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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 25 september 2007
Zaaknr. 42059
Nr. 2007 - 35.501/39, MV
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Salt bv om een revisievergunning als bedoeld in artikel
8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het productiebedrijf van zout voor industriële toepassing.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 26 maart 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Akzo Nobel Salt bv voor een (deel)revisievergunning ingevolge de Wm voor het Zoutbedrijf (ZB).
Het ZB is een deel van de inrichting van Akzo Nobel te Farmsum. De inrichting van Akzo Nobel is gelegen
aan Oosterhorn 4 te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O1, nummer(s) 6 op het industrieterrein 'Oosterhorn' binnen het Chemie Park Delfzijl. Tot de inrichting van Akzo Nobel behoren verder het
Membraanelectrolysebedrijf (MEB), het Monochloorazijnzuurbedrijf (MCA), het Akzo Utility Bedrijf (AUB), de
Service Unit (SU). Op het industrieterrein zijn velerlei vormen van met name chemische industrie gevestigd,
onder meer chloor-, polymeer- en katalysechemie.
Het industrieterrein, dat zich ten oosten van Delfzijl bevindt, wordt aan de noordzijde begrensd door het
Zeehavenkanaal. Dit kanaal staat in directe verbinding met het Eems-Dollard-estuarium, hetgeen onderdeel
uitmaakt van de Waddenzee. De Waddenzee is een milieubeschermingsgebied met als hoofddoelstelling
een duurzame bescherming en ontwikkeling van het gebied. Het industrieterrein wordt aan de zuidkant ontsloten door de Oosterhornhaven (respectievelijk het Oosterhornkanaal). Het gebied ten oosten en ten zuiden
van industrieterrein heeft in aanzienlijke mate een agrarische bestemming.
De vergunning is aangevraagd voor het ZB en vervangt na het van kracht worden de aan het slot van deze
vergunning bedoelde eerder verleende vergunning en de daarop betrekking hebbende meldingen.
De aanvraag heeft betrekking op de categorie 1.1. sub a, b en c van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Het ZB is een deelinrichting van de inrichting van Akzo Nobel. Aangezien ons college het bevoegd gezag is
voor andere delen van de inrichting van Akzo Nobel, zoals het MEB en de MCA, zijn wij ook het bevoegd
gezag voor de vergunningverlening aan het ZB.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
- Revisievergunning Wm nr.2003-1.768/MV van 11 februari 2003;
- Melding Wm artikel 8.19 van 22 juli 2004;
- Melding Wm artikel 8.19 van 19 juli 2005.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
In het ZB wordt gezuiverde pekel en nat en droog natriumchloride zout geproduceerd uit ruwe pekel. De ruwe pekel wordt gewonnen door ondergrondse zoutvoorkomens in de buurt van Zuidwending en Heiligerlee
uit te logen met voorbehandeld oppervlaktewater. De gezuiverde pekel is vervolgens de grondstof voor de
zout-, soda-, chloor- en loogproductie in Delfzijl. Het nat natriumchloride zout wordt verkocht als wegen- en
industriezout. Als industriezout is het onder andere de grondstof voor de productie van chloor en loog. Droog
industriezout wordt toegepast in de textielindustie.
Het ZB omvat drie productie-eenheden: de pekelzuivering, de zoutbedrijven A, B, C en D en het droogzoutbedrijf. De samenhang tussen de verschillende fabrieksonderdelen is weergegeven op het in de aanvraag
opgenomen blokschema.
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De thans vergunde productiecapaciteiten van de Zoutbedrijven zijn 6.500 ton nat natriumchloride (NaCI) zout
per dag, 750 ton droog natriumchloride zout per dag en 100 ton natriumsulfaat per dag. Met de voorliggende
aanvraag worden jaarproductiecapaciteiten aangevraagd van 3500 kton nat natriumchloridezout en 280 kton
droog natriumchloridezout. Dit komt overeen met bijbehorende maximale productiecapaciteiten van 9.500
ton nat natriumchloride zout per dag en 600 ton droog natriumchloride zout per dag. De uitbreiding van de
productiecapaciteit van nat natriumchloride zout van 6.500 ton per dag naar 9.500 ton per dag zal worden
gerealiseerd door optimalisatie van de besturing, kortere onderhoudsstops en de bouw van een vierde kristallisatiestraat.
De productie van natriumsulfaat is beëindigd per 1 januari 2007 en is niet meer in deze vergunning opgenomen.
2,

PROCEDURE

2.1
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Op grond van hoofdstuk 14 Wm zijn de aanvragen
gecoördineerd voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderlinge samenhang van de beschikkingen, door middel van ambtelijk overleg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide
vergunningen. Op verzoek van de aanvrager is door Rijkswaterstaat op 18 april 2007 ingestemd met de geheimhouding van een aantal gegevens. Met het oog op de inspraak is een door de aanvrager opgestelde en
door Rijkswaterstaat goedgekeurde vervangende tekst ter inzage gelegd.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet. Een bouwvergunning moet worden aangevraagd. De aanvraag om bouwvergunning voor de uitbreiding met een kristallisatiestraat (Zoutbedrijf-D) zal in een later stadium worden ingediend. De
coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen. Dit betekent dat de nieuwe WM-vergunning pas in werking treedt nadat de bouwvergunning voor Zoutbedrijf-D is
verleend.
2.2
Aanvulling aanvraag
Op 29 mei 2007 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens hebben
betrekking op afvoer sanitair afvalwater en de zoutzuurvernietiging. De gegevens maken onderdeel uit van
de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van de besluiten.
2.3
Procedure / adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Bij brief van 12 april 2007, nr. 2007-6.196a/15, MV hebben wij de ontvangst bevestigd van de aanvraag voor
vergunning aan Akzo Nobel Salt te Delfzijl. Bij brieven van gelijke datum, nrs. 2006-6.196b/15, MV tot en met
6.196e/15, M V hebben wij een exemplaar van de aanvraag om advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs en/of bestuursorganen. De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
- waterschap Hunze en Aa's
- RIZA
Burgemeester en Wethouders van gemeente Delfzijl;
Regionale brandweer;
Arbeidsinspectie
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn 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.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag heeft de Regionale Brandweer een brief gestuurd, gedateerd
26 april 2007, knme HV07.1396393, waarin zij meedeelt zich te onthouden van advies, omdat binnen het
proces geen brandgevaarlijke aspecten voorkomen.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland een brief gestuurd,
gedateerd 29 mei 2007, knme DNN2007/2269) waarin zij meedeelt geen aanleiding te zien om advies uit te
brengen met betrekking tot afstemming van de betreffende beschikkingen.
Bij brief van 15 juni 2007, zaaknr. 2007-26489a/24, MV hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit
gezonden aan Akzo als vergunningaanvraagster. Bij brieven van gelijke datum, zaaknrs. 2007-26489b/24,
MV t/m zaaknr. 2007-26489a/24, MV hebben wij een exemplaar van genoemd ontwerpbesluit gezonden aan
de bij deze procedure betrokken adviseurs en/of bestuursorganen. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld
om binnen de termijn van de terinzageligging van het ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
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Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is, samen met de aanvraag en ontwerpbesluit
ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 18 juni t/m 30 juli 2007) en de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van maandag 18 juni 2007 (reg.nr. 2007/0236/MV).
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Van de geboden gelegenheid tot
het doen plaatsvinden van een gedachtewisseling met de vergunningaanvraagster en het bevoegd gezag
over het ontwerpbesluit is ook géén gebruik gemaakt.
Van de terinzageligging van het besluit (van 1 oktober t/m 12 november 2007) en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van zaterdag 29 september 2007 (reg.nr. 2007/0373/MV).
2.4
MER
Bij Besluit van het ministerie van VROM van 7 mei 1999 (Stb. 224) is het Besluit Milieueffectrapportage 1994
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 7 juli 1999 van kracht geworden. Ten aanzien van de aangevraagde activiteiten is geen sprake van een MER-plicht of MER-beoordelingsplicht.
Ook is er geen sprake van een MER-plicht of MER-beoordelingsplicht op basis van de provinciale milieuverordening (PMV).

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 Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met de
in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbv-installaties
betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor zover deze
documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Het ZB valt onder categorie 4.2 sub d (fabricage van anorganisch-chemische basisproducten, zoals van zouten) als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn, en is dus een gpbv-installatie. Daarom zijn de
volgende BBT-documenten van toepassing:
bref anorganische bulkchemie (definitief concept oktober 2006);
bref industriële koelsystemen;
bref monitoring;
bref opslag in bulk en gevaarlijke materialen.
De volgende in tabel 2 aangegeven documenten zijn van toepassing:
Leidraad afval- en emissiepreventie
NER Nederlandse emissierichtlijn lucht
NRB Nederlandse richtlijn bodembescherming.
In paragraaf 1.3.1. van de aanvraag is door het ZB een overzicht opgenomen van de normstelling volgens
bovengenoemde BREF's.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
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Wij concluderen op basis van genoemde toetsen dat de aanvraag voorziet in de toepassing van de best beschikbare technieken overeenkomstig de verplichting zoals omschreven in artikel 6 van de IPPC richtlijn en
zoals geïmplementeerd in artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 5.1 en 5a.1 van
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer,
3.3
Nationafe milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of
natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van C02,
NOX, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is
met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP).
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden en
niet voor individuele bronnen.
In de planperiode 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
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Het ZB beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
Op 2 april 1993 hebben de 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).
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 juli 2006 is het
BMP-4 ingediend over de p.eriode 2006-2010. Op 12 februari 2007 hebben wij hiermee ingestemd.
Bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden met de reeds verrichte inspanningen en de maatregelen en onderzoeken die in het lopend BMP zijn aangegeven. In het BMP-4 zijn twee zekere maatregelen
opgenomen. Het betreft het tegengaan van bodemverontreiniging door het weglekken van spoelwater en
sanering van bodemvervuiling. Het tegengaan van bodemverontreiniging door het treffen van voorzieningen
staat beschreven in het bodemrisicodocument (zie hiervoor paragraaf 3.11.2). Voor de sanering van de bodemvervuiling is een beschikking afgegeven op grond van de Wet bodembescherming (5 augustus 2002)
Beide onderwerpen geven geen aanleiding tot het stellen van verdere voorschriften in het kader van de onderhavige vergunning.
3.6

Groene wetten

3.6.1
Algemene uiteenzettingen
Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de PKB-Waddenzee en de Flora- en faunawet wordt het volgende overwogen:
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3.6.2
Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998
Uit de doctrine en de jurisprudentie vloeit voort dat natuur onder de reikwijdte van het begrip "milieu" in de
zin van de Wet milieubeheer valt. Dit aspect dient echter primair aan de orde te komen in het kader van een
eventuele ontheffing op grond van de Flora- en faunawet en/of vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998. In het kader van de Wet milieubeheer dient dit aspect slechts aanvullend te worden
beoordeeld. Om te kunnen beoordelen of in het kader van de Wm-vergunningverlening aanvullend moet
worden ingegaan op natuurwaarden, moet eerst zijn vastgesteld of er ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet noodzakelijk is en/of vergunning ingevolge de Nb-wet moet worden verleend, waar in dat geval de
primaire beoordeling plaatsvindt.
3.6.3
Flora- en faunawet
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op het terreingedeelte waar de inrichting van het ZB is gevestigd, geen beschermde plantensoorten en/of voortplantings- en rustgebieden van
beschermde vogels of zoogdieren bevinden. Gezien dit feit, in combinatie met het gegeven dat het bij de onderhavige aanvraag gaat om een bestaande situatie en een beperkte uitbreiding van de installaties, en gelet
op de aard van het terrein (het betreft hier een terrein dat bestemd is voor de vestiging van (zware) industrie)
menen wij dat er geen redenen aanwezig zijn om voorschriften hieromtrent aan de Wm-vergunning te verbinden.
Dit laat onverlet de noodzaak dat voor het in werking hebben van de installaties van het ZB een ontheffing in
het kader van de Flora- en faunawet nodig is. Dit ter beoordeling van het ministerie van LNV.
3.6.4
Natuurbeschermingswet 1998
Het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998, de minister van LNV, heeft het niet uitgesloten
geacht dat de onderhavige activiteit significant negatieve effecten kan hebben op de Waddenzee, een Natura2000-gebied en beschermd natuurmonument. De natuuraspecten worden, indien een vergunning op basis
van de natuurbeschermingswet noodzakelijk wordt geacht, hierin verder besproken.
Tussen de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet milieubeheer bestaat geen coördinatieverplichting, en
het ontbreken van een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is geen weigeringgrond op
basis van de Wet milieubeheer.
Gezien het feit dat het bij de onderhavige aanvraag gaat om een bestaande situatie met een beperkte uitbreiding van de installaties en milieueffecten en gelet op de aard van het terrein (het betreft hier een terrein
dat bestemd is voor de vestiging van (zware) industrie) menen wij dat er geen redenen aanwezig zijn om
aanvullende voorschriften in relatie tot natuur aan de vergunning te verbinden.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
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.
Preventie
Binnen de Zoutbedrijven ontstaan zowel procesgebonden als niet-procesgebonden afvalstromen. De afvalstromen zijn beschreven in paragraaf 3.1 van deel 2 van de aanvraag.
De procesgebonden afvalstroom wordt gevormd door zoutafval, 10.000 ton per jaar; dit afval wordt afgezet
als wegenstrooizout of wordt in oplossing afgevoerd via het zout koelwaternet.
De hoeveelheid zoutafval is ongeveer een halfprocent van de productie. Het ontstaat voor een groot gedeelte bij het opstarten van de fabriek. Het oplossen van zout en vervolgens lozen via het koelwaternet is een
inefficiënt gebruik van grondstoffen en energie. Akzo heeft werkinstucties opgesteld om dit laatste te voorkomen.
De niet-procesgebonden afvalstromen zijn zeer divers en betreffen zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval.
De meeste van deze stromen komen slechts periodiek vrij en zijn relatief klein van omvang.
Gelet op de beperkte hoeveelheden afval achten wij het niet zinvol om hierover voorschriften in de vergunning op te nemen.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) nuttig toe te passen.. Indien daarvan aantoonbaar
sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste driejaar bedragen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
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Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan een lozing op het openbare riool en/of een door een openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Lozing op een riool of een zuiveringtechnisch werk is niet aan de orde. Voorschriften op basis van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer zijn derhalve niet opgenomen.

3.8

Lucht

3.8.1 Inleiding
De door het ZB naar de lucht uitgestoten emissies hebben betrekking op de uitstoot van stof, bestaande uit
natriumchloride-zout of soda. Dit stof komt vrij bij puntbronnen en bij de verlading.
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 gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van vergunningverlening.
Emissiehandel CO2
Op 1 januari 2005 is in Nederland de CO2-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties met een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit
CO2-emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland en, indirect, tot besparing van energie.
Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies.
Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan 20 MW vallen onder de
reikwijdte van het Besluit NOx-Emissiehandel.
Bij het ZB is genoemde CO2- en NOx-emissiehandel niet aan de orde, omdat er geen stookinstallaties aanwezig zijn.
3.8.2 Puntbronnen
Op het gebouw van de zoutbedrijven A, B en C staan vijftien dakventilatoren die binnenlucht afzuigen. Met
de afgezogen lucht wordt stof meegevoerd. Deze stofemissie is ongereinigd en bedraagt 0,28 kg per uur met
een concentratie van 0,8 mg per Nm3. De emissie hebben wij getoetst aan de normen van de NeR. De ongereinigde emissie is meer dan 0,2 kg per uur. Derhalve hebben wij een emissiebeperking overwogen.
Aangezien de hoeveelheid afgezogen lucht groot is, zal een reiniging leiden tot hoge energiekosten. Daarbij
komt dat de concentratie van de stofdeeltjes reeds laag is. Met betrekking tot het fijn stof gedeelte van deze
emissie zijn onze overwegingen weergegeven in paragraaf 3.8.3 van deze considerance. Op grond hiervan
staan wij de aangevraagde emissie toe.
Akzo Nobel heeft afzuigpunten bij overstortpunten van transportbanden. Deze afzuigpunten zijn voorzien
van stoffilters. De restemissie van deze stoffilters is kleiner dan 0,2 kg per uur en heeft een concentratie van
kleiner dan 5 mg per Nm3. De filters blazen af binnen de overkapping van de transportbanden. Er is dus
geen sprake van een emissie naar de buitenlucht.
De luchtstroom van de droger van het droogzoutbedrijf wordt gereinigd door een natte gaswasser. Hierin
wordt de luchtstroom in contact gebracht met water. De stofdeeltjes worden door het water afgevangen. Vervolgens wordt het water van de luchtstroom gescheiden, waarna de lucht wordt geëmitteerd. De stofemissie
van de natte gaswasser is in het verleden periodiek gemeten en bedraagt 0,15 kg per uur en is dus kleiner
dan de grensmassastroom van de NeR. De emissie voldoet overigens wel aan de normen van de NeR. In
vergunningvoorschrift 7.3.1. is de maximale restemissie van 20 mg per Nm3 vastgelegd. De emissie vindt
plaats op een hoogte van 15 m in de nabijheid van de droogzoutopslag.
Door de recent gebouwde pekelfiltratie wordt de kwaliteit van de gezuiverde pekel verbeterd. De filtratietoren
wordt regelmatig geregenereerd door deze te spoelen met lucht. Aangezien geen geurhinder optreedt worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.Het onderwerp "diffuse emissies" is
beschreven in paragraaf 10.2.2. van de aanvraag. Het betreft stofemissies bij transport, laden en lossen
alsmede op- en overslag van stuifgevoelige stoffen. De grootte van de stofemissies is afhankelijk van de
stuifgevoeligheid. De stuifgevoeligheid wordt uitgedrukt in stuifklasse. Nat natriumchloride zout is geklassificeerd als nauwelijks of niet stuifgevoelig(S5). De overige producten en hulpstoffen zijn ingedeeld als licht
stuifgevoelig.
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In paragraaf 3.8.1. van de NeR zijn de stofemissie beperkende maatregelen beschreven. Deze maatregelen
zijn overgenomen in de paragraaf 10.2.2. van de aanvraag. In een werkinstructie heeft Akzo goodhousekeeping maatregelen opgenomen. Deze werkinstructies zijn onderdeel van het stofbeheersingsprogramma. Dit programma kent ook een paragraaf over de aanwezige voorzieningen om de diffuse stofemissie
te beperken. In voorschrift 7.5.1. is opgenomen dat Akzo Nobel genoemde werkinstructie en paragraaf als
onderdeel van het stofbeheersingsprogramma actueel dient te houden. Daarnaast maakt paragraaf 10.2.2.
van de aanvraag onderdeel uit van de vergunning.
3.8.3
Besluit Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden voor een beperkt aantal stoffen immissie- grenswaarden. Deze zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Een aandachtpunt bij het ZB is de uitstoot
van fijn stof. De totale stofuitstoot bedraagt enkele tonnen per jaar. Uit een zeefmonster van het stof blijkt dat
het fijn stofgehalte van dit stof zo laag is (minder dan 1 %) dat geen sprake kan zijn van een relevante bijdrage aan de achtergrondwaarde voor fijn stof.
3.8.4
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit broeikasgassen
In de inrichting zijn koelinstallaties met HCFK's en/of HFK's aanwezig (zie paragraaf 9.10 van de aanvraag).
Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's en/of HFK's moet
voldoen aan het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen
Wms 2003 en de op deze besluiten gebaseerde nadere regels.
3.9
Geluid
Inleiding
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 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: Actualisatie en Geluidprognose Akoestisch rapport zoutbedrijf Delfzijl behorend bij de vergunningaanvraag Wm 2007, rapportnummer 2.240.105 A, datum 8/1/2007.
Het ZB is een continubedrijf. De installaties zijn gedurende het etmaal continu in bedrijf. Verder vindt in de
representatieve bedrijfssituatie in de dag- en avondperiode enige extra activiteit plaats in de vorm van aanen afvoer, intern transport, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke. Deze activiteiten veroorzaken een geringe verhoging van het geluidsniveau in deze periodes. Ten aanzien van geluid is echter de nachtperiode
maatgevend.
In de aanvraag en het akoestisch rapport wordt de geluidsbelasting van de inrichting in de representatieve
situatie beschreven. Tevens geeft het akoestisch onderzoek de wijzigingen weer sinds november 2001, De
productiecapaciteiten in de huidige (maximale) representatieve bedrijfssituatie bedragen voor het zoutbedrijf
ca. 6.500 ton/dag, het droogzoutbedrijf ca. 750 ton/dag en het sulfaatbedrijf ca. 100 ton/dag (inmiddels gesloten).
Er zijn plannen om de capaciteit van het ZB uit te breiden tot 3.500 kton nat zout per jaar waarvan 280 kton
droogzout per jaar. Dit zal worden gerealiseerd door optimalisatie van de besturing, kortere onderhoudsstops
en de bouw van een vierde kristallisatiestraat. Deze uitbreiding is gemodelleerd met een prognosebron met
een bronsterkte van 103 dB(A). Dit is het totale bronvermogen van de installatie inclusief een eventuele
mengcondensor.
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Geluidsbelasting
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is rond het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl, waarop het Akzo zoutbedrijf is gesitueerd, een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting (de
etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT), veroorzaakt door de industrie op deze
terreinen, mag buiten de zone niet meer dan 50 dB(A) bedragen. De zonegrens ligt afhankelijk van de richting op ca. 2 tot 6 km afstand van de inrichting.
Daarnaast geldt voor elk van de woningen in de zone een grenswaarde voor de geluidsbelasting, die kan variëren van 50 tot 65 dB(A). In het kader van de geluidssanering van het industrieterrein zijn voor de
dichtstbijzijnde woningen, gelegen te Farmsum op ca. 600 m in westelijke richting en te Weiwerd op ca. 600
in zuidoostelijke richting, Maximale Toelaatbare Gevelbelastingen van 56-58 dB(A) en 65 dB(A) vastgesteld
voor de situatie na sanering. Akzo zoutbedrijf heeft in het kader van de geluidssanering maatregelen getroffen.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat -na het treffen van de saneringsvoorzieningen- in de huidige bedrijfssituatie aan de geldende vergunningsvoorschriften wordt voldaan. Verder is voor de capaciteitsuitbreiding
uitgegaan van het toepassen van installaties en systemen die voldoen aan de stand der techniek.
In het vooroverleg is door Akzo om een prognosebron van 105 dB(A) gevraagd. Hierin was 2 dB(A) marge
aangehouden om bij de capaciteitsuitbreiding verschillen in het ontwerp en de uiteindelijke modellering op te
kunnen vangen. Wij hebben deze marge van 2 dB(A) niet beschikbaar gesteld. In het akoestisch onderzoek
is aangegeven dat hierdoor mogelijk (na realisatie van de capaciteitsuitbreiding) aan de bestaande installaties verdere geluidreducerende maatregelen dienen te worden genomen .
De nog beschikbare geluidsruimte op het industrieterrein is beperkt. Om te voorkomen dat in de nabije toekomst de grenswaarden van het industrieterrein niet meer in acht genomen kunnen worden, is het
noodzakelijk om bij uitbreiding van inrichtingen zeer terughoudend te zijn met het verlenen van extra geluidsruimte. De geluidruimte voor de onderhavige uitbreiding met zoutbedrijf-D wordt gevonden in de reservering
van het begin jaren 90 gesloten en gesloopte Caustic Soda Bedrijf. Dus: de geluidruimte die eerst door het
CSB werd ingenomen wordt nu door het ZB ingenomen.
De geluidsbelasting van de inrichting zal daarmee op de zonegrens ten hoogste 36 dB(A) gaan bedragen.
Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De geluidsbelasting op de woningen
te Farmsum en Weiwerd zal ten hoogste 48 respectievelijk 46 dB(A) bedragen. Hier is ten hoogste respectievelijk 58 en 65 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
Met dit uitgangspunt in samenhang met de gegevens uit het zonebeheersysteem, blijkt uit de zonetoets dat
met de geluidsbelasting vanwege de werkzaamheden van het ZB de grenswaarden van de Wet geluidhinder
in acht genomen worden. De zonetoets is bij deze vergunning ter inzage gelegd.
Daarmee worden binnen het ZB de best beschikbare technieken toegepast.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig
de aangevraagde geluidsruimte.
Maximale geluidsniveaus
Het grootste deel van de geluidbronnen van het zoutbedrijf is stationair. Ten gevolge van kleine fluctuaties in
de intensiteit van relevante acticiteiten zal het geluidniveau kunnen fluctueren. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld door het vrachtauto- en heftrucktransport op het terrein en het afzetten van containers piekgeluiden
(maximale geluidniveaus (LAmax)) worden veroorzaakt.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de dagperiode het hoogste maximale geluidniveau wordt veroorzaakt door de blowers van de pekelfiltratie. In de nachtperiode wordt dit bepaald door transport binnen de
inrichting. De berekende maximale geluidniveaus liggen minder dan 10 dB boven het langtijdgemiddelde geluidniveau. 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. Aan deze streefwaarden wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift
vastgelegd.
Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel te beperken. Van en naar het bedrijf kan het aantal vrachtautotransporten oplopen tot 100-150 per etmaal. Gezien de ligging van de inrichting en de infrastructuur op het gezoneerd industrieterrein Oosterhorn
zal dit transport - gerekend vanaf de inrichting - door zijn rijgedrag ruimschoots opgenomen zijn in het heersend verkeersbeeld voordat woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

pagina 12 van 35

Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht genomen.
Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de vergunningpunten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de zonegrens
worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom is, behalve de genoemde grenswaarden, een
controlewaarde vastgelegd op een controlepunt gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op dit punt 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 het controlepunt kan worden afgeweken, mits ons vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de
zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat het niveau op het controlepunt na de verandering zal zijn. Dit niveau geldt vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben
ingestemd als controlewaarde.
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.
3.11

Bodem

3.11.1 Beleid
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/installaties van een
inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie. Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de
gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader (voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals omschreven in de NRB. Het bodemrisico wordt
vastgesteld op basis van een Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Een verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak
op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften", of "kerende vloeren en/of lekbakken met een
zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".
Verder geeft de NRB aan dat wanneer voor een specifiek procesonderdeel de combinatie van (bestaande)
maatregelen en voorzieningen niet leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico, maar dat sprake is van een
verhoogd bodemrisico, soms een aanvaardbaar bodemrisico kan worden bereikt door middel van monitoring
in combinatie met zorgplichtsanering. De keuze voor monitoring behoeft daarbij instemming van het bevoegd
gezag. Een goede afstemming tussen vergunninghouder en bevoegd gezag over de uitgangspunten en
randvoorwaarden met betrekking tot het monitoringssysteem is onontbeerlijk. Het monitoringssysteem dient
te voldoen de in de NRB opgenomen richtlijn "Richtlijn Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten".
3.11.2 Bodemrisicodocument
Het aan de aanvraag toegevoegde bodemrisicodocument (BRD) geeft in paragraaf 2.4.1. een lijst met de in
hetZB aanwezige bodembedreigende stoffen. In het BRD worden twijfels geplaatst bij het bodembedreigende karakter van pekel, ook gezien de toepassing van zout voor gladheidsbestrijding. Wij merken op dat de
NRB (A3, 3.1.2.) wegenzout indeelt als bodembedreigende stof.
Het BRD geeft een overzicht van bodembedreigende activiteiten met het bijhorend bodemrisico en de bodembeschermende voorzieningen. In een aantal gevallen wordt nu al een verwaarloosbaar risico bereikt.
Bij gevallen waar sprake is van een verhoogd bodemrisico geeft het BRD aanvullende maatregelen die nog
getroffen moeten worden om dit risico terug te brengen. Het betreft de volgende activiteiten en maatregelen:
A5. Bezinktanks A6. Pekelopslag en B7b spoelwatersysteem.
Het aanbrengen van een lekdetectie systeem onder deze activiteiten leidt weliswaar tot een verwaarloosbaar
risico, maar wordt door het bedrijf vanwege de hoge kosten als niet realistisch beschouwd.
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B7.D los- en laadplaats zuurwassysteem. De aanwezig vloeistofkerende voorziening moet op voldoende afschot gelegd te worden om afvloeiing naar de bodem bij een calamiteit te voorkomen. Verwaarloosbaar
risico is hiermee haalbaar.
O12: pompen dienen vervangen te worden door het pakkingbusloze type of dienen boven een vloeistofdichte voorziening of een lekbak te worden opgesteld. Hiermee wordt verwaarloosbaar bodemrisico bereikt. Het
ZB weet nog niet of geïnvesteerd wordt in vervanging van de pomp door een pakkingbusloze pomp of in een
vloeistofdichte voorziening (lekbak).
022 wasplaats: de wasplaats dient te worden voorzien van een vloeistofdichte vloer. Verwaarloosbaar risico
is hiermee haalbaar.
023 rioleringssysteem: het ondergrondse deel van het bedrijfsrioleringssysteem is niet beoordeeld op vloeistofdichtheid. Een verwaarloosbaar risiconiveau is bereikbaar door een vloeistofdichte uitvoering van het
riool. Het betreft hier echter een bestaand riool. De NRB geeft aan dat bij een bestaand riool een verhoogd
risico toegestaan is.
In het BRD wordt voorgesteld om het verhoogd risico bij A5. bezinktanks A6. Pekelopslag en B7b spoelwatersysteem te verlagen door het aanleggen van een monitoringssysteem.
3.11.3 Beoordeling BRD
Het is mogelijk om bij alle bodembedreigende activiteiten, met uitzondering van A5. bezinktanks A6. Pekelopslag en B7b spoelwatersysteem en O23 rioleringssysteem, door het treffen van voorzieningen een
verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.
Gezien de aard van de bodembedreigende stoffen en het gegeven dat het ZB een bestaande fabriek is, achten wij het uitgangspunt aanvaardbaar bodemrisico in plaats van verwaarloosbaar risico redelijk bij de
processen A5. bezinktanks A6. Pekelopslag, B7b spoelwatersysteem en O23 rioleringssysteem. Bij deze
processen is sprake van bovengrondse tanks met een diameter groter dan 8 meter. Deze tanks moeten nog
worden beoordeeld conform de richtlijn Bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks. Deze
richtlijn is opgenomen in de NRB. Het is mogelijk dat de aanleg van een monitoringssysteem noodzakelijk is
om tot aanvaardbaar risico te komen.
Een uitvoeringsplan voor uitvoering van de bodembeschermende maatregelen dient nog te worden gemaakt.
In dit plan wordt nadere details opgenomen en de prioriteiten voor uitvoering vastgesteld.
In een voorschrift is vastgelegd dat wij aan dit plan onze goedkeuring willen verbinden.
3.11.4 Onderzoeken
De nulsituatie van de bodem van de inrichting is vastgelegd in de Saneringsbeschikking op hoofdlijnen nr.
2002-10578, RMA van 5 augustus 2002.
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatieonderzoek.
Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan ten tijde van het
nulsituatieonderzoek.
De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten hij/zij maatregelen nemen.
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 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.
3.12

Veiligheid

3.12.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
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De gehele inrichting van Akzo Nobel valt onder de werkingssfeer van het BRZO '99 vanwege de aanwezigheid van onder andere chloor. Akzo Nobel heeft voor de gehele inrichting een veiligheidsrapport (VR
opgesteld. Omdat Akzo Nobel onder de werkingssfeer vann het BRZO"99 valt is tevens het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing. Het BEVI koppelt de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO). In het ZB als zodanig zijn de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen minder dan de drempelwaarden van de delen 1 en 2 van het BRZO'99. Het VR bevat geen specifieke informatie
in relatie tot het ZB, aangezien het ZB vanwege de geringe hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen voor
deze veiligheidsstudie buiten beschouwing gelaten kon worden. In de onderhavige situatie is dan ook geen
nadere verantwoording in relatie tot BRZO"99, BEVI en Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer noodzakelijk.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden nabij de werkplaats gasflessen opgeslagen voor laswerkzaamheden in de
werkplaats. De opslag van gasflessen valt onder PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen
om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
Opslag van chemicaliën
Bij het ZB vindt geen opslag van ADR-geclassificeerde chemicaliën in emballage plaats. PGS-15 is derhalve
niet van toepassing. Wel kunnen de stoffen bodembedreigend zijn (zie hoofdstuk bodem).
Opslag van de wel ADR-geclassificeerde stof zoutzuur (corrosieve stof) vindt plaats in de tanks AT-4007(10
m3), AT-4008(2,5 m3), AT-4035(10,8 m3 en AT-4306 (2,5 m3).
Aan de opslag in tanks zijn in algemene zin voorwaarden gesteld in hoofdstuk 8 vanwege het bodembedreigende en bij zoutzuur het bijkomende corrosieve karakter van de opgeslagen stoffen.
De ADR-geclassificeerde stof natronloog wordt niet opgeslagen, maar aangevoerd per leiding.
3.13
Energie
Akzo Nobel wordt tot de energie-intensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een
energiegebruik van 0,5 PJ of meer. De doelstellingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt in het convenant
Benchmarking energie-efficiëncy. De aanvrager heeft dit convenant op 10 februari 2000 ondertekend. Akzo
Nobel heeft daarbij gekozen voor de concern-benadering en heeft inmiddels een tweede energie-efficiëncy
plan (EEP-2) ingediend.
Wij zijn van mening dat een energie-intensief bedrijf de energie zuinig gebruikt, als het aantoont qua energie-efficiëncy tot de wereldtop te behoren, of als het bezig is maatregelen te nemen om zo snel mogelijk tot
de wereldtop te gaan behoren. Wij zijn van mening dat het bedrijf hiermee voldoende inspanningen levert in
verband met energiebesparing.
Ter controle van de uitvoering van de convenant is aan deze vergunning voorschrift 5.1.1. verbonden. In een
dergelijke situatie zullen wij bezien welke voorschriften met betrekking tot energiebesparing eventueel aan
de onderhavige vergunning dienen te worden toegevoegd.
3.14
Grondstoffen- en waterverbruik
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5000 m3 of meer bedraagt. Binnen het ZB wordt gebruik gemaakt van zout koelwater en voor
spoelwater wordt condensaat gebruikt. Besparing op leidingwater is derhalve niet aan de orde. De aard van
de activiteiten alsmede de bij ons bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste
grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan het ZB.
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.
Bij het ZB wordt de grondstof, ruwe pekel, aangevoerd per pijpleiding. De eindproducten kunnen worden afgevoerd per schip en per vrachtwagen. Het overgrote deel van het product wordt afgevoerd met zee- en
binnenvaartschepen. Tijdens strenge winters kan het aantal vrachtwagens dat zout afvoert, tijdelijk toenemen tot 150 wagens per dag.
Het ZB is gelegen op een industrieterrein, waarvan de infrastructuur is berekend op grote aantallen verkeersbewegingen. De verkeersbewegingen van het ZB zal geen overlast in de zin van verkeershinder en
filevorming veroorzaken. In de omvang van de transporten zien wij geen aanleiding om voorschriften in de
vergunning op te nemen voor het beperken van de transport-bewegingen over de weg.
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3.16
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
" Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële zekerheid
worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro.
" Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:
In de aanvraag is aangegeven dat het ZB geen eigen opslagplaats heeft voor gevaarlijk afval. Volle vaten
met gevaarlijk afval worden opgeslagen op de milieu-opslagplaat van het chemiepark. De kosten voor het
beheer bedragen derhalve minder dan € 100.000, zodat geen financiële zekerheid hoeft te worden gesteld.
3.17

Overige aspecten

3.17.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.17.2 Proefnemingen
Het ZB heeft in paragraaf 4.4.1. van de aanvraag de mogelijkheid voor het uitvoeren van proeven om nieuwe
technieken of fabrieksinstellingen te beproeven opgenomen. Deze proeven hebben betrekking op debottlenecking van de procesinstallatie en het uitproberen van vervangende additieven in de procesinstallatie.
Voordat met de proeven wordt gestart overhandigt het ZB ter beoordeling aan het bevoegd gezag informatie
over doel en duur van de proef, technische beschrijving van de toegepaste techniek en de verwachte integrale milieubelasting.
Met deze werkwijze stemmen wij in omdat op voorhand niet in de aanvraag een volledige opsomming is te
geven van alle milieuhygiënische consequenties van een proef en de proeven tijdelijk en beperkt van opzet
zullen zijn. In voorschrift 1.3.1 hebben wij aangegeven dat eerst schriftelijke toestemming dient te zijn verkregen voordat de proef kan worden gestart. Op deze wijze hebben wij de mogelijkheid om de
milieuhygiënische consequenties van de proef te vergelijken met de randvoorwaarden die in de vergunning
zijn gesteld. Bij de beoordeling zullen wij laten meewegen dat een proef beperkt is in omvang en tijd.
3.17.3 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is de EU-verordening E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) rechtstreeks van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies
naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. De rapportage moet jaarlijks voor 1
april aan ons college worden gezonden.
Tevens is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer van toepassing. Overeenkomstig dit hoofdstuk dient de
vergunninghouder jaarlijks een milieujaarverslag over te leggen. Het verslag dient te voldoen aan de eisen
zoals die zijn gesteld in het Besluit milieuverslaglegging.
3.17.4 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 dienen
bij de provincie Groningen te worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
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3.17.5 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht;. Hiervan
kan worden afgeweken als van tevoren kan worden verwacht dat een langere termijn nodig is. Het ZB heeft
aangegeven er niet zeker van te zijn dat men in staat zal zijn de uitbreiding binnen 3 jaar te realiseren. Derhalve maken wij in dit geval gebruik van de mogelijkheid om voor deze vergunning genoemde termijn te
verlengen tot maximaal 5 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden. Hierbij hebben wij in aanmerking genomen dat niet valt te verwachten dat de inzichten over de toestand van het milieu en de
technische ontwikkelingen om tot deze beslissing te kunnen komen voor wat betreft de relevante aspecten
met betrekking tot de te realiseren uitbreidingen.zullen wijzigen.
3.18
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet a|le aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. In het onderhavige geval is er, gezien de aanvraag, geen sprake van emissies naar het milieu ten aanzien waarvan een nadere afweging aangewezen is
voor wat betreft de vraag of aangevraagde emissies wellicht naar een andere milieucompartiment zouden
moeten worden geleid dan in de aanvraag is aangegeven.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment Water plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de WVO. Door onderlinge advisering
zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging
geen opmerkingen of adviezen van Rijkswaterstaat ontvangen.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Akzo Nobel Salt de
gevraagde revisie vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften. Daar waar in de voorschriften wordt gesproken over inrichting, wordt daaronder verstaan: het Zoutbedrijf.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde termijn.
5.3
Productiecapaciteit
Per jaar mag maximaal 3.500.000 ton nat zout en maximaal 280.000 ton droog zout worden geproduceerd.
5.4
In werking brengen
Ingevolge artikel 8.18, lid 2 van de Wet milieubeheer wordt de termijn waarbinnen de in de aanvraag omschreven installaties, voor zover deze niet reeds in werking zijn, dienen te zijn voltooid en in werking
gebracht, vastgesteld op 5 jaren te rekenen vanaf het onherroepelijk worden van dit besluit.
5.5
Verhouding aanvraag-vergunning
Paragraaf 10.2.2. van de aanvraag maakt deel uit van de vergunning:
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
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5.6
Geldigheid van de vergunning
a. Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunning. De eerder verleende vergunning vervalt pas op het moment dat deze
vergunning zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.
b. Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat voorschrift 3.1.2. nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijft, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is
voldaan.
5.7

Ondertekening en verzending

Groningen, 25 september 2007.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
1.
Akzo Nobel Salt bv., Oosterhorn 4, 9936 HD Delfzijl;
2.
de directeur Beleidsafdelingen Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
3.
het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
4.
de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
5.
VROM-Inspectie-Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
7.
de Commandant van de Regionale Brandweer, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
8.
de Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
9.
Arbeidsinspectie, Directie Major Hazard Control, team Noord-Oost, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem;
10. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
11. het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
12. het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
13. de Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
14. Milieufederatie Groningen, Postbus 1020, 9701 BA 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
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.1.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke danwei electronische instructie te verstrekken. Het doel
van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie
behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht
worden gehouden op het naleven van deze instructie.
1.1.4
De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn)
met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is bepaald en met wie in spoedgevallen
overleg kan worden gevoerd.
1.1.5
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een veilige staat van onderhoud verkeren.
1.1.6
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 2 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.1.7
Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar.,
op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te
geven.
1.2
Registratie
1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken wordt bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, (periodieke) keuringen
van tanks, etc);
c
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
e
Registratie van het energie- en waterverbruik;
f
Het bedrijfsnoodplan;
g
Registratie van emissies;
h
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
i
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.2.2
De in voorschrift 1.2.1 genoemde informatie moet ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren. Van de resultaten van een meting,
keuring, controle of analyse dienen minimaal de meest recente resultaten te worden bewaard.
1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
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1.3
Proefnemingen
1.3.1
Uiterlijk 1 maand voor het uitvoeren van een fabrieksproef dient vergunninghouder hierover het hoofd van de
afdeling MTZ van de provincie Groningen schriftelijk dan wel via e-mail te informeren. Hierbij dient ten minste
te worden aangegeven:
- doel en duur van de proef;
- fysische en chemische eigenschappen van de toe te passen grond en/of hulpstof;
- technische beschrijving van de toegepaste techniek;
- de verwachte integrale milieubelasting.
De proef mag niet eerder worden gestart dan nadat schriftelijk toestemming is verkregen van het hoofd van
de afdeling MTZ van de provincie Groningen.
1.3.2
Na beëindiging van de fabrieksproef dient vergunninghouder Gedeputeerde Staten uiterlijk 4 maanden na
beëindiging van de proef schriftelijk te informeren over de resultaten van de proef.
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2

AFVALSTOFFEN

2.1
Behandeling van afvalstoffen
2.1.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
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3

BODEM

3.1

Onderzoeken

3.1.1
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

3.1.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en
een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek.
3.2
Rapportage NRB
3.2.1
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), tenzij het bevoegd gezag op basis van het uit voorschrift 3.2.3. voortvloeiende plan goedkeuring heeft gegeven aan een,
overeenkomstig de NRB, aanvaardbaar bodemrisicocategorie A*.
3.2.2
Voor activiteiten waarbij maatregelen en voorzieningen zijn gepland in het op basis van voorschrift 3.2.3 ingediende en goedgekeurde plan, treedt voorschrift 3.2.1 pas in werking nadat deze maatregelen en
voorzieningen zijn gerealiseerd.
Binnen de inrichting dient een actuele rapportage met daarin opgenomen de bepaling van de bodemrisicocategorie van elke bodembedreigende bedrijfactiviteit, overeenkomstig de NRB, aanwezig te zijn.
3.2.3
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient het bevoegd gezag ter goedkeuring
een plan te hebben ontvangen over de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen. In dit plan dient
minimaal te zijn opgenomen:
- welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen, bij de in bodemrisicodocument genoemde processen A5. bezinktanks A6. Pekelopslag, B7b spoelwatersysteem en O23 rioleringssysteem, zodat
overeenkomstig de NRB sprake is van een aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging;
- welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen, zodat bij alle overige activiteiten, overeenkomstig
de NRB, sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging;
- het ontwerp van een monitoringssysteem en een monitoringprogramma;
- een planning van de uitvoering van de maatregelen en voorzieningen met een toelichting op de prioritering
in technische en financiële zin, waarbij alle maatregelen en voorzieningen dienen te zijn gerealiseerd binnen
2 jaar na het van kracht worden van de vergunning.
3.2.4
De bodembeschermende maatregelen en voorzieningen dienen overeenkomstig het op basis van voorschrift
3.2.3 ingediende en goedgekeurde plan te zijn gerealiseerd.
3.2.5
Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een eindemissiescore van
2.
Toelichting : overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande rioleringen, in dit geval riolering die voor datum inidiening van deze aanvraag (19 maart 2007) is aangelegd, het niet redelijk geacht om naast een
inspectieprogramma en noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te voeren voor het behalen van
eindemissiescore 1.
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3.3
Risicobeperkend onderzoek (monitoring)
3.3.1
Een monitoringssysteem en een monitoringprogramma dienen ten minste te voldoen aan de eisen die zijn
vastgelegd in hoofdstuk 4 van "B02 Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" van de NRB.
3.3.2
Beheer en exploitatie van het monitoringssysteem dienen plaats te vinden overeenkomstig hoofdstuk 6 van
"B02 Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" van de NRB.
3.3.3
Monitoringsresultaten dienen na elke monitoringsronde binnen 3 maanden te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
3.3.4
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 6 maanden na een schriftelijke aanwijzing dient
het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de
aanwijzing.
3.4

Beheermaatregelen

3.4.1
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte voorziening moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
3.4.2
Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte voorziening opnieuw worden geïnspecteerd overeenkomstig de
CUR/PBV-aanbeveling 44.
3.4.3
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
h
de verantwoordelijke.functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten;
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.
3.4.4
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient in de inrichting een instructie aanwezig te zijn waarin is beschreven hoe moet worden gehandeld wanneer ten gevolge van incidenten
bodem belasting moet worden voorkomen of in omvang beperkt. Deze instructie behoort aan een daartoe
aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.
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4

BRANDVEILIGHEID

4.1
Blusmiddelen algemeen
4.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4.1.2
De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

4.1.3
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage aanwezige registratie.
4.2
Rook- en vuurverbod
4.2.1
In de inrichting is roken en open vuur met uitzondering van ruimten waarvoor de bedrijfsleiding een rookvergunning heeft afgegeven verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken
overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
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5

ENERGIE

5.1
Beëindiging deelname energieconvenant
5.1.1
Wanneer het convenant Benchmarking energie-efficiency (dd. 6 juli 1999) of de deelname van de vergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit onmiddellijk aan ons College.
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GELUID EN TRILLINGEN

6.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid, LAr|LT, veroorzaakt door de inrichting, mag op de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt

coördinaten

Ligging

(258273 ,
593674)
(258252 ,
593481 )

23.00 -07.00 uur

34

MTG089(58)

Farmsum, Waarman 2-12

MTG096(58)

Farmsum, Zijlvest
22a,24,26

MTG099(65)

Weiwerd, Karspelpad 8

(259196,
592822)

38

MTG1 07(58)

Geefweersterweg 2

(258321 ,
593054)

36

Z03

zonegrens noordwest

Z06

zonegrens noord

Z17

zonegrens zuidwest

(257188,
595050)
(260631 ,
597009)
(256709 ,
591478)

38

26
21
21

6.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid LAr,LT , veroorzaakt door de inrichting, mag gedurende de perioden van 07.00 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur de in voorschrift 6.1.1 genoemde
waarden met ten hoogste respectievelijk 2 en 1 dB overschrijden.
6.1.3
Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting (LAmax) in dB(A),
gemeten in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd voor de meteocorrectieterm Cm, mag de in voorschrift 6.1.1.
aangegeven waarden met niet meer dan 10 dB overschrijden.
6.1.4
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.5., op het aangegeven punt de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Meetpunt
A-ZT-01

Ligging
meetpunt tussen zouthallen

coördinaten
(259102,
593916)

23.00 - 07.00 uur

51

6.1.5
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 6.1.4 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
6.1.1. niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de
resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
punten.

6.1.6
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting
van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De hoogte
van de referentie- en controlepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven in
de bijlage geluid bij deze beschikking.
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6.1.7
Binnen 12 maanden na het realiseren van de capaciteitsuitbreiding dient aan ons college een rapport te
worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
•
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
•
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
•
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven punten;
•
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten
hiervan;
•
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de voorschriften
6.1.1 en 6.1.2.
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7

LUCHT

7.1
Doekf liters
7.1.1
Het filterdoek moet met regelmatige tussenpozen worden gereinigd zonder dat de goede werking van de filterinstallatie wordt gestoord.
7.1.2
De doekfilterinstallatie moet zijn uitgerust met een drukverschilmeter
7.1.3
Versleten of beschadigde filterdoeken moeten terstond worden vervangen.
7.2

Gaswassers

7.2.1
Voordat de uit de natwasser AS-812 tredende gereinigde afgassen in de buitenlucht worden afgevoerd moeten deze door een doelmatige druppelvanger worden gevoerd.
7.2.2
Het wasvloeistof(circulatie)systeem van natwasser AS-812 moet zijn voorzien van een debietmeting en een
laagdebietalarmering die direct in werking treedt als het debiet van de wasvloeistof te laag is voor een optimaal wassende werking. Dit debiet dient in een instructie te zijn vastgelegd. Bij storingen moet een optisch
en akoestisch signaal worden gegeven. Storingen moeten zo snel mogelijk worden verholpen.

7.2.3
Indien door onderhoud aan of storing in de natwasser AS-812 niet aan de emissie-eisen kan worden voldaan, mag niet via die installatie worden geëmitteerd.
7.3
Emissies, normering
7.3.1
De emissieconcentratie aan stof van punt E, de natte wasser van het droogzoutbedrijf (AS-812), mag niet
groter zijn dan 20 mg/Nm3.
7.4
Visuele controle van stoffilters en gasreinigers
7.4.1
Ten minste 1 maal per kwartaal dient de goede werking van natwasser AS-812 visueel te worden gecontroleerd. De bevindingen van de controle moeten worden vastgelegd in het in voorschrift 1.2.1. bedoelde
registratiesysteem Daarbij dienen ten minste de volgende gegevens te worden vastgelegd:
een beschrijving van de bevindingen;
de representatieve bedrijfssituaties, waaronder de procescondities en belasting c.q. de bedrijfsomstandigheden waarbij de emissie is beoordeeld;
de grootte van de watertoevoer dient te worden geregistreerd.
7.5

Laden en lossen van stuifgevoelige stoffen

7.5.1
De vergunninghoudster dient diffuse stofemissies (inclusief morsverliezen) van transporteren, laden en lossen, op- en overslaan van stuifgevoelige stoffen te beperken. De maatregelen en voorzieningen hiervoor en
de werkinstructies hierover dienen te zijn beschreven in een stof beheersplan. Dit plan dient jaarlijks te worden geactualiseerd.

pagina 29 van 35

8

OPSLAG

8.1
Gasflessen
8.1.1
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken
3.1, 3.4 t/m 3.7, 3.11, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.23 en 6.2 van PGS 15.
8.1.2
Een uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt
overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.4 en 6.2.5 van PGS 15.
8.2
Bovengrondse tanks
8.2.1
Alle onderdelen van een tankinstallatie (tank, leidingen, toebehoren, enzovoort), de ondersteunende constructie en de bak waarin deze eventueel is geplaatst, moeten bestand zijn tegen de inwerking van de in de
tank opgeslagen stoffen. Het uitwendige van een metalen tankinstallatie, ondersteunende constructie en
vloeistofdichte bak moeten op doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd.
Toelichting:
Onder toebehoren van de installatie worden alle bijkomende delen bedoeld die in de installatie aanwezig zijn
zoals appendages, afsluiters, koppelingen, doseerpompen, doseerpunten, filters, vlotters enz.
8.2.2
Een tank moet zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof daarin is opgeslagen.
8.2.3
De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van
overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen.
8.2.4
De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.
8.2.5
Een tank moet zijn voorzien van:
a
een vulleiding;
b
een ontluchtingsleiding;
c
een overloopleiding;
d
een afnameleiding;
e
een vloeistofstand-aanwijsinrichting.
Een ontluchtingsleiding en een overloopleiding van een tank mogen gecombineerd zijn uitgevoerd.
8.2.6
De zoutzuuropslagtank moet zijn geplaatst in een bak. De opnamecapaciteit van deze bak moet ten minste
gelijk zijn aan de inhoud van de tank of bij meerdere tanks in een bak aan 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.
8.2.7
Tanks waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar een chemische reactie kunnen vormen, mogen niet samen in één vloeistofdichte bak zijn opgesteld.
8.2.8
Alle installatie-onderdelen en de bijbehorende bevestigingen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van verzakkingen of temperatuurverschillen kunnen ontstaan.
8.2.9
De vulleiding van een tank moet zijn voorzien van een aansluitkoppeling voor de losslang. Direct achter de
bedoelde aansluitkoppeling moet in de vulleiding een doelmatige afsluiter aanwezig zijn.
8.2.10
Bij het vulpunt moet een bordje zijn geplaatst met daarop een opschrift dat aangeeft voor welke gevaarlijke
stof dit bestemd is.
8.2.11
De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd met beveiligingen (zoals vlotters en hevelonderbrekers) dat er
nooit continu een vloeistofstroom kan ontstaan door overloop uit een tank, een pompput of een opvangbak.
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8.2.12
Van een tank moet een registratiesysteem worden bijgehouden dat in de inrichting aanwezig moet zijn.

8.2.13
Een tank moet minimaal eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd, waarbij
tevens de wanddikte moet worden gemeten. Na een inwendige inspectie moet door een beproeving worden
aangetoond dat de installatie vloeistofdicht is.

8.2.14
Wanneer een tank in slechte staat verkeert, moet:
a
dit direct worden gemeld aan het bevoegd gezag;
b
de vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd;
c
deze binnen 4 maanden onklaar worden gemaakt tenzij de tank in overleg met het bevoegd gezag is
hersteld.
Toelichting:
Een tank verkeert in slechte staat wanneer rekening houdend met de toelaatbare maatafwijking, minder dan
90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige aantasting door corrosie of minder
dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantasting door putvormige corrosie.
8.2.15
Elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resultaten hiervan moeten in het registratiesysteem worden opgenomen.
8.3
Verladingen
8.3.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.

8.3.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens actuele schriftelijke procedures en daarop betrekking hebbende instructies, die in de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig
dienen te zijn.
8.3.3
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
-het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;
-controle van benodigde voorzieningen;
-toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
-veiligheidsvoorzieningen;
-communicatie met de meetkamer over starten en (nood)stoppen;
-aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;
-voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);
-adequate beveiliging tegen aanrijden;
-een noodstop;
-kleine blusmiddelen.
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BIJLAGE: BEGRIPPEN
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-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 Al-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
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB D ELFT
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
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting
is opgetreden.
BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
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, door het nemen van grond(water)monsters.
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:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke
stoffen.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
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Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodem bedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
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 bepalen en te beperken.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
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.
PGS15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
TOEBEHOREN:
De op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CU R/PB V-aanbeveling 44.
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