en Waterafdeling;
de attritoren op de Waterafdeling
11.2
Emissies, normering
11.2.1
De emissieconcentratie van stof in de afgezogen lucht uit de evaporators, de micro pulverisor (maalmachine)
en de trommel (roosteren graan) in de Kogelmolenafdeling mag maximaal 5 mg/m03 bedragen.
11.2.2
De jaarvracht aan ammoniak naar de buitenlucht mag niet meer bedragen dan 20 ton.
11.2.3
Vergunninghouder is verplicht om de jaarvracht aan ammoniak naar de buitenlucht te reduceren tot
maximaal 10 ton. Jaarlijks dient vergunninghouder het bevoegd gezag (via het milieujaarverslag) over deze
inspanning te rapporteren waarbij tenminste het volgende moet worden aangegeven:
- de wijze (technische beschrijving) waarop de 50%-reductie van de in voorschrift 11.2.2 vermelde
jaarvracht wordt gerealiseerd;
- de voortgang en de resultaten van de uitvoering;
- eventueel verwachte extra milieubelasting;
- eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen.
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11.3
Doekfilters
11.3.1
De doekfilterinstallatie moet ter beveiliging tegen blikseminslag en voor de afvoer van statische elektriciteit
zijn voorzien van elektrische aarding.
11.3.2
De doekfilterinstallatie moet zijn voorzien van een doelmatige voorziening om in geval van explosie de
daarbij optredende druk veilig af te voeren.
11.3.3
Het filterdoek moet met regelmatige tussenpozen grondig worden gereinigd, zonder dat de goede werking
van de filterinstallatie wordt gestoord.
11.3.4
Versleten of beschadigde filterdoeken moeten terstond worden vervangen.

12

OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN BOVENGRONDSE TANK, INPANDIG

12.1
Algemeen
12.1.1
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55oC, zoals
bijvoorbeeld minerale oliën, inpandig worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse
tanks.
12.2
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
12.2.1
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de
artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 t/m 4.2.14, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.10, 4.6.1 t/m 4.6.7, 4.7.1 t/m 4.7.5, 4.9.1 t/m
4.9.9 niet van toepassing zijn.
12.2.2
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of
certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn
begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.

13

OPSLAG OPLOSMIDDELEN IN BESTAANDE ONDERGRONDSE STALEN
TANKS

13.1
Algemeen
13.1.1
De opslag van oplosmiddelen in ondergrondse tanks moet voldoen aan het gestelde in:
hoofdstuk 3;
voorschriften 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.6, 5.7;
hoofdstuk 6 (m.u.v. 6.5, 6.6.2, 6.6.3, 6.7, 6.8.3);
voorschriften 7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.4, 7.5, 7.6;
hoofdstuk 9 (m.u.v. 9.6);
hoofdstuk 10
van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28: 'Vloeibare aardolieproducten; afleverinstallaties en
ondergrondse opslag' (PGS 28).

14

OPSLAG AMMONIUMSULFAAT (35% OPLOSSING) EN ZWAVELZUUR IN
EEN BOVENGRONDSE TANK IN DE BUITENLUCHT

14.1
Tankinstallatie
14.1.1
Een tank moet blijvend vloeistofdicht zijn en zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke
stof daarin is opgeslagen.
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14.1.2
Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend
tegen beschadiging zijn beveiligd.
14.1.3
Een tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding die te allen tijde een open verbinding van de
tank met buitenlucht moet verzekeren en zodanig geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen.
14.1.4
De vulleiding van de tank moet zijn aangesloten boven het hoogste toegestane vloeistofniveau in de tank en
moet in of direct op de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging.
14.1.5
De tank moet zijn voorzien van een peilinrichting of vloeistofstandaanwijzer.
14.2
Opstelling
14.2.1
Een tank moet zijn geplaatst in een lekbak. De opnamecapaciteit van lekbak moet ten minste gelijk zijn aan
de inhoud van de tank of bij meerdere tanks in een bak de inhoud van de grootste tank vermeerderd met 10%
van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks. De bak moet voldoende mechanische sterkte bezitten om
weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloeistofdruk.
14.2.2
Het hemelwater moet uit de tankput of opvangbak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo
dicht mogelijk bij de tankput of opvangbak een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden
gehouden ten mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen
kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen
hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het
verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.
14.2.3
Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereikbaar zijn.
14.2.4
Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen op appendages bestaat (b.v. door
aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd.
14.3
Gebruiksvoorschriften
14.3.1
Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen
als aan de vulleiding gekoppelde slang waarbij de tankwagen tijdens het lossen in de open lucht moet zijn
opgesteld.
Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld.
14.4
Keuring
14.4.1
Door of namens KIWA moet een stalen tank tenminste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel
worden geïnspecteerd volgens KC-111. Hierbij moet ook de wanddikte worden gemeten, terwijl de gehele
installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen visueel moet worden geïnspecteerd en waar nodig moet
worden hersteld.
14.4.2
De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen
of na een grote reparatie door een beproeving moet worden aangetoond. De door of namens KIWA uit te
voeren beproeving moet geschieden met lucht met een overdruk van 20 kPa en waarbij de tank leeg moet
zijn.
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14.4.3
Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden
vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs. Een afschrift van het beproevings- of
inspectierapport moet aan het bevoegd gezag kunnen worden overlegd indien hier om wordt verzocht.

15

GASSEN

15.1
Gasflessen, algemeen
15.1.1
De opslag van gasflessen en LPG-reservoirs moet voldoen aan de voorschriften 6.2.1 t/m 6.2.17 uit
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' (PGS 15).

16

OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN; MINDER DAN 10.000 KG

16.1
Algemeen
16.1.1
De verpakte gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, worden
opgeslagen overeenkomstig de voorschriften in hoofdstuk 3 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen:
'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' (PGS 15) met uitzondering van de voorschriften 3.2.1.4 t/m 3.2.1.6,
3.4.4, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1,3.20.1, 3.21.2, 3.22.1, 3.24.1, 3.25.1, 3.26.1 en 3.27.1.
16.1.2
Om aan het gestelde in voorschrift 16.1.1 te voldoen moeten de Opslaglocaties H en I (in het
grondstoffenmagazijn) overeenkomstig respectievelijk de hoofdstukken 2.4, 2.5 en 3 van het "Plan van
aanpak opslag gevaarlijke stoffen in emballage" (bijlage 12 van de vergunningaanvraag) worden aangepast.

17

OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN; OPSLAGVOORZIENINGEN
GROTER DAN 10.000 KG

17.1
Algemeen
17.1.1
De verpakte gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, worden
opgeslagen overeenkomstig de voorschriften in hoofdstuk 3 (met uitzondering van de voorschriften 3.2.1.4
t/m 3.2.1.6, 3.4.4, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1,3.20.1, 3.21.2, 3.22.1, 3.24.1, 3.25.1, 3.26.1 en 3.27.1) en hoofdstuk 4
van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' (PGS 15).
17.1.2
Om aan het gestelde in voorschrift 17.1.1 te voldoen moet Opslaglocatie A, B, C en D (buitenopslag met
beschermingsniveau 2) en Opslaglocatie F ('brandhok' met beschermingsniveau 1) overeenkomstig
respectievelijk de hoofdstukken 2.2, 2.3 en 3 van het "Plan van aanpak opslag gevaarlijke stoffen in
emballage" (bijlage 12 van de vergunningaanvraag) worden aangepast.
17.1.3
De opslag van gevaarlijke stoffen moet in de buitenopslag (opslaglocatie A, B, C en D) op de volgende wijze
worden uitgevoerd:
opslaglocatie A: uitsluitend ADR-klasse 3 (brandbare vloeistoffen); maximaal 36 m3 met max. 1,5
m/m% stikstof t.o.v. de opgeslagen hoeveelheid;
opslaglocatie B: uitsluitend ADR-klasse 8 (zuren);
opslaglocatie C: uitsluitend ADR-klasse 3 (brandbare vloeistoffen) maximaal 36 m3 met max. 1,5
m/m% stikstof t.o.v. de opgeslagen hoeveelheid;
opslaglocatie D: uitsluitend ADR-klasse 8 (logen).

18

OPSLAG EN VERWERKING COLLODIUMWOL (NITROCELLULOSE)

18.1

Algemeen
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18.1.1
De opgeslagen collodiumwol mag niet ouder zijn dan vier jaar. Daartoe dienen de binnenkomende vaten te
worden gemerkt met ten minste datum van binnenkomst en gewicht.
18.2
Opslag
18.2.1
De opslag van collodiumwol (ADR klasse 4.1) mag uitsluitend plaatsvinden in vaatwerk in Opslaglocatie K
(in het Solventsgebouw) en mag ten hoogste 400 kg bedragen. De vaten dienen ten minste iedere drie maand
worden gekeerd om uitzakken van het bevochtigingmiddel te voorkomen.
18.2.2
In de opslagplaats mogen geen collodiumvaten worden geopend. In de afweegruimte mag maximaal één
geopend vat aanwezig zijn en daarbij dienen er organisatorische maatregelen getroffen te worden om te
waarborgen dat een aangebroken vat uitdroogt.
18.2.3
Collodiumwol mag alleen, behalve voor intern transport, aanwezig zijn in de daarvoor bestemde
bewaarplaats, de afweegruimte, de verwerkingsruimte en een eventuele laboratoriumruimte waar de
collodiumwol op stabiliteit wordt getest. In de bewaarplaats mogen de vaten niet tegen leidingen(elektrisch
en/of verwarming) kunnen worden geplaatst. Gasleidingen mogen niet in de opslag- en afweegruimte
voorkomen.
18.2.4
Van verwarmingsapparatuur mag de maximale oppervlaktetemperatuur niet boven de 100 ºC kunnen komen.
18.2.5
Gemorste collodiumwol moet onmiddellijk worden opgeveegd en op een veilige plaats onschadelijk worden
gemaakt.
18.2.6
Collodiumwol in droge vorm mag niet worden bewaard.
18.2.7
De toegangsdeur moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn, naar buiten openen, zelfsluitend zijn en ten
minste een WBDBO bevatten van 30 minuten. Binnen 5 meter mogen geen brandbare materialen aanwezig
zijn.
18.2.8
De aanwezige elektrische installaties (incl. verlichtingsarmatuur) moet voldoen aan de eisen overeenkomstig
ATEX zone 2 temperatuurgroep T3. De beoordeling van de ATEX klasse-indeling moet beschikbaar zijn
voor het bevoegd gezag en de elektrische installatie dient voorzien te zijn van etikettering waaruit kan
worden opgemaakt dat de installatie-onderdelen voldoen aan de geldende eisen.
18.2.9
De elektrische installatie (incl. armatuur) dient ten minste driejaarlijks te worden gecontroleerd of nog aan de
eisen wordt voldaan. Tijdens deze controle mag in de te controleren ruimte geen collodiumwol worden
opgeslagen.
18.2.10
Binnen de ruimten mogen naast goedgekeurde installaties geen andere mogelijke ontstekingsbronnen
aanwezig zijn. Dientengevolge mogen zich in de ruimten geen andere goederen bevinden.

19

LABORATORIUM

19.1
Algemeen
19.1.1
In het laboratorium moet een register aanwezig zijn waarin de volgende gegevens worden bijgehouden:
- de gevaarlijke stoffen die worden ingekocht;
- de plaats waar de categorieën gevaarlijke stoffen worden opgeslagen;
- het gevaarlijk afval dat wordt afgevoerd;
- de laatste keuring van de afzuiginstallatie;
- de risico- en grondstofinventarisatie van de verschillende proefopstellingen met eventuele bijbehorende
instructies.
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19.1.2
De toevoer van aardgas, elektriciteit en andere centrale voorzieningen moeten buiten de laboratoriumruimte
kunnen worden afgesloten. Voor elk van deze voorzieningen moet ook een centrale afsluiter of schakelaar
aanwezig zijn die op een gemakkelijk bereikbare plaats te bedienen is.
19.1.3
Het ontstaan van stof, schadelijke dampen of gassen moet aan de bron worden voorkomen. Hiertoe moet
gebruik worden gemaakt van gesloten of omsloten apparatuur. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
moet afzuiging aan de bron plaatsvinden.
19.1.4
Bij het afzuigen van brandbare vluchtige stoffen moet de ventilatormotor buiten de gasstroom zijn geplaatst
of explosieveilig, volgens NEN-EN-IEC 600079-14, zijn uitgevoerd.
19.2
Zuurkast
19.2.1
Werkzaamheden waarbij gevaarlijke, schadelijke of giftige stoffen, gassen of dampen kunnen vrijkomen,
moeten in daarvoor bestemde en geschikte zuurkasten bij een in werking zijnde afzuiginstallatie worden
uitgevoerd. De uit de zuurkast afgezogen dampen moeten worden afgevoerd via een afvoerleiding van
onbrandbaar materiaal.
19.2.2
Zuurkasten mogen geen opslagplaats zijn voor de handvoorraad (gevaarlijke) (vloei)stoffen.
19.2.3
Bij brand moet de afzuiging van een zuurkast kunnen worden geblokkeerd. Er moet een mogelijkheid zijn
om buiten de opstellingsruimte de stroom van de ventilator uit te schakelen. Bij deze schakelaar moet
duidelijk het doel van de schakelaar zijn aangegeven, en het opschrift: "BIJ BRAND UITSCHAKELEN".

20

VERWARMING

20.1
Algemeen
20.1.1
Jaarlijks moet onderhoud worden uitgevoerd aan de stook- en verwarmingsinstallatie. Ten minste eenmaal
per jaar moet, met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd
van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties
moet geschieden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de certificatieregeling voor het uitvoeren van
onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, of over gelijkwaardige deskundigheid beschikt. Meetrapporten
en verdere rapportage van het onderhoud moeten worden opgenomen in het logboek van de installatie, en
moeten drie jaar ter inzage voor het bevoegd gezag worden gehouden.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
* VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR 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, 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 - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, 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.
** 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 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, 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, 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.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
BEDRIJFSENERGIEPLAN:
Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en
geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug
te dringen dat wordt voldaan aan gestelde doelstellingen.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden,
renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.
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BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie
moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag
voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BRL K 747:
Horizontale cilindrische stalen tanks voor de drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 150 m3.
CERTIFICAAT:
Document dat een verklaring van KIWA of een naar het oordeel van Onze Minister vergelijkbaar buitenlands
instituut inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde produkten dan wel het
uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de
desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn of gelijkwaardige beoordelingsrichtlijn van het vergelijkbaar
buitenlands instituut.
CORROSIEVE STOFFEN:
Stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels daarop een vernietigende werking kunnen
uitoefenen (thans bijtende stoffen genoemd).
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR).
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).
EC:
Elektrische Geleiding (Electrical Conductivity).
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten 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.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers.
(IBC's).
GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting
met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
GIFTIGE STOFFEN:
Stoffen waarvan LC50 20.000 mg/m3 (rat, 1 uur) bedraagt.
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GROND:
Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is
geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen
ontwaterde/gerijpte bagger.
IRRITERENDE STOFFEN:
Niet-bijtende stoffen en preparaten die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de
slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.
(Bijtende stoffen zijn stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels daarop een vernietigende
werking kunnen uitoefenen (voorheen corrosieve stoffen genoemd)).
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud
K1-VLOEISTOFFEN:
Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21oC, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij
37,8oC een dampspanning hebben van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN
12, of verfproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21oC, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het
Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het
opschrift "licht ontvlambaar").
K2-VLOEISTOFFEN:
Brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21oC of hoger is, doch lager dan 55oC,
bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen
zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").
K3-VLOEISTOFFEN:
Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 oC of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een
verfproduct waarvan het vlampunt 55 oC of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.
KIWA:
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en
Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.
KIWA-certificatie en -keuringen
telefoon: (070) 414 44 00;
telefax: (070) 414 44 20.
KIWA-inspectie BV
telefoon: (070) 414 45 11;
telefax: (070) 414 44 24.
e-mail: certif@kiwa.nl
internet: www.kiwa.nl
KIWA-KEURVERKLARING:
Door of namens het KIWA afgegeven certificaat of rapport als bedoeld in de desbetreffende CPR-richtlijn
waarin is vermeld dat een tank volgens de daarop van toepassing zijnde voorschriften is geconstrueerd.
LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:
Stoffen die:
- Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen
stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 oC hebben;
- In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;
- Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid
ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen).
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LR-STOOMWEZEN:
LLoyd's Register Stoomwezen.
MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de
bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een onverhoopte
bodemverontreiniging te beperken.
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 261; 3990 GB Houten
t:
(030) 229 60 00
f:
(030) 2296010
e:
info@ncpreventie.nl
i:
www.ncpreventie.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 2535:
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en
projecteringsrichtlijnen
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 6069:
Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.
NEN 6071:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies
NEN 6072:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies
NEN 6073:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang
NEN-EN-IEC 60079-14:
Installatievoorschriften voor elektrisch materieel in gebieden met gasontploffingsgevaar (vervangt NEN
3410).
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NOVEM:
Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu BV.
Catharijnesingel 59
Postbus 8242
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3503 RE UTRECHT
tel. (030) 239 34 93
fax. (030) 231 64 91
voor informatie over NOVEM zie ook internet <http://www.novem.nl>.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
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.
ONBRANDBAAR:
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van
bouwmaterialen'.
ONTVLAMBARE STOF:
Stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van ten minste 21oC en ten hoogste
55oC.
ONTVLAMBARE STOFFEN:
Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 oC en ten hoogste 55 oC hebben.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
OXIDERENDE STOFFEN:
Stoffen die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen
reageren.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse
opslag'.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
PREVENTIE:
Vermindering van de hoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en van de daarin
aanwezige materialen en onderdelen.
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP;
voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)
RISICO:
Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij
zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden.
Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van
een ongeval.
pagina 48 van 56

SCHADELIJKE STOFFEN:
Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard
kunnen opleveren.
VERGIFTIGE STOFFEN:
Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid ernstige acute of chronische
gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken.
VISA:
Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.
VLAMPUNT:
Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd.
Het vlampunt tot 55oC wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.
Het vlampunt boven 55oC wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN
2719.
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.
VPT:
Procedures en technieken die worden toegepast om de verspreiding van planten of plantendelen te beperken.
WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN OVERSLAG (WBDBO):
De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag
plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.
WM:
Wet milieubeheer.
WMS:
Wet milieugevaarlijke stoffen.
ZEER VERGIFTIGE STOFFEN:
Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid zeer ernstige acute of
chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken.
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BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 : CONTROLEPUNTEN GELUID
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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
afvalscheiding redelijk.
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen,enz
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BIJLAGE 5 : Controlelijst voor een bedrijfsinterne controle op vloeistofdichtheid van een
voorziening

Datum

Nr.

Controle uitgevoerd door:
Deze inspectie
Ja
Nee

Controlepunt

1. OPPERVLAK
1.1
Is in het oppervlak ingedrongen
vloeistof zichtbaar (vlekvorming?)
1.2
Zijn in het oppervlak vervormingen
t.o.v. oorspronkelijke vorm aanwezig?
1.3
Is het oppervlak gescheurd?
1.4
Zijn in het oppervlak mechanische
beschadigingen aanwezig?
1.5
Is het oppervlak aangetast door
chemische invloeden?
1.6
Bevinden zich losse delen in het
oppervlak?
2. AFDICHTINGEN
2.1
Ontbreken afdichtingen?
2.2
Ontbreken afdichtingen bij wandvloeraansluiting?
2.3
Zijn de afdichtingen aangetast door
chemische invloeden?
2.4
Zijn de afdichtingen losgelaten?
2.5
Zijn de afdichtingen mechanisch
beschadigd?
2.6
Is ter plaatse van afdichtingen
craquelé of scheurvorming aanwezig?
3. AFWATERING
3.1
Vertonen de afwateringspunten
gebreken?
3.2
Blijft tijdens reinigen water op het
oppervlak staan?
4. ALGEMENE INDRUK
4.1
Geeft het totaal-beeld aanleiding tot
nader onderzoek?
5. BIJZONDERHEDEN
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(naam)
(paraaf)
Vorige inspectie
Ja
Nee
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BIJLAGE 6 : Advies Regionale brandweer over de opslag van gevaarlijke stoffen
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