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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 25 september 2007
Zaaknummer: 50321
Corr. nr. 2007-36.378/39, MTZ
Verzonden:

i 3 OKI,

2QIF

Beschikken hierbij op de aanvraag van Dow Benelux BV (Dow) om een revisievergunning op grond
van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de raffinage van ruwe MDI.
l.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 14 juni 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Dow voor een revisievergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een inrichting voor het zuiveren van ruwe Methyleen Di-fenyl Di-isocyanaat (MDI) door
middel van destillatie.
De inrichting is gelegen aan Heemskesweg 45 te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie N,
nummer(s) N-707, N-709, N-710, N-903, N-925, N-1198.
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, hetwelk onderdeel
uitmaakt van de Waddenzee. De Waddenzee is een milieubeschermingsgebied met als hoofddoelstelling
een duurzame bescherming en ontwikkeling van het gebied. Het industrieterrein wordt ontsloten door de
Oosterhornhaven (respectievelijk het Oosterhornkanaal).
Dow valt onder categorie 4.3 sub a, onderdeel 9 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
(inrichtingen voor het vervaardigen van tenminste 5.000 ton isocyanaten per jaar). Op grond van deze categorie zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van kracht:
1. Revisievergunning, 11 januari 1994, nr. 93/22.783/2/3;
2. Veranderingsvergunning, 12 januari 1999, nr. 98/13.359/2, MDI - losleiding;
3. Veranderingsvergunning, 15 juni 1999, nr. 99/8.413/2, verhoging productiecapaciteit naar 140 kton per
jaar;
4. Veranderingsvergunning, 23 november 1999, reg.nr.99/16.366/1/47, verhoging productiecapaciteit naar
200 kton per jaar.
Voor de inrichting zijn de volgende meldingen ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
1. 24 maart 1994, buiten gebruikstelling stoomketel B-741;
2. 25 mei 1994, installatie gasolievoorraadtank;
3. 8 juni 1994, buiten gebruikstelling hete olie fornuis FU-612;
4. 4 december 1995, aanpassing ruwe MDI losprocedure;
5. 8 november 1999, relocatie vat R9-920, nieuwe losvoorziening en plaatsen/wijzigen van bijbehorende
leidingen en appendages;
6. 20 maart 2000, plaatsen extra koelventilatoren koelsysteem koud-productopslag;
7. 14 maart 2001, extra polyolopslagcontainer, extra voorraadvat benzoylchloride;
8. 23 maart 2003, extra MDI-opslagcontainer;
9. 30 september 2003, open vaten opslag unit, gebruik brandweergarage als werkplaats;
10. 20 november 2003, 1 juni 2005, verplaatsen straalplaats.
Op 4 juni 2002 is een ambtshalve wijziging verleend met betrekking tot vervangen van de concentratie-eis
voor zoutzuur door een vrachteis.
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1.3
Beschrijving van de aanvraag
In de inrichting van Dow wordt uit ruwe MDI een reeks van op MDI gebaseerde producten gemaakt die vooral worden afgezet in de polyurethaanindustrie. De ruwe MDI wordt aangevoerd per tankschip en opgeslagen
in twee opslagtanks. Daarna vindt destillatie plaats. Hiervoor zijn drie destillatietorens beschikbaar. De totale
verwerkingscapaciteit hiervan is 200.000 ton ruwe MDI per jaar.
Het gedestilleerde MDI wordt gebruikt als grondstof voor de bereiding van verschillende mengsels van polymeer MDI, prepolymeer MDI en getrimeriseerd MDI. Bij deze bereiding worden verschillende stoffen
toegevoegd waaronder tri-ethylfosfaat en polyolen.
De producten worden opgeslagen in opslagtanks of in vaten en worden later per tankwagen of vrachtwagen
afgevoerd van de inrichting.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.2
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend
bij het Dagelijks Bestuur (DB) van het waterschap Hunze en Aa's. 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.
In de aanvraag is de bouw van een nieuwe opslagtank T-806 opgenomen. Derhalve 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 coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de Wet
milieubeheer worden in acht genomen. Dit betekent dat de vergunning pas van kracht is nadat de bouwvergunning is verleend.
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.3
Procedure
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvragen, mede namens het DB van het waterschap Hunze
en Aa's bij brief van 20 juni 2007, nr. 2007-31090a/25, MV, aan Dow Benelux BV bevestigd en hebben wij bij
brieven van gelijke datum, nrs. 2007-31090b/25, MV t/m 2007-31090c/25, MV, de aanvragen aan de onder
paragraaf 2.4 genoemde bij deze procedure betrokken adviseurs doorgezonden.
Bij brieven van 1 augustus 2007, zaaknrs. 2007-38128a/31, MV t/m 2007-38128c/31, MV, hebben wij een
exemplaar van het ontwerpbesluit gezonden aan de vergunningaanvraagster en tevens om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Daarbij zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld
binnen 6 weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit ons college ter zake van het
ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 6 augustus t/m 17 september 2007) en de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in :
- DGD, editie Noord van 4 augustus 2007 (nr. 2007/0312/MV).
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge 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 géén gebruik gemaakt.
Binnen de termijn van terinzageligging zijn per fax, mede namens de Stichting Natuur & Milieu en de Milieufederatie Groningen, schriftelijke zienswijzen ingebracht door het MOB te Nijmegen. Deze fax is door ons
college ontvangen op 16 augustus 2007. Voor een samenvatting en beantwoording hiervan verwijzen wij
naar paragraaf 2.4.
Sedertdien zijn ten minste zes weken verstreken en zijn aan ons college door de bij deze procedure betrokken adviseurs naar aanleiding van het ontwerpbesluit géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande
kunnen wij thans een besluit nemen.
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Van de terinzageligging van het besluit (van 8 oktober t/m 19 november 2007) en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van zaterdag 6 oktober 2007 (nr. 2007/0384/MV).
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
S VROM - Inspectie Noord;
s Burgemeester en Wethouders van gemeente Delfzijl;
s de regionale brandweer;
s de Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A. te Lelystad.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
De gemeenten Appingedam, Loppersum, Scheemda, Slochteren liggen binnen tien kilometer van de inrichting. Deze gemeenten zijn echter niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, omdat wij van
oordeel zijn dat de invloed van de belasting van het milieu in deze gemeenten niet voelbaar zal zijn.
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de Regionale Brandweer. Op 20 juli 2007 is per e-mail een advies ontvangen. Bij het opstellen van deze beschikking is dit advies
in acht genomen.

2.5

Schriftelijke zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door MOB. Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat:
BBT toets van de bestaande inrichting
Onduidelijk is of de aanvraag een BBT-toets bevat. Verzocht wordt om dat deel van de aanvraag dat de BBT
toets beschrijft toe te zenden.
Onze overweging: in de aanvraag worden in hoofdstuk 4.11 de relevante BREF's besproken. Wij hebben op
7 september 2007 deze informatie per e-mail aan het MOB toegezonden.
De toetsing aan de verschillende BBT-documenten is in de considerans bij de behandeling van de verschillende milieuaspecten nader uitgewerkt. Het betreft hier hoofdstuk 3 "Toetsing en beoordeling van de
aanvraag", meer in het bijzonder par. 3.2 "IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken", welk hoofdstuk van
de considerans ook reeds in de ontwerp-beschikking was opgenomen. Ook ten aanzien van die milieuaspecten waarvan mogelijk zou kunnen worden gesteld dat die niet door een BBT-document worden bestreken,
kan naar ons oordeel worden gesteld dat ook die beantwoorden aan de BBT. De inrichting van Dow voldoet
aan BBT.
A/Ox emissie
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse NOx emissie in ton/jaar?
Onze overweging: de omvang van de NOx-emissie staat vermeld op bladzijde 64 van de aanvraag en betreft
in 2005 circa 7 ton per jaar.
De NOx emissie is hoger dan met BBT overeenkomt. U verwijst ten onrechte naar het verouderde BEES-A.
Zie de uitspraken inzake Methanor en PPG. Een emissie van 250 mg/nm3 is niet als BBT op te vatten.
Wij verzoeken u om een passende NOx norm conform BBT/BREF op te leggen.
Onze overweging: Het BREF LCP is niet van toepassing in deze situatie, omdat de vermogens te gering zijn.
Het BEES-A geeft in artikel 24 een nadere detaillering voor de normgeving die in de BREF's niet wordt terug
gevonden. De detaillering heeft betrekking op een afweging tussen enerzijds energiebesparing, door middel
van luchtvoorverwarming en anderzijds een hogere daardoor veroorzaakte NOx-uitstoot. Beide onderwerpen
zijn milieuhygiënisch relevant. De vermelde norm van 250 mg/Nm3 is het resultaat van een afweging op gelijke voet van de energiebesparing enerzijds en de NOx-emissie anderzijds in relatie tot de in artikel 24 van
BEES-A genoemde formule.
Er zijn verder geen andere relevante BREF's beschikbaar. De regeling aanwijzing BBT-documenten wijst de
NeR aan als BBT-document. De norm van 250 mg/Nm3 is in overeenstemming met in de NeR opgenomen
normstelling en is dus BBT.
MCB
Dit is een zwarte lijststof. Wij verzoeken u om een maximaal toegestane vracht van 0,2 kg/uur op te nemen.
Onze overweging: In het stoffen- en normenboek uit '99 staat MCB als zwarte lijst stof voor bodem en water.
MCB is dus geen zwarte lijst stof voor lucht.
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Citaat uit §2.7.3 van het boekje "Stoffen en normen", 1999, uitgave van VROM/DGM:
"In het verleden zijn in EG-verband en in nadere internationale verdragen zogenaamde zwarte lijsten opgesteld. Ook in Nederland is er in het verleden een zwarte lijst met stoffen gepubliceerd in het Indicatief
Meerjaren Programma Milieubeheer 1986-1990. De doelstelling van deze nationale zwarte lijst, die is uitgesplitst naar de milieucompartimenten lucht, water en bodem, was het beëindigen van de verontreiniging door
zwarte-lijst-stoffen. Inmiddels wordt deze zwarte lijst niet meer gebruikt in de beleidsformulering van de diverse beleidsdirecties van het ministerie van VROM. Voor oppervlaktewater wordt de zwarte lijst echter nog
wel gehanteerd in de vergunningverlening. Om deze reden is de zwarte lijst nog opgenomen in deze versie
van het Stoffen- en Normenboek."
Zoals aangegeven in de considerans paragraaf 3.9.4. hoeft op grond van de NeR geen eis gesteld te worden aan de MCB-emissie van scrubbers 160/161 gezien de geringe omvang van de emissies. Zoals aldaar
staat aangegeven zijn de scrubbers 1601/161 geplaatst voor het verwijderen van de zure componenten en
niet voor het verwijderen van het MCB. De te emitteren hoeveelheid MCB wordt beperkt door brongerichte
maatregelen bestaande uit lage concentraties MCB in de grondstof. In voorschrift 2.3.1 is een maximum opgenomen voor de concentratie MCB in deze grondstof (het te destilleren ruwe MDI). Van dit MCB blijft een
substantieel gedeelte MCB achter in de vacuüm-olie (circa 50%) en het eindproduct. Verwacht wordt een
maximale emissie van circa 50%*0,004%*200.000 = 4 ton MCB per jaar. Dit komt overeen met 4/8000 =
0,0005 ton per uur = 0,5 kg MCB per uur.
Energie
Ons is niet duidelijk of Dow qua energie aan BBT voldoet. Het meedoen aan een convenant benchmarking
hoen geen garantie in te houden dat voor energie aan best beschikbare technieken wordt voldaan. Zo nodig
dient u hiervoor aanvullende voorschriften op te nemen.
Onze overweging: voor dit aspect wordt de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" gehanteerd. Deze
circulaire is als BBT-document aangewezen in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".
In paragraaf 2.4 van de Circulaire Energie in de milieuvergunning wordt de relatie tussen benchmarking en
de rol van het bevoegd gezag Wm beschreven, onder meer wordt gesteld dat: "de overheid geen specifieke,
nationale maatregelen voor energiebesparing zal opleggen" en "het bevoegd gezag toetst en formaliseert de
energie-efficiëncy-plannen in het kader van de milieuvergunning en krijgt hierbij advies van het Verificatiebureau benchmarking (VBE)".
Wij zijn van mening dat Dow zolang zij voldoet aan de uitgangspunten van het Convenant benchmarking,
voor wat betreft het aspect energie kan worden geacht te voldoen aan de BBT.
In het kader van de uitvoering van de convenant benchmark is het 1e energie-efficiëncy-plan (EEP-1) ingediend op 15 juli 2002. Aan EEP-1 hebben wij op 21 november 2002 onze instemming verbonden. Dow
maakt voor de locatie Terneuzen en Delfzijl een overall energie-efficiëcy-plan. Het energieverbruik van Dow
Delfzijl betreft daarbij slechts 1% van het totaalverbruik. De nadruk ligt daarom bij de locatie in Terneuzen.
In EEP-1 is voor Dow Delfzijl de zekere maatregel "afstellen branderafstelling fornuis 701" opgenomen, welke inmiddels ook is uitgevoerd.
De "2e Doorlichting van het energieverbruik, Locatie Delfzijl" van oktober 2005 is door de VBE geverifieerd.
Gebleken is dat de afstand tot de wereldtop van Dow Delfzijl voor het jaar 2004 0,8% is. De autonome ontwikkeling van de wereldtop wordt verwacht met een percentage van 0,8% per jaar te verbeteren. Verder is
vastgesteld dat er geen besparingsopties zijn die thans wel en eerder niet rendabel waren.
Water
Als Dow momenteel met betrekking tot watergebruik niet aan BBT voldoet dan dient voorschrift 1.4.1 te leiden tot een appelabel besluit. Overigens moet Dow op dit punt per oktober 2007 aan BBT voldoen.
Onze overweging: voor het waterverbruik bij het door Dow gevoerde proces zijn geen kengetallen op basis
van een BREF bekend. Wel geeft de BREF afgas- en afvalwaterbehandeling op pagina 274 aan dat het regelmatig uitvoeren van benchmarking en bijstellen van processen als het gaat om waterverbruik (als
onderdeel van het MZS) BBT is. De regelmaat is verder niet gedefinieerd
In paragraaf 6.3.1 van de aanvraag is het waterverbruik inzichtelijk gemaakt. In het verleden zijn enkele onderzoeken uitgevoerd en als vervolg daarop is de behandeling van het koelwater gewijzigd.
In de milieujaarverslagen worden de resultaten van waterbesparing meegenomen.
Gezien de grote omvang van het leidingwaterverbruik en om invulling te geven aan de verruimde reikwijdte
van de Wet milieubeheer vinden wij onderzoek naar reductie van het waterverbruik noodzakelijk. In voorschrift 1.4.1 ontbreekt een herhalingsfrequentie. Aan voorschrift 1.4.1. hebben wij derhalve toegevoegd dat
het onderzoek één maal per vijfjaar dient te worden herhaald. Dit is een redelijke termijn om op dit gebied
betekenisvolle ontwikkelingen af te wachten. Met betrekking tot het waterverbruik is de inrichting BBT.
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Een goedkeuring van het onderzoek vinden wij niet noodzakelijk, omdat het gaat om een inspanningsverplichting en omdat wij de inhoud van het voorschrift voldoende bepaald achten.
Monitoring Wm vergunning
Voorschrift 2.1.1, in combinatie met voorschrift 2.3.3, is onvoldoende concreet met betrekking tot monitoring.
Op grond van artikel 8.12 lid 4 van de Wet milieubeheer moet een voorschrift worden opgenomen "waarbij
de wijze van bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de frequentie
van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van
die gegevens en de resultaten van die beoordelingen".
Wij verzoeken u om op basis van ho. 3.7 van de NER een tabel op te nemen met het monitoringprogramma
met daarin de locaties van metingen, ERP's, de te meten parameters, de frequentie van de metingen en de
bemonstering- en analysemethodes.
Wordt er na de scrubber(s) continue HCI gemeten? Zo nee, hoe bepaalt u dan de in voorschrift 2.3.2 vergunde jaarvracht van 30 kg?
Onze overweging: zoals aangegeven in de considerans paragraaf 3.9.4. hoeft op grond van de NeR geen
eis gesteld te worden aan de MCB, aniline- en zoutzuur-emissie van scrubbers 160/161 gezien de geringe
omvang van de emissies.
De meting van voornoemde emissies, zoals genoemd in de aanvraag, betreft een indicatieve meting. Wij
vinden het noodzakelijk deze meting opnieuw te laten uitvoeren om hiermee bevestiging te krijgen over de
omvang van de emissie. Aan deze meting hebben wij middels voorschrift 2.3.3. aanvullende eisen gesteld
om zodoende het predicaat indicatief te kunnen laten vervallen. Indien blijkt dat de eenmalige meting de in
de aanvraag opgenomen uitgangspunten niet bevestigd dan zullen wij overwegen om een wijziging van de
vergunning op basis van art 8.23 van de Wet milieubeheer uit te voeren.
Aniline is in zeer geringe mate aangetroffen zoals aangegeven in de considerans en de aanvraag.
De emissie van MCB is ten opzichte van het verleden sterk terug gedrongen door het afnemen van de concentraties van deze stof in het te destilleren ruwe MDI (zie aanvraag paragraaf 6.1). Dit brongerichte beleid
wordt voortgezet door in voorschrift 2.3.1 eisen te stellen aan de concentratie MCB in het ruwe MDI.
De geringe omvang van de zoutzuur-emissie is alleen gegarandeerd bij een goede werking van de emissiebeperkende voorziening i.e. de scrubbers 160/161. Derhalve hebben wij middels voorschrift 2.1.1. deze
goede werking geborgd. Omdat deze scrubbers zijn geplaatst ten behoeve van uitwassing van zure componenten is met name de pH van de wasvloeistof genoemd als relevante parameter.
De scrubbers zijn in serie geplaatst waarbij de meest verontreinigde wasvloeistof de eerste wassing doet en
de minst verontreinigde (verse) wasvloeistof de tweede wassing. De scrubbers zijn uitgelegd op een debiet
van maximaal 600m3 afgassen, terwijl,dit in de praktijk op enkele tientallen m3 ligt. Bij vervanging van de
wasvloeistof blijft de tweede scrubber in bedrijf en is dus geen sprake van afwijkende emissies. De wasvloeistof wordt gemiddeld een keer per maand vervangen. Deze vervanging wordt met name bepaald door een te
hoge chlorideconcentratie (circa 2,5%) waardoor verstopping van het systeem kan ontstaan. Het is dus niet
de pH die bepalend is voor de vervanging van de wasvloeistof. De pH is bij vervanging nog circa 10.
De NeR hoofdstuk 3., tabel 3 geeft voor een natte gasreiniging van anorganische stoffen de volgende emissierelevante parameters: debiet afgasstroom, drukval, debiet vloeistofcirculatie. Dow meet het debiet van de
afgasstroom en de drukval over de scrubbers niet. Omdat de installatie overgedimensioneerd is, zijn dit geen
kritische paramaters en achten wij monitoring hiervan niet noodzakelijk. Op de installatie zit wel een meting
van het debiet van de wasvloeistof met een laag niveau alarmering.
Derhalve hebben wij voorschrift 2.1.1. 5e aandachtstreepje aangepast tot:
- hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde voorzieningen wordt uitgevoerd en geregistreerd, waaronder pH van de wasvloeistof en het van de debiet vloeistofcirculatie.
Voorschrift 2.3.2 hebben wij laten vervallen.
Mede in aanmerking genomen het vorenstaande zijn wij van oordeel dat de in de voorschriften 2.1.1 en 2.3.3
vermelde verplichtingen dermate duidelijk en welbepaald zijn omschreven dat voor toevoeging van een op
artikel 8.12, vierde lid, van de Wm te baseren voorschrift geen reden is.
Geluid
Gezien de nabijheid van de Wadden moet de immissie op 0,5 km afstand onder de 30 dB liggen (stiltecriterium in de natuur) om samen met andere bronnen op een kilometer afstand onder de 30 dB te blijven.
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Onze overweging: Dow is gevestigd op een gezoneerd industrieterrein. De geluidbijdrage van Dow is getoetst aan deze zone en past binnen deze zone. Overigens is het binnen de invloedssfeer van de
geluidszone vallende deel van het Eems-Dollard-gebied ingevolge het Provinciaal Omgevingsplan in samenhang met de Provinciale Milieuverordening uitgezonderd van de bepalingen over
milieubeschermingsgebieden, welke term ook het begrip stiltegebied omvat (POP, pagina 60, kaart 2).
Licht
Er dienen mogelijk (verdergaande) voorschriften worden opgenomen om verstoring door licht naar de Wadden te beperken.
Onze overweging: gezien de situering van de inrichting op het industrieterrein Oosterhorn, de gegeven situatie dat het bestaande activiteiten zijn en de afstand van ten opzicht van de Wadden van circa 1200m zijn er
geen redenen om aanvullende voorschriften op te nemen (zie ook considerans paragraaf 3.7.2.).
Natuurbeschermingswet
Op grond van de IPPC richtlijn zou een passende coördinatie met de Nbw vergunning mogen worden verwacht. Dit is hier ten onrechte niet gebeurd.
Uit de stukken blijkt dat er mogelijk wel effecten te verwachten zijn op de Waddenzee zoals verstoring door
met name licht en geluid, en tevens besmetting en/of depositie van verontreinigingen. Deze aspecten zijn nu
onvoldoende aan de orde gekomen.
Wij verzoeken u alsnog om een gecoördineerde behandeling waarbij de procedures synchroon lopen en de
vergunningeisen op elkaar worden afgestemd.
Onze overweging: Een coördinatie met de Nbw vergunning is hier niet aan de orde omdat ter zake van de
inrichting zoals deze op basis van de thans te verlenen revisievergunning op basis van de Wet milieubeheer
in werking zal mogen zijn, geen Nbw vergunning is vereist. In dit verband moge ook worden verwezen naar
onderdeel 3.7.1 van de considerans. Voor wat betreft de in dit onderdeel van de schriftelijke zienswijzen genoemde effecten op de Waddenzee zoals verstoring door met name licht en geluid, en tevens besmetting
en/of depositie van verontreinigingen, merken wij op dat deze door de thans te verlenen milieuvergunning
afdoende worden gereguleerd.
Tot zover de overwegingen met betrekking tot de Wm de overige zienswijzen worden betrokken bij de Wvovergunning.
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.
Dow valt onder categorie 4.1 (fabricage van organisch-chemische basisproducten) als aangegeven in bijlage
1 van de IPPC richtlijn en is dus een gpbv installatie. Daarom is in deze vergunning met de volgende BBT
documenten rekening gehouden:
BREF koelsystemen, BREF Monitoring, BREF afgas- en afvalwaterbehandeling, BREF organische bulkchemie, Circulaire energie in de milieuvergunning, Leidraad afval- en emissiepreventie, Nederlandse richtlijn
bodembescherming (NRB), NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, PGS 30: Buitenopslag vloeibare aardolieproducten in kleine installaties, PGS 3: Richtlijnen voor
kwantitatieve risicoanalyse
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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.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, 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 CO2,
NOX, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is
met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld 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 milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
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.
Dow beschikt over een milieuzorgsysteem. Dit systeem is niet gecertificeerd overeenkomstig de gebruikelijke
standaard ISO-14001. De auditor LRQA heeft schriftelijk (zie aanvraag, bijlage M, "Compliance Letter
LLoyds) aangegeven dat het door Dow gevoerde "Operating Discipline Management System (ODMS)" voldoet aan de eisen van ISO-14001.
Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.6
Bedrijfsmilieuplan
Op 2 april 1993 hebben Vereniging Nederlandse Chemische Industrie en de betrokken overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid 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. Dow heeft 3 BMP's uitgebracht in de periode 1993 tot 2005. De vierde en laatste BMP-ronde onder deze IMT gaat Dow in nadat deze
vergunning is verleend. In die zin is dit laatste BMP volgend en hoeven wij hier bij de vergunningverlening
geen rekening mee te houden.

Pagina 11 van 52

3.7

Groene wetten

3.7.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in of in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Er moet
daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten
kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als hiervan sprake is moet een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Als vervolgens niet kan worden uitgesloten dat
de activiteit, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kan
hebben voor het desbetreffende gebied moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de
gevolgen voor dit gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied. Met betrekking tot de hierboven genoemde aspecten overwegen wij het volgende.
Gezien de situering van de inrichting, de gegeven situatie dat het bestaande activiteiten zijn en de aard van
de activiteiten en de emissies, kan ons inziens worden uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Er is naar onze mening daarom geen
sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.7.2
Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten, voortplantings-,
rust- en verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige 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 in relatie tot de Groene wetten te verbinden.
3.8

Afvalstoffen en afvalwater

3.8.1
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.
3.8.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
De totale hoeveelheid afval dat binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 550 ton. Dit betreft de stromen groter dan 1 ton. Deze worden alle als gevaarlijk bedrijfsafval afgevoerd. Richtinggevende relevantiecriteria
volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil, december 2005). 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 hoger dan de genoemde relevantiecriteria.
Bij Dow is reeds een afvalregistratie- en beheersysteem operationeel. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het
stellen van prioriteiten ten aanzien van preventie en hergebruik. Dow is voornemens om te blijven streven
naar afvalreductie. Een grote inspanning van Dow op het gebied van afvalpreventieonderzoek is de beperking van hemelwater op het Dowthermcontainment.
Genoemde afvalstromen zijn procesgebonden en de mogelijkheden voor reductie, stelt Dow in de aanvraag,
zijn gering. Niettemin is Dow toch voornemens een intern reductieprogramma op te starten. In voorschrift
1.3.1. hebben wij aan dit onderzoek nadere voorwaarden gesteld.
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3.8.3
Afvalwater
Dow heeft twee afvalwaterstromen, AW-1 en AW-2.
AW-1 is afkomstig uit het proces en wordt na enkele zuiveringsstappen geloosd op het Oosterhornkanaal.
AW-2 betreft sanitair afvalwater en een afvalwaterstroom van het QC-laboratorium. AW-2 wordt afgevoerd
via het persrioolsysteem van een derde i.e. Groningen Seaports. Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen worden gesteld aan deze lozing op een riool
van derden en het door derden beheerd zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van
de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn aan de vergunning verbonden.
Voor AW-1 en AW-2 is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het
waterschap Hunze en Aa's.
Met betrekking tot het (door middel van "good housekeeping" maatregelen) voorkomen danwei beperken
van verontreiniging van het op het terrein vrijkomende hemelwater kan worden verwezen naar het hoofdstuk
bodem (paragraaf 3.10).
3.9

Lucht

3.9.1
Stookinstallaties
Binnen de inrichting staan vier aardgas gestookte fornuizen FU-610, FU-611, FU-701, H-990 en een aardgas
gestookte stoomketel B-740.
emissiehandel in CO2 en NOx
Op 1 januari 2005 is in Nederland de CO2-emissiehandel en de NOx-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 respectievelijk Besluit NOx-emissiehandel. Deze besluiten
moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland en, indirect, tot besparing van energie respectievelijk vermindering van de uitstoot van NOx.
Dow valt niet onder deze besluiten omdat het gezamenlijk thermisch vermogen van de Stookinstallaties kleiner is dan 20 MW
Besluit emissie-eisen Stookinstallaties
Op bovengenoemde Stookinstallaties is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties A (BEES-A) van directe
toepassing en hoeven geen voorschriften op basis van de NeR te worden gesteld.
Het BREF Stookinstallaties heeft betrekking op installaties met een thermisch vermogen groter dan 50 MW.
De bij Dow opgestelde installaties hebben een gezamenlijk vermogen van nog geen 15 MW en vallen derhalve niet onder de reikwijdte van het BREF Stookinstallaties.
Op basis van artikel 24 van het BEES-A vraagt Dow voor de stookinstallatie FU-610 een ruimere NOx-norm
aan van 250 mg/Nm3. FU-610 is een Stookinstallaties die sinds een voor 15 oktober 1992 gelegen tijdstip
wordt bedreven met toepassing van luchtvoorverwarming. Voor een dergelijke stookinstallatie mag op basis
van BEES A, artikel 24, lid 2, sub c een correctiefactor op de emissie-eis van 150 mg/Nm3 worden toegepast. Deze correctiefactor is afhankelijk van de temperatuur van de voorverwarmde lucht. Wanneer deze
temperatuur minimaal 225 graden Celsius bedraagt wordt de gecorrigeerde norm 250 mg NOx/Nm3.
Deze ruimere norm en voorverwarmingtemperatuur is vastgelegd in een voorschrift. Alle omstandigheden in
aanmerking genomen en gezien het feit dat het hier om een installatie gaat van relatief kleine omvang, zijn
wij van oordeel dat de NOx-norm van 250 mg/Nm3 beantwoordt aan de BBT.
3.9.2
Besluit Luchtkwaliteit 2005
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Deze
zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Voor Dow is NOx van belang. Aan de hand van de verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van de in dit besluit genoemde grenswaarden.
3.9.3
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het
gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn. 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.
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3.9.4
Uitlaat gaswassysteem
De volgende organische stoffen worden geëmitteerd uit het gaswassysteem:
monochloorbenzeen (MCB)
aniline
chloorverbindingen, berekend als zoutzuur
Het gaswassysteem reinigt de gassen die afkomstig zijn van de vacuümpompen die het vacuüm verzorgen
van de 3 MDI destillatiefabrieken. De verontreinigingen in de gassen worden deels geabsorbeerd in de
smeerolie van de vacuümpompen. Het doel van de scrubber is de zure componenten (chloorverbindingen)
uit te wassen. Wassing vindt derhalve plaats met een alkalische oplossing. Voor de niet zure componenten
ligt het rendement veel lager.
Deze gasstroom heeft een omvang van 15 tot 20 m3 per uur onder normale omstandigheden.
Monochloorbenzeen
MCB Is een stof met een smeltpunt van - 46 graden Celsius en een kookpunt van 133 graden Celsius en is
als verontreiniging reeds aanwezig in de aangevoerde grondstof (ruwe MDI). Emissie van MCB naar de lucht
vindt plaats uit het gaswassysteem van de MDI-destillatie-units. De stof wordt nauwelijks door het gaswassysteem tegen gehouden.
In de veranderingsvergunning van 23 november 1999 is een eis geformuleerd van 0,04 kg MCB per ton verwerkt ruw MDI. Er vanuit gaande dat al deze MCB naar de lucht wordt geëmiteerd en uitgaande van een
productiecapaciteit van 200.000 ton ruw MDI is de theoretisch te verwachten emissie van MCB gelijk aan
8000 kg MCB per jaar. Dow geeft in de aanvraag aan verdere aanscherping van de maximum emissie van
0,04 kg per ton verwerkt ruwe MDI onwenselijk te achten. Dat dit emissie-niveau van 0,04 kg per ton beantwoordt aan de BBT, wordt hierna in de overwegingen onder het opschrift Toetsing MCB aan de NER
onderbouwd
Toetsing MCB aan de NER
MCB is ingedeeld in klasse g.0.2 van de NeR. Hiervoor geldt een maximale ongereinigde grensmassastroom van 0,5 kilogram per uur. Bij overschrijding van deze norm geldt een emissie-eis van 50 mg/Nm3. Er
zijn 2 metingen beschikbaar van de MCB-emissie. In 1999 is een massastroom van 0,146 kg per uur gemeten, overeenkomend met circa 8000*0,146 =1168 kg per jaar.
In 2001 is een massastroom van 0,133 kg per uur gemeten, overeenkomend met circa 8000*0,133 =
1064kg per jaar.
De gemeten geëmitteerde hoeveelheid is dus aanzienlijk minder dan de theoretisch verwachte hoeveelheid
van 8000 kg MCB per jaar, overeenkomend met 1 kg MCB per uur. Dit komt doordat in werkelijkheid een
substantieel gedeelte van de MCB achter blijft in de vacuum-olie (circa 50%) en het eindproduct. Onbekend
is wat tijdens de meting het productieniveau was en wat het gehalte aan MCB in de ruwe MDI was. Bovengenoemde metingen dienen als indicatief te worden beschouwd. Gezien de onnauwkeurigheid van deze
metingen vinden wij het redelijk een herhaling van deze meting voor te schrijven. Bij deze meting dienen ook
procesomstandigheden als productiecapaciteit en gehalte MCB in het ruwe MDI worden meegenomen. Zie
voorschrift 2.3.3.
Een indicatieve toetsing aan de NeR op basis van bovengenoemde metingen geeft aan dat de grensmassastroom niet wordt overschreden en dat geen norm op basis van de NeR kan worden gesteld. De toets is
indicatief en daarom heeft Dow in de aanvraag een beschouwing opgenomen over MCBemissiereducerende technieken. De kosten van deze technieken zijn echter te hoog om als kosteneffectief te
kunnen worden beschouwd. Dus ook bij overschrijding van de grensmassastroom blijft het voorschrijven van
deze technieken derhalve niet redelijk. De huidige emissie is BBT.
MCB en de omgeving
MCB kan via atmosferische depositie naar bodem of oppervlaktewater terugkeren. Via natte depositie zal
slechts een uiterst klein gedeelte deponeren. Aangezien de stof praktisch niet in water oplost kent MCB voor
natte depositie een zeer lage verwijderingsconstante van 0,00007 % per uur. Ten aanzien van de droge depositie ontbreken exacte gegevens over de depositiesnelheid, doch aangenomen kan worden dat deze
vergelijkbaar is met die van organische stoffen. De depositiesnelheid zal dan liggen in de ordegrootte van
0,001 a 0,01 cm/s. Dit betekent een verwijderingssnelheid van ca. 0,005 a 0,05 % per uur. Boven wateroppervlakten is de depositie nog veel lager. Belangrijke verwijderingsmechanismen van MCB zijn chemische
reacties in de atmosfeer, voornamelijk reacties met OH-radicalen. De omzettingssnelheid van MCB bedraagt
ongeveer 0,3% per uur. Daarnaast vindt ook nog fotolyse plaats. Dit is het uiteenvallen van het molecuul
door absorptie van electromagnetische straling met golflengten hoger dan 300 nm. De omzettingssnelheid
ten gevolge van fotolyse bedraagt ongeveer 0,03 % per uur.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat chemische omzetting van MCB een veel belangrijker verwijderingsmechanisme is dan natte en/of droge depositie.
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MCB wordt niet genoemd in bijlage 1 van de Derde Nota waterhuishouding (kwaliteitsdoelstelling 2000) maar
is wel een zwarte lijst stof voor bodem en water. In de "Integrale Normstelling Stoffen-Milieukwalitetisnormen
bodem, water, lucht-december 1997" is voor MCB geen streefwaarde of MTR voor lucht opgenomen.
Zoals hiervoor betoogd zal slechts een zeer klein deel van de geëmitteerde MCB uiteindelijk in de bodem of
het oppervlaktewater terecht komen. Wij menen dat ook dat geen speciale aandacht besteed hoeft te worden aan het gegeven dat MCB op de zwarte lijst voorkomt.
Aniline
Ruwe MDI bevat geen aniline, maar door omzetting van fenylisocyanaat (ruw MDI bevat circa 10 ppm fenylisocyanaat) in de loogscrubber zou aniline kunnen ontstaan. De aanvraag maakt melding van concentraties
van 140 mg aniline per m3; met een debiet van 20 m3 per uur geeft dit een vracht van 2,8 g per uur. Aniline
valt in categorie O.1. van de NeR. Bij overschrijding van een ongereinigde massastroom van 100 g per uur
dient een eis van 20 mg/m3 te worden gesteld. Van een dergelijke overschrijding is geen sprake zodat het
stellen van een norm niet noodzakelijk is. Dit uitgangspunt is gebaseerd op een incidentele meting. Derhalve
achten wij herhaling van de meting noodzakelijk (zoals aangegeven in voorschrift 2.3.3.) om dit uitgangspunt
te kunnen toetsen.
Zoutzuur
De emissie van chloorverbindingen wordt gemeten als zoutzuur. Het gaswassysteem is ontworpen om deze
chloorverbindingen door wassing met natronloog te verwijderen uit de gasstroom die afkomstig is van de drie
destillatietorens. Uit op 21 september 1999 uitgevoerde metingen wordt een emissie van minder dan 6 kg
zoutzuur per jaar afgeleid. Uit op 27 juni 2001 uitgevoerde metingen wordt een emissie overeenkomend met
minder dan 30 kg zoutzuur per jaar afgeleid. In de NER is voor dergelijke kleine stromen een vrijstellingsbepaling opgenomen. Als de vracht van een bron op jaarbasis lager is dan het 500-voudige van de van
toepassing zijnde grensmassastroom kan de emissie van deze bron worden uitgesloten bij de bepaling van
het voorzieningenniveau en zijn de algemene concentratie-eisen niet van toepassing. Zoutzuur is ingedeeld
in de klasse g.A.3 met een emissievracht van 150 gram per uur. Het 500-voudige daarvan is 75 kg per jaar.
Genoemde emissie hoeft derhalve niet te voldoen aan een concentratie-eis. In voorschrift 2.3.2 wordt een
vrachteis opgelegd en in voorschrift 2.1.1. de eis voor instructies en procedures om de bewaking van emissierelevante parameters te borgen.
3.9.5
Uitlaat M143 productie
Uit dit emissiepunt komt alleen een beperkte hoeveelheid CO2. Dit is verder niet relevant.
3.9.6
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms2003 en Besluit broeikasgassen Wms2003
Op de locatie zijn een twintigtal installaties en compressoren aanwezig die gebruik maken van koudemiddelen. In slechts twee kleinere airco installaties is nog HCFK (Freon R-22) aanwezig, totaal 14,5 kg. Alle
andere installaties bevatten verschillende typen HFK's of combinaties daarvan.
Totaal is in deze systemen 390 kg van deze HFK koudemiddelen aanwezig. Voor het overgrote deel zijn dit
kleinere systemen met geringe inhoud. Een uitzondering hierop vormen de drie koelcompressoren ten behoeve van de koude product opslag. Deze hebben alle drie ruim meer dan 100 kg inhoud.
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.
3.10

Bodem

3.10.1 Algemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 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.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in het
kader van calamiteiten wordt in NRB-verband niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
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 bodem beschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
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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". Een kerende voorziening dient zodanig te
zijn uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt voordat de verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.
3.10.2 Bodemrisicodocument
Aan de aanvraag is een bodemrisicodocument (BRD) toegevoegd in de vorm van twee rapporten van Tauw
luidend:
"Bodemrisico-inventarisatie" van 6 augustus 2003 en "Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen, tankputten
(28 augustus 2003). Tevens is een "Plan van aanpak bodembeschermende voorzieningen" aan de aanvraag
toegevoegd.
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, waaronder thermische olie (dowtherm RP) en smeerolie. Voor MDI
geldt dat zij onder invloed van water snel reageert tot stabiele inerte poly-urea's, waardoor de kans op indringing in de ondergrond zeer beperkt is. De bodembedreigende eigenschappen van MDI zijn derhalve
beperkt.
In voornoemde rapporten wordt geconcludeerd dat Dow op doelmatige wijze aan het vereiste van faciliteiten
en personeel kan voldoen vanwege de aanwezigheid van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Derhalve is
het mogelijk bij het grootste gedeelte van de bodembedreigende activiteiten te volstaan met vloeistofkerende
voorzieningen en is een volledig vloeistofdichte voorziening niet noodzakelijk.
Ter invulling van het aspect faciliteiten en personeel zijn eisen gesteld in deze vergunning middels voorschriften.
Het BRD geeft een overzicht van bodembedreigende activiteiten met het bijhorend bodemrisico. In een aantal gevallen wordt nu al een verwaarloosbaar risico bereikt. De noodzakelijke bodembeschermende
voorzieningen staan beschreven in het BRD. In een aantal gevallen is sprake van een verhoogd bodemrisico. Het BRD geeft een aantal aanvullende maatregelen die getroffen moeten worden om dit verhoogd
bodemrisico terug te brengen.
Een uitvoeringsplan voor uitvoering van de bodembeschermende maatregelen is aan de aanvraag toegevoegd.
In dit plan zijn de termijnen opgenomen waarbinnen de bodembeschermende maatregelen getroffen worden.
De termijn is beïnvloed door onder andere de vraag of een sanering van de ondergrond noodzakelijk is, de
omvang van de investering en de inpasbaarheid in geplande stops. Met de gestelde termijnen stemmen wij
in.
3.10.3 Onderzoeken
In opdracht van Dow zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd die kunnen dienen als nulsituatie.
Het betreft:
- inventariserend onderzoek uit 1995
- nader onderzoek uit 2004.
- saneringsplan op hoofdzaken uit 2006.
Er worden nu geen bodembedreigende activiteiten op andere plaatsen aangevraagd. De vastgelegde nulsituatie kan worden gebruikt bij beëindiging van de inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is
veranderd als gevolg van de activiteiten van de inrichting.
Eindsituatie-onderzoek
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.
Dow moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd gezag. Als blijkt
dat de bodemkwaliteit slechter is geworden dient Dow maatregelen te nemen.

Pagina 16 van 52

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.
3.11

Veiligheid

3.11.1 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. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen,
die binnen de inrichting van Dow aanwezig is, is lager dan de in in het BRZO 1999 aangegeven drempelwaarde. De inrichting valt derhalve niet onder het BRZO1999.
De Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer is derhalve ook niet van toepassing.
3.11.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Dow valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de aanwezigheid
van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage. Het BEVI koppelt de Wet milieubeheer (Wm) en de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR)
ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10-6 per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor
een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de WRO wordt het bestemmingsplan
hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel
blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant
aspect is. De beoordeling heeft in gezamenlijkheid met de regionale brandweer Groningen en de afdeling
RO van de gemeente Delfzijl plaatsgevonden.
QRA
Het inzicht in de 10-6 contour van een inrichting wordt verkregen door een kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
uit te voeren. Niet in alle situaties is een QRA noodzakelijk om inzicht te krijgen in de risico's die een inrichting voor haar omgeving veroorzaakt. In de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) zijn tabellen
opgenomen met gestandaardiseerde risicoafstanden. Het gebruik van de tabellen is echter gelimiteerd tot
die situaties waarin aan de voorwaarden wordt voldaan.
Het REVI geeft voor opslagen in emballage echter ook de mogelijkheid om te rekenen als wel voldaan wordt
aan voorwaarden. Omdat de tabellen als conservatief beschouwd mogen worden kan het onnodig ruimtebeslag (van de 10-6 contour) een reden zijn om alsnog te gaan rekenen.
In de situatie bij DOW was dit niet de reden. Eén van die voorwaarden van de tabellen is het totale stikstof
gehalte van de opslag. Deze mag (voor het gebruik van de tabel) niet hoger zijn dan 1,5 m/m%. De opslag
van DOW voldoet niet aan deze voorwaarde waardoor een QRA noodzakelijk is om inzicht te krijgen.
De eigenschappen van MDI en de aard van de opslagen zijn reden geweest om de scenario keuze in het
QRA nader te beschouwen. In overleg met het RIVM is gekozen voor de opgenomen scenario's (beperkte
plasbrand als gevolg van een incident met MDI en een vorkheftruck). Naast dit scenario zijn tevens twee
scenario's toegevoegd als gevolg van de aanwezigheid van een aardgasleiding.
Plaatsgebonden risico (PR, 10-6 contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10-6 contour voor de inrichting van DOW de inrichtingsgrens aan de oostzijde
gedeeltelijk overschrijdt. Binnen de 10-6 contour komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan Oosterhorn is geborgd dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour
mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEVI.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het BEVI.
Groepsrisico (GR)
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied (bij weersomstandigheid D5) waarbinnen het groepsrisico
verantwoord moet worden binnen de inrichting blijft.
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In de onderhavige situatie is geen nadere verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk omdat er een
QRA beschikbaar is waaruit blijkt dat er geen toename van het risico plaatsvindt én géén overschrijding van
de oriënterende waarde aan de orde is; het groepsrisico is nihil.
De bovenstaande beschouwing van het groepsrisico geeft ons dan ook geen aanleiding om de aangevraagde vergunning te weigeren.
Maximale effectafstanden
De maximale effectafstanden ten gevolge van toxische verbrandingsproducten bedragen 180 m. bij zeer stil
weer (F2). Bij reguliere weersomstandigheden (D5) is de levensbedreigende afstand < 5m.
Voor de thermische scenario's zijn de afstanden als volgt:
10 kW/m2:
52 m. (= 1 % totaliteit)
3 kW/m2:
150 m.
1 kW/rn2:
310 m.
3.11.3 Registratiebesluit externe veiligheid
Momenteel is DOW opgenomen in het risicoregister volgend uit het Registratiebesluit externe veiligheid. In
het risicoregister worden inrichtingen opgenomen die onder de criteria van het Registratiebesluit en inrichtingen die onder de criteria vallen zoals die opgenomen zijn in de drempelwaardentabel uit de Leidraad.
Op basis van de onderliggende aanvraag is de aanwijsgrond voor DOW voor opname in het risicoregister:
koude opslag 1000 ton MDI (cold store);
" warme opslag 400 ton MDI (hot room);
" opslag 1080 ton MDI.
Na het van kracht worden van onderhavige vergunning wordt het register overeenkomstig deze vergunde
situatie aangepast.
3.12

Opslag

3.12.1 Opslag MDI in emballage en in tanks
MDI (difenylmethaan-4,4-diisocyanaat) is een schadelijke stof met een vlampunt van 196 graden Celsius.
MDI is niet ADR geclassificeerd. De stof heeft een smeltpun-t van 37 graden Celsius en een kookpunt van
314 graden Celsius. De stof is zwaarder dan water (relatieve dichtheid ten opzicht van water is 1,2) en niet
vluchtig (dampspanning bij 20 graden Celsius is 0,019 Pa).
MMDI bevat grotendeels alleen MDI.
PMDI bevat bevat nog 60% MDI en is voor 40% gepolymeriseerd.
Omdat de gevaaraspecten MDI, PMDI en MMDI bepaald worden door het monomeer MDI zijn deze voor al
deze grades (varianten, subsoorten) identiek en wordt bij de opslag gekozen voor een identieke benadering.
De opslag van MDI en emballage wordt verdeeld over:
de koudeproductopslag met maximaal 1.000 ton MDI opgeslagen;
de hotroom met maximaal 400 ton MDI, PMDI of prepolymeren opgeslagen;
het chemical warehouse department (CHD) met maximaal 1.080 ton MDI opgeslagen;
in het ex-pellethanegebouw wordt maximaal 10 ton MDI in vaten en IBC's opgeslagen.
Beoordeling
MDI (en dus PMDI en MMDI) heeft een hoog vlampunt (slecht brandbaar) en op de opslag in tanks is de
richtlijn PGS29 niet van toepassing. Ook bij de opslag in vaten is geen PGS 15-richtlijn van toepassing, omdat deze stoffen niet ADR, dus als niet gevaarlijk, geclassificeerd zijn.
Zoals bij het onderdeel bodem eerder is aangegeven geldt voor MDI dat zij onder invloed van water snel reageert tot stabiele inerte poly-urea's, waardoor de kans op indringing in de ondergrond zeer beperkt is. De
bodembedreigende eigenschappen van MDI zijn derhalve beperkt.
In de nabijheid van de opslag van MDI mogen geen brandbare stoffen worden opgeslagen om aanstraling
van het MDI in het geval van brand te voorkomen.
In het product warehouse bevindt zich een volautomatisch drumstation voor het vullen van vaten (drums)
met MDI en een halfautomatisch vulstation voor het vullen van IBC's.
Tussen dit drumstation en de opslag wordt een afstand van 30 m in acht genomen om aanrijding te voorkomen.
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Opslag MDI in tanks
Voor de opslag van MDI, PMDI en MMDI is een groot aantal tanks aanwezig.
Beoordeling
De gevaaraspecten en bodem bedreigende aspecten van MDI zijn beperkt. Aan de opslag in tanks worden
geen specifieke eisen opgelegd. Wel dient bij de tanks een op "risico gebaseerde inspectie" te worden uitgevoerd. Middels een voorschrift hebben wij aangegeven dat over deze inspectiefrequentie afspraken met het
bevoegd gezag dienen te worden gemaakt.
3.12.2 Opslag gevaarlijke, corrosieve stoffen in tanks
a. Tank V-350 met benzoylchloride in een hoeveelheid van 350 l. De stof is bijtend en valt onder ADR-klasse
8. De stof heeft een vlampunt van 72 graden Celsius en is dus brandbaar, niet vluchtig (dampspanning 0,5
mbar). Voor het overige bevinden zich binnen de inrichting geen andere tanks voor de opslag van brandbare
stoffen.
b. Tank met zwavelzuur (par.5.4 van de aanvraag), 4 m3, bijtende stof (ADR klasse 8). Vanuit deze tank
wordt zwavelzuur gedoseerd aan de koeltorens. De tank is van HDPE.
Beoordeling
Voor beide tanks zijn aanvullende voorschriften gesteld in paragraaf 9.4 van de voorschriften.
3.12.3 Opslag van minerale oliën in tanks
a. V-850 opslag smeerolie, 50 ton
b. V-851 afvalsmeerolie, 18 ton
c. V-715 opslag van gasolie, 2,25 m3.
Beoordeling
Deze opslagen dienen te voldoen aan PGS 30. Zie paragraaf 9.5 van de voorschriften.
3.12.4 Opslag in emballage algemeen
Opslagen die onder de PGS15 vallen zijn:
Opslag van ADR-geclassificeerde stoffen in het CHD (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr.5; blz.28)
- Vaten/boxpallet open opslag unit (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr.11; blz. 27)
Opslag chemische stoffen PGS15 (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr.8; blz. 29)
Gasflessenopslag magazijn (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr.1; blz. 29)
Brandveilige kast PTS-werkplaats (zie aanvraag: overzicht opslagen, gebouw PTS; blz. 34)
Chemicaliënkast Prefabhallen (zie aanvraag: overzicht opslagen, gebouw PTS; blz. 34)
Chemicaliënkast laboratorium
Chemicaliënbunker QC-laboratorium (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr. 3; blz. 35)
Chemicaliënopslag QC-laboratorium (zie aanvraag: overzicht opslagen, nr. 4; blz. 35).
Op de beoordeling van bovengenoemde opslagen wordt verderop nader ingegaan.
Werkvoorraden
Op verschillende plaatsen worden werkvoorraden gebruikt. PGS15 voorschrift 3.1.1 geeft aan dat een werkvoorraad niet hoeft te voldoen aan de eisen van een opslagvoorziening. In PGS15 voorschrift 3.1.3. wordt
een werkvoorraad gedefinieerd als: "de hoeveelheid die verbruikt wordt in één dag of één batch".
Grotere hoeveelheden kunnen dus niet meer beschouwd worden als werkvoorraad.
Doseerinstallaties
In een aantal situaties is sprake van doseerinstallaties.
Ten behoeve van de chemicaliëndosering van de koel-, ketel- en tempered water systemen zijn enkele geautomatiseerde doseervaten aanwezig in het ketelhuis. Deze zijn voorzien van lekkage alarmering en in een
opvangbak geplaatst. Maximaal betreft dit een werkvoorraad van in totaal 2.000 kg.
Genoemde doseerinstallaties kennen een vaste opstelling, er is sprake van een bodembedreigende activiteit, zie hiervoor de paragraaf bodem.
Bij de zwavelzuurdosering en de Benzoylchloridedosering vindt geen opslag plaats in emballage, maar in
tanks, zie paragraaf opslag in tanks.
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3.12.5 Opslag in emballage per PGS-opslagplaats
Opslag van ADR-geclassificeerde stoffen in het CHD
In een deel van het CHD vindt opslag plaats van de volgende ADR-geclassificeerde stoffen:
Thermische olie Dowtherm® RP. De stof valt zowel onder de WMS (categorie N - milieugevaarlijk) als
onder de ADR (klasse 9, III). De stof is in stalen stopvaten van 200 L opgeslagen in het CHD.
De stof TPP valt zowel onder de WMS (categorie N - milieugevaarlijk en Xi - irriterend), en is tevens ADR
gereguleerd (klasse 9, III). De stof is in stalen stopvaten van 200 L opgeslagen in het CHD.
Di-(2-ethyl-hexyl) fosforzuur (DEHP/EHAP) wordt gebruikt als stabilisator/ toevoeging aan verschillende
MDI grades. De stof valt zowel onder de WMS (categorie C - bijtend) als onder de ADR (klasse 8, II). De
stof wordt opgeslagen in kunststoffen vaten.
Beoordeling:
Dit betreft een inpandige opslag van niet brandbare stoffen, uitsluitend ADR klasse 8 (bijtend) en 9 (milieugevaarlijk).
Volgens hoofdstuk 3.2.1.2 uit PGS15 mag in een inpandige opslagvoorziening ten hoogste 2500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn. Een grotere hoeveelheid dan 2500 kg is mogelijk wanneer
uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II of III aanwezig zijn. Dit laatste is niet het geval vanwege de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen klasse 8 ADR.
De opslag is niet voorzien van een brandmeldinstallatie zodat uitzondering van hoofdstuk 3.2.1.3. van
PGS15 niet geldt.
Voorschrift 9.2.2. verbindt het maximimum van 2500 kg aan de vergunning.
De opslag vindt plaats in dezelfde ruimte als de opslag van MDI in vaten. In het QRA is een scenario met
brand in de MDI opslag uitgewerkt. Bij de opslag van ADR klasse 9 stoffen is in voorschrift 9.2.3. vastgelegd
dat tussen de MDI-opslag en deze PGS-15-opslag een minimumafstand van 7,5 m dient te worden gehanteerd (voorschrift 3.2.1.1 uit PGS 15) om aanstraling vanuit een brand in de MDI opslag naar deze PGS-15
opslag te voorkomen.
Vaten/boxpallet open opslag unit
Deze opslag is aan de noordzijde van tankput TP-501 gelegen. Hierin worden (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen opgeslagen, zoals de zgn. 'light ends', het condensaat van het thermische olie systeem (mengsel van
met name laagkokende alkanen C1 - C10).De opslaghoeveelheid is kleiner dan 10 ton. In deze opslag worden brandbare stoffen opgeslagen.
beoordeling:
Dit betreft een uitpandige opslagvoorziening voor brandbare stoffen. De hoeveelheid stoffen is kleiner dan
10 ton. De opslag heeft 2 compartimenten met 2 pallets per compartiment. De totale aanwezig hoeveelheid
wordt gemaximaliseerd op 4 vaten van 200 liter per pallet, is totaal 3200 liter. Zie voorschrift 9.2.5..
Volgens hoofdstuk 3.2.2.1. van de PGS15 is weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag ten opzichte
van omringende activiteiten een belangrijk punt bij deze opslag. Bij 10 m afstand geldt ten aanzien van de
brandwerendheid van de opslag geen eis. Dit is in voorschrift 9.2.6. vastgelegd.
Opslag chemische stoffen PGS15
Aan de oostzijde van het CHD warehouse is een opslag voor chemisch afval gelegen. In deze opslag wordt
merendeels lege emballage opgeslagen in afwachting van afvoer naar een recyclingbedrijf. Een klein deel
van de afvalstoffen is in verband met het vervoer ADR-geclassificeerd. Momenteel is dit alleen aceton, (zie
blz 86 aanvraag) De verpakte afvalstoffen worden 1 keer per maand afgehaald. De hoeveelheid aceton die
per jaar wordt afgevoerd is ca.1,5 ton. Dow geeft aan dat de opslagplaats voldoet aan beschermingsniveau
3. Dit is het minst omvangrijke beschermingsniveau. Dit betekent dat alleen een productopvang van 10% van
de aanwezige vloeistoffen is gerealiseerd. Een brandbeveiligingsinstallatie en bluswateropvang is niet aanwezig.
Beoordeling:
Hoofdstuk 3.1.5 van de PGS15 (voorschrift 9.1.2.) eist dat lege ongereinigde verpakking aan dezelfde eisen
dient te voldoen als verpakte gevaarlijke afvalstoffen.
Momenteel wordt alleen aceton-afval, ADR klasse 3 (brandbaar), opgeslagen. Op termijn is het mogelijk dat
nog andere ADR-geclassificeerde afvalstoffen in emballage dienen te worden opgeslagen. Dit zijn dan afvalstoffen afkomstig van de op de inrichting aanwezige stoffen die vallen onder de ADR-klasse 8 (bijtend) en 9
(milieugevaarlijk).
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Om te voorkomen dat opslag plaatsvindt van stoffen die een hoger beschermingsniveau van 3, zoals de
PGS15 die definieert, vereisen hebben wij maxima gesteld aan de hoeveelheden opslag.
In de opslag mag maximaal 10 ton aan ADR-geclassificeerde stoffen worden opgeslagen. Deze opslag dient
te voldoen aan de eisen van een uitpandige opslagvoorziening.
Magazijn
Onder het beheer van het magazijn vallen tevens de opslag van gasflessen en een beperkte vatenopslag
met niet ADR-geclassificeerde stoffen, waaronder minerale olie.
beoordeling:
Aan de opslag van gasflessen zijn eisen gesteld in hoofdstuk 6 van de PGS15. Aan de niet ADRgeclassificeerde stoffen zijn geen eisen gesteld op basis van PGS15. Wel is de opslag van minerale olie een
bodembedreigende activiteit, zie hiervoor de paragraaf bodem.
PTS werkplaats
Hier staat een brandveilige kast t.b.v. een werkvoorraad aan verf, coatings, spuitbussen en soortgelijk materiaal .
beoordeling: dit betreft een inpandige opslagvoorziening die dient te voldoen aan de eisen die de PGS15
hiervoor stelt. Zie voorschrift 9.2.10.
Prefabhallen.
Chemicalienkast aangebracht t.b.v. opslag van verven en coatings
beoordeling: dit betreft een inpandige opslagvoorziening die dient te voldoen aan de eisen die de PGS15
hiervoor stelt. Zie voorschrift 9.2.10.
Chemicalienkast laboratorium
Hier worden chemicaliën ten behoeve van het laboratorium opgeslagen.
beoordeling: dit betreft een inpandige opslagvoorziening die dient te voldoen aan de eisen die de PGS15
hiervoor stelt. Zie voorschrift 9.2.10.
Chemicaliënbunker laboratorium
beoordeling: dit betreft een uitpandige opslagvoorziening die dient te voldoen aan de eisen die de PGS15
hiervoor stelt. Zie voorschrift 9.2.10.
Chemicaliënopslag laboratorium
Hier vindt onder meer opslag plaats van verpakte afvalstromen (aanvraag blz.86). Incidenteel vindt opslag
plaats van benzoylchloride ADR klasse 8(bijtend) in stalen stopvaten Benzoylchlordie is tevens brandbaar,
aar niet als ADR klasse 3 geclassificeerd omdat het vlampunt hoger is dan 61 graden Celsius (het vlampunt
is 72 graden Celsius).
Beoordeling:
De Chemicaliënopslag is op minder dan 3 m van een gebouw gesitueerd. De PGS15 vereist dat bij een dergelijke korte afstand voldaan wordt aan minimale eisen voor weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag (WBDBO). Momenteel voldoet de opslag daar niet aan en is uitsluitend opslag van gevaarlijke
stoffen klasse 8 (bijtend) en niet ADR-geclassificeerde stoffen toe te staan. Benzoylchloride valt onder
ADR klasse 8.
3.12.6 Laden en lossen
Ten behoeve van het laden en lossen dient Dow binnen de inrichting procedures en instructies aanwezig te
hebben, die voldoende aandacht besteden aan de milieuaspecten die hiermee samenhangen. Dit uitgangspunt is in de voorschriften van paragraaf 9.6 vastgelegd.
Binnen de inrichting bevinden zich de volgende laad- en loslocaties.
Transportleiding tussen inrichting en Steiger Zeehavenkanaal
De ruwe MDI wordt per tankschip aangevoerd. De lossing van het schip vindt plaats aan de voormalige methanor aanlegsteiger in het Zeehavenkanaal. De losactiviteit aan deze steiger valt niet onder deze
vergunning. De losarm en de transportleiding, ook het deel op het terrein van Akzo, valt onder de verantwoordelijkheid van Dow.
Incidenteel zal via deze leiding product worden afgevoerd om een boot te beladen.
De leiding is dubbelwandig uitgevoerd en is elektrisch getraced. De buitenmantel van de leiding is kathodisch beschermd.
Steiger Oosterhornkanaal
Deze steiger wordt slechts incidenteel gebruikt voor laden of lossen. Bij ingebruikname wordt de leiding eerst
getest en gekeurd.
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Bulkverladingstation
Hier worden tankwagens gevuld. Ongeveer 65-75% van het product wordt op deze wijze van de inrichting
afgevoerd. De gemiddelde transportgrootte is 24 ton per keer. Dit betekent dan 75%*200.000/(24*52)=120
vrachtwagens per week.
Verlading stukgoed
Circa 25% van het product wordt in emballage afgevoerd. De vrachtwagens worden beladen door heftrucks
vanuit de CHD.
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.
Dow 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. De aanvrager heeft dit convenant in februari 2000 ondertekend.
Wij zijn van mening dat een energie-intensief bedrijf de energie zuinig gebruikt, als het aantoont qua energie-efficiency tot de wereldtop te behoren, of als het bezig is maatregelen te nemen om zo snel mogelijk tot
de wereldtop te gaan behoren. De uitvoering van het convenant is geborgd in het aan deze vergunning verbonden voorschrift 5.1.1.
Het bedrijf heeft zijn inspanningen in het kader van het convenant vastgelegd in een Energie-efficiency Plan
(EEP), dat op 15 juli 2002 aan ons is aangeboden. Op 21 november 2002 hebben wij met dit EEP ingestemd. In november 2006 is een update van dit EEP ingediend. Wij zullen mede aan de hand van het
oordeel van het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency, vaststellen of deze update voldoet aan
de afspraken in het kader van het convenant en zullen bovendien beoordelen of het vanuit een integraal milieu-oordeel aanvaardbaar is. Tevens zal dan worden beoordeeld of en zo ja hoe formalisering van
(onderdelen van) het plan plaats moet vinden, in relatie tot de milieuvergunning.
De inspanningen die het bedrijf met betrekking tot energiebesparing dient te plegen, zijn hiermee geborgd.
3.14
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: Akoestisch onderzoek Dow te Delfzijl, rapportnummer
1.2004.1010.00.R001, datum 3/6/2005. Het rapport geeft weer welke geluidbelasting de inrichting op de omgeving veroorzaakt als gevolg van de activiteiten van de huidige fabriek. Hiervoor is gebruik gemaakt van
bronmetingen, bronsterkteberekeningen en overdrachtsberekeningen conform de meetvoorschriften in de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).
Dow is een continubedrijf waarbij ten aanzien van geluid de nachtperiode maatgevend is.
In de representatieve bedrijfssituatie kunnen de volgende geluidsbronnen worden gelokaliseerd: koeltorens
(geluid van ventilatoren en vallend water), pompen (vacuümpompen, heetoliepompen), compressoren, elektromotoren, fornuizen, roerwerken, ketelhuis en vrachtwagens. Een groot deel van de installaties zijn
gedurende het etmaal continu in bedrijf. De koeltorens draaien echter in de avond- en nachtperiode met een
lager toerental. Verder zijn de ventilatoren van de condensorbanken ten behoeve van de koude-opslag 50%
van de tijd actief in alle perioden. Gemiddeld zullen er per etmaal circa 19 vrachtwagens het terrein op- en
afrijden.
Geluidsbelasting
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is rond het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl, waarop Dow 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. 3 tot 5 km afstand van de inrichting.
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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 Weiwerd op ca. 375 m in westelijke richting, Maximale Toelaatbare
Gevelbelastingen van 65 dB(A) vastgesteld voor de situatie na sanering. In oostelijke richting liggen woningen te Borgsweer en Lalleweer op ca. 3700 meter. Hier geldt een MTG van maximaal 55 dB(A).
Op basis van artikel 8.8 lid 3 van de Wm moet de milieuvergunning voldoen aan de grenswaarden van de
Wet geluidhinder.
De geluidsbelasting van de inrichting zal op de zonegrens ten hoogste 25 dB(A) gaan bedragen. Hier is ten
hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De geluidsbelasting vanwege Dow zal op de
dichtstbij gelegen woningen te Weiwerd ten hoogste 44 dB(A) bedragen. Hier is ten hoogste 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 Dow de grenswaarden van de Wet geluidhinder in
acht genomen worden. De zonetoets is als bijlage 4 bij deze vergunning opgenomen.
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 vergunningverlening zeer terughoudend te zijn met het verlenen van extra geluidsruimte.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de aangevraagde bedrijfssituatie op de referentiepunten rond het
bedrijf aan de geldende vergunningsvoorschriften wordt voldaan. Uit de zonetoets die door de zonebeheerder (gemeente Delfzijl) is uitgevoerd blijkt dat de bijdrage op de zone gelijk blijft. Het is niet dus nodig extra
geluidruimte toe te kennen.
De geluidsbijdrage van Dow op de zonegrens en de woningen in de zone is beperkt. Afzonderlijke geluidsbronnen die in de representatieve bedrijfssituatie de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een
onnodige geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
De aangevraagde representatieve bedrijfssituatie betreft grotendeels de al bestaande (en vergunde) installaties. Verder heeft Dow aangegeven dat bij aanschaf van nieuwe apparatuur het aspect geluid wordt
meegenomen in het selectieproces.
Daarmee wordt Dow geacht voldaan te hebben aan de definitie van de best beschikbare technieken.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden (voorschrift 6.1.1.) waarin grenswaarden worden
gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zone. Daarnaast zijn in een volgend voorschrift (voorschrift 6.1.2.) controlewaarden opgenomen op 2 provinciale meetpunten en op referentiepunten
(tezamen aan te merken als controlepunten) rond het bedrijf. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aangevraagde geluidsruimte.
Maximale geluidsniveaus
Het grootste deel van de geluidbronnen is stationair. Onder normale condities zijn er van de installaties geen
maximale niveaus te verwachten. De vervoersbewegingen van de vrachtwagens op het terrein kunnen lokaal
tot beperkte maximale niveaus leiden.
Gelet op de afstand van de dichtstbijgelegen woningen ten opzichte van de inrichting kan worden gesteld dat
de maximale geluidniveaus daar minder dan 10 dB boven het langtijdgemiddelde geluidniveau liggen. 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.
Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen.
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 beperken. Van en naar het bedrijf kan het aantal vrachtautotransporten oplopen tot ca. 19 voertuigen 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.
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Afwijkende/incidentele situaties
Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere
grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Bij reparatie en revisie van onderdelen van de procesinstallatie kan het noodzakelijk zijn om deze delen inwendig en uitwendig te reinigen. De hierbij toegepaste methode is stralen met water onder zeer hoge druk.
Binnen de inrichting is hiervoor een afgeschermde locatie ingericht. Deze locatie zal worden verplaatst naar
de noordzijde van het terrein. Deze nieuwe locatie is in de modellering opgenomen. Op basis van gebruiksgegevens van vorige jaren is bepaald dat per jaar er gedurende 3 tot 6 etmalen gebruik wordt gemaakt van
de straallocatie. Deze situatie beschouwen wij als een incidentele bedrijfssituatie.
De geluidsbelasting bij de dichtstbijgelegen woningen in de zone als gevolg van de incidentele bedrijfssituatie bedraagt ten hoogste 60 dB(A) etmaalwaarde. Bij deze woningen is een maximaal toegestane
geluidsbelasting vanwege het gehele industrieterrein vastgesteld van ten hoogste 65 dB(A).
De straalplaats is aan 3 zijden omgeven door een scherm van 4,5 meter hoog. Het bovenste deel aan de
binnenzijde van de schermen is akoestisch absorberend uitgevoerd. De open zijde van de straalplaats is aan
de noordzijde. In deze richting zijn geen woningen gelegen.
Wij achten deze geluidsbelasting voor een beperkt aantal dagen per jaar aanvaardbaar. Aan de vergunning
hebben wij voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsbelasting op deze dagen.
Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wet geluidhinder worden in acht
genomen.
Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de beoordelingspunten 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 twee controlepunten 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.
3.15
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.
3.16

Grondstoffen- en waterverbruik

3.16.1 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 in de inrichting 5000 m3 of meer
leidingwater bedraagt. Binnen Dow wordt ca. 60.000 m3 leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt
hoofdzakelijk gebruikt als koelwater (40.000 m3 per jaar). Aan deze vergunning verbinden wij daarom een
onderzoeksvoorschrift ten aanzien van vermindering van het waterverbruik.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan Dow.
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3.17
Verkeer en vervoer
De grondstof MDI wordt per tankschip aangevoerd. Voor de overslag wordt gebruik gemaakt van een in het
Zeehavenkanaal gelegen buitensteiger. Vanaf deze steiger wordt de grondstof per pijpleiding naar de opslagtanks op het terrein van Dow getransporteerd. De aanvoer per schip beperkt het transport per tankauto.
Aanvoer van overige grond- en hulpstoffen en afvoer van eindproducten en afvalstromen vindt over de weg
plaats.
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. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte vallen,
richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen
transportkilometers per jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.18
Overige activiteiten
Batchinstallatie
In de batchinstallatie worden van klanten teruggekomen gedegradeerde producten onderworpen aan een
vacuümdestillatie waarbij monomeer MDI wordt terug gewonnen. De omvang van de te verwerken stroom is
met enkele honderden tonnen per jaar marginaal ten opzichte van het hoofdproces. De stroom betreft naar
onze mening hergebruik van een primaire grondstof en niet van een afvalstof, omdat het ontstaat bij afnemers van Dow door een te lange verblijftijd van dit product bij de klant.
Om voldoende zicht te houden op deze stroom leggen wij in de vergunning vast dat Dow de bedrijfstijden
van de batchinstallatie en de herkomst en de hoeveelheden van de verwerkte stromen registreert.
Stoomketels
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het Besluit drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. Dit
besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de betreffende drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van de voorschriften van het Besluit
drukapparatuur bevoegd gezag. Aan deze vergunning hebben wij geen aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur verbonden.
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Besluit drukapparatuur eisen gesteld aan het
ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal toelaatbare
(over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden gesteld.
Werkplaats
Ten behoeve van laswerkzaamheden zijn in de PTS werkplaats enkele las-werkplekken gerealiseerd met
afzuiging naar buiten (geen lasfilter). Per jaar wordt er onder normale bedrijfsomstandigheden minder dan
10 kg laselektrodes verbruikt. Gezien deze geringe hoeveelheid laselectroden zal de emissie van lasrook en
gassen op de buitenlucht klein zijn en is het eisen van een filtrerende afscheider niet redelijk.
Acculaadruimte
In deze ruimte worden accu's geladen van het open type waarmee waterstof vrij kan komen. Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van waterstof én zuurstof (lucht) tot
ontsteking brengt.
De ruimte is daarom voorzien van natuurlijke en geforceerde ventilatie en is voorzien van waterstofdetectie
met alarmering. Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden die aanvullend zijn op de verplichtingen in het kader van de Arbowet.
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3.19
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 aan gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:
In de aanvraag in paragraaf 6.7 is aangegeven dat de kosten voor het beheer van de maximaal aanwezige
hoeveelheid afvalstoffen minder dan € 100.000 bedragen. Derhalve komen wij tot de conclusie dat voor de
onderhavige activiteiten geen financiële zekerheid hoeft te worden gesteld.
3.20

Overige aspecten

3.20.1 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.
3.20.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer en de EU-verordening EPRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
Milieujaarverslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit milieuverslaglegging. De eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven in voornoemde verordening. Het ligt in de
bedoeling dat vanaf het verslagjaar 2008 beide verslagen tezamen elektronisch worden ingediend.
3.20.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is 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.
3.20.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
3.21
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen 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.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
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 waterschap Hunze en Aa's ontvangen.
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3.22
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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 Dow de gevraagde
revisie vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag - vergunning
Hoofdstuk 4 van de aanvraag (beschrijving van de activiteiten) maakt deel uit van de vergunning.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.3
Productiecapaciteit
Per jaar mag maximaal 200.000 ton ruw MDI worden verwerkt.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen. Deze eerder verleende vergunningen vervallen pas op het moment dat deze
vergunning zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.1.1. en 4.1.2. nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.5

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter.

Verzonden op:

^tr.

, secretaris.
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
1. Dow Benelux bv, Heemkesweg 45 te Delfzijl;
2. het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl;
3. het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
4. de Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A., Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
5. VROM Inspectie Noord, Postbus 30.020, 9700 RM Groningen;
6. de Commandant van de Regionale Brandweer, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
7. het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20.004, 9930 PA Delfzijl;
8. MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen.
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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
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
1.1.3
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.1.4
Procesapparatuur, opslagtanks en leidingen welke zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd
verkeer plaatsvindt moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
1.1.5
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke 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. Er moet toezicht worden gehouden op
het naleven van deze instructie.
1.1.6
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.7
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.
1.2

Registratie

1.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden 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, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, 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
Registratie van emissies;
g
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
h
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
i
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
j
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.
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.
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1.3
Afvalpreventie
1.3.1
Binnen 24 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient door of namens de vergunninghouder een afvalpreventie-onderzoek te zijn uitgevoerd. Hierbij moeten de volgende activiteiten worden
verricht:
a
een beschrijving van het bedrijf en de processen;
b
de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal;
c
een overzicht van de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten;
d
een kostenberekening;
e
een bron/ oorzaak -analyse per afvalstroom;
f
de wijze van meten en registreren;
g
preventiemaatregelen reeds genomen en gepland;
h
een overzicht met aanvullende maatregelen;
i
haalbaarheidsanalyses;
j
doelstellingen en planning.
1.4
Waterverbruik
1.4.1
Er dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om het waterverbruik terug te dringen.
Het resultaat van dit onderzoek moet voor 1 januari 2009 aan het bevoegd gezag worden gezonden. Het
onderzoek dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- een beschrijving van de installatie/het proces;
- het huidige verbruik van de installatie/proces;
- overzicht van eventueel te treffen maatregelen t.a.v. waterbesparing met de daarbij te realiseren besparingen;
- gemotiveerde keuze van maatregel(en) welke volgens vergunninghouder technisch en financieeleconomisch in redelijkheid realiseerbaar zijn;
- het effect van de gekozen maatregel(en) op het waterverbruik.
Dit onderzoek dient één maal in de vijfjaar te worden herhaald.
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2

LUCHT

2.1

Onderhouds- en monitoringsprogramma

2.1.1
Er dienen ten behoeve van de borging van de goede werking van de nageschakelde emissiebeperkende
voorzieningen instructies en procedures beschikbaar te zijn die de uitvoering van het onderhoud en de monitoring beschrijven. Deze instructies en procedures dienen aan te geven:
- hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud en vervanging
wordt geborgd;
- hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);
- hoe hiermee preventief onderhoud wordt bevorderd;
- op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde emissieperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
- hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde voorzieningen wordt uitgevoerd en geregistreerd, waaronder pH van de wasvloeistof en het debiet van de vloeistofcirculatie;
- welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van de betreffende voorzieningen
te controleren.
2.2

stookinstallaties

2.2.1
De emissieconcentratie aan NOx in de rookgassen van de stookinstallatie FU-610 mag niet meer bedragen
dan 250 mg/m3. De temperatuur van de voorverwarmde lucht dient daarbij minimaal 225 graden Celsius te
bedragen.
2.3
Gaswassysteem SC-160/161
2.3.1
Het gehalte monochloorbenzeen in het te destilleren ruwe MDI mag, gemiddeld over een kalenderjaar, niet
meer bedragen dan 0,004 % (40 ppm).

2.3.2
De uitworp uit scrubber 160/161 van chloorverbindingen (berekend als HCI) mag niet meer bedragen dan 30
kg per jaar.

2.3.3
Vergunninghouder dient uiterlijk 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een eenmalige
meting uit te voeren van de concentratie en de vracht aan monochloorbenzeen, aniline en chloorverbindingen in de uitworp van scrubber 160/161, onder representatieve productieomstandigheden.
Het bevoegd gezag dient vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij de voornoemde
eenmalige controlemeting. Uiterlijk 1 maand na het verrichten van de meting dient vergunninghouder de
meetresultaten aan het bevoegd gezag te rapporteren. Deze rapportage dient naast de meetresultaten ten
minste de volgende gegevens te bevatten:
1) de representatieve bedrijfssituaties (de procescondities en belasting en/of de bedrijfsomstandigheden
waarbij de metingen zijn verricht, waaronder MCB-gehalte in het ruwe MDI en de productiecapaciteit);
2) met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
3) het aantal verrichte metingen c.q. meetsessies, tijdstippen en tijdsduur;
4) op welke plaats is gemeten;
5) de toegepaste meetmethoden, waarbij ingeval is afgeweken van een erkende meetnorm de afwijking
duidelijk wordt gemotiveerd;
6) een beschouwing over de onnauwkeurigheden van de meetmethodiek (monstername en analyse) en
over de nauwkeurigheid van de metingen;
7) welk bedrijf of welke instantie de metingen heeft uitgevoerd en het certificaat waaronder is gemeten;
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3

AFVALWATER

3.1

Algemeen, Wvo-vergunningplichtig

3.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
b
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

3.1.2
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414
(1988);
b
de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 9 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN
6411 (1981);
c
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN
6487 (1997) of NEN 6654 (1992).

3.1.3
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a
stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d
grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
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4

BODEM

4.1

Onderzoeken

4.1.1
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.

4.1.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatie-onderzoek 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 nulsituatie-onderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek respectievelijk het herhalingsonderzoek .
4.2

Rapportage NRB

4.2.1
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) zoals aangegeven in de
bijlagen J en K van de aanvraag.

4.2.2
Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een eindemissiescore
van 2.
Toelichting : overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande rioleringen het niet redelijk geacht om naast een
inspectieprogramma en noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te voeren voor het behalen van
eindemissiescore 1.

4.2.3
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.
4.3

Beheermaatregelen

4.3.1
Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig
te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
4.3.2
Binnen de inrichting dient een actueel plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aanwezig te zijn. 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.
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5

ENERGIE

5.1

Beëindiging deelname energieconvenant

5.1.1
Wanneer het convenant Benchmarking energie-efficiency (dd. 6 july 1999) of de deelname van de vergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit onmiddellijk aan ons College.
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6

GELUID EN TRILLINGEN

6.1
Normering
6.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Identificatie

Omschrijving

MTG097(65)

Heemskesweg 11

32

32

32

MTG098(65)

T.J. Janseweg 11

33

32

32

MTG099(65)

Karspelpad 8

34

34

34

VGW008

Borgsweer (55)

13

12

12

VGW009

Lalleweer (55)

13

13

13

Z02

Zone noordwest

15

15

15

Z04

Zone noordwest 5-1

14

14

14

Z08

Zone noordoost

12

12

12

Z10

Zone zuidoost

11

11

11

Z16

Zone zuidwest

15

15

15

De in dit voorschrift genoemde beoordelingspunten staan aangegeven op de bij deze vergunning
behorende Bijlage 2.

6.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.3, op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

Identificatie

Omschrijving

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

DOW-01

prov.meetpunt DOW - losplaats Oosterwierum

42

42

42

DOW-02

prov.meetpunt DOW - verharde insteek

39

39

39

V03-DOW

referentiepunt vergunning DOW

42

42

42

V04-DOW

referentiepunt vergunning DOW

46

46

46

V05-DOW

referentiepunt vergunning DOW

50

50

50

De in dit voorschrift genoemde controlepunten staan vermeld op de bij deze vergunning
behorende Bijlage 3.

6.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 6.1.2 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.
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6.1.4
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 mag ten tijde van straalwerkzaamheden op de
straalplaats het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting op de
onderstaande controlepunten niet meer bedragen dan:
Dag

Avond

Nacht

Identificatie

Omschrijving

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

DOW-01

prov.meetpunt DOW-losplaats Oosterwierum

48

48

48

DOW-02

prov.meetpunt DOW-verharde insteek

50

50

50

V03-DOW

referentiepunt vergunning DOW

56

56

56

V04-DOW

referentiepunt vergunning DOW

70

70

70

V05-DOW

referentiepunt vergunning DOW

54

54

54

De in dit voorschrift genoemde controlepunten staan vermeld op de bij deze vergunning
behorende Bijlage 3.

6.1.5
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 beoordelings- en controlepunten, welke punten zijn vermeld in voorschrift 6.1.1 respectievelijk 6.1.2, bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De ligging van deze punten is weergegeven in de bij
deze vergunning behorende Bijlagen 2 en 3.
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7

AFVALSTOFFEN

7.1

Behandeling van afvalstoffen

7.1.1
De opslag voor gevaarlijke afvalstoffen dient te voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk
9 van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
7.1.2
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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8

PROCESINSTALLATIE

8.1
Meet- en regelapparatuur en -systemen
8.1.1
Installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de erin uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaarborgd.
Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moet tijdig in het betreffende proces ingrijpen alvorens ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moet in geval van storing automatisch een
veilige stand innemen ("fail- safe").
Bij stroomstoring en/of storing in de toevoer van de instrumentenlucht moeten de voor de procesbeveiliging
van belang zijnde kleppen en afsluiters in de veilige stand komen.
8.2
Werkzaamheden personeel
8.2.1
Ten minste eenmaal per etmaal moet een algemene controle worden verricht op de goede werking van de
tot de inrichting behorende installaties, in het bijzonder van procescondities, die van belang zijn voor de veiligheid en voor het voorkomen of beperken van water-, bodem- of luchtverontreiniging.
8.2.2
Ten minste eenmaal per etmaal moeten pompen, compressoren, roerwerken, leidingen en afsluiters met
pakkingen en toebehoren etc. op lekkage worden gecontroleerd. Lekkages moeten op zo kort mogelijke termijn op een veilige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden opgeheven.
8.2.3
Onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten geschieden door deskundig personeel onder verantwoordelijkheid van een met het toezicht belaste deskundige. Voor werkzaamheden waarbij met open vuur wordt
gewerkt, moeten brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen.
8.3
Batchinstallatie
8.3.1
Jaarlijks voor 1 april dient opgave te worden gedaan aan het bevoegd gezag van de volgende zaken van het
voorgaande kalenderjaar:
de herkomst en de hoeveelheden van de in de batchinstallatie verwerkte stromen
de bedrijfstijden van de batchinstallatie.
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9

OPSLAG

9.1
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen algemeen
9.1.1
In een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen in emballage mag per opslagplaats tot 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
9.1.2
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15, 3.16, 3.23 van de
PGS15.

9.1.3
Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden
voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.
9.1.4
Binnen de inrichting dient een intern noodplan aanwezig te zijn dat voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3.19
van de PGS 15.

9.1.5
Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS 15.
9.1.6
Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.

9.1.7
Een uitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
9.2
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen specifiek
9.2.1
In het CHD mogen alleen onder klasse 8 en 9 van de ADR geclassificeerde grond- en hulpstoffen worden
opgeslagen. De opslag moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.
Toelichting: dit zijn de hoofdstukken voor een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen.

9.2.2
In het CHD mag tot een hoeveelheid van ten hoogste 2500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden
opgeslagen.
0 "i
9 .^.o
Bij de opslag van ADR-geclassificeerde klasse 9 stoffen in het CHD dient tussen de MDI-opslag en deze opslag een minimumafstand van 7,5 m te worden gehanteerd

9.2.4
De vaten/boxpallet open opslag unit moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.

9.2.5
In de vaten/boxpallet open opslag unit mag maximaal 3200 liter aanwezig zijn.

9.2.6
De vaten/boxpallet open opslag unit dient zich op minimaal 10 meter afstand van de inrichtingsgrens, een
ander bouwwerk of een ander brandbaar object te bevinden. Binnen deze afstand mag geen opslag van
brandgevaarlijke stoffen/goederen en geen brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden.
In de "Opslag chemische stoffen PGS15" mag tot een hoeveelheid van ten hoogste 10 ton gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen.
9.2.7
De opslag chemische stoffen PGS15 moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
9.2.8
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstuk 6.2
van de PGS 15.
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9.2.9
De brandveilige kast PTS-werkpIaats, Chemicaliënkast Prefabhallen, Chemicaliënkast laboratorium en de
Chemicaliënbunker, QC-laboratorium moeten zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.
9.2.10
In de brandveilige kast PTS-werkplaats, Chemicaliënkast Prefabhallen, Chemicaliënkast laboratorium en de
Chemicaliënbunker QC-laboratorium mag per opslaglocatie maximaal 250 liter gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen.
9.2.11
In de Chemicaliënopslag QC-laboratorium mag tot een hoeveelheid van ten hoogste 10 ton ADR klasse 8
stoffen worden opgeslagen.

9.2.12
De Chemicaliënopslag QC-laboratorium moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
9.3
Opslag in tanks
9.3.1
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.
9.3.2
De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van
overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen.

9.3.3
De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.
9.3.4
Tanks moeten worden geïnspecteerd met een met het bevoegd gezag afgesproken frequentie. Hierbij dient
tevens de wanddikte te worden gemeten. Van de aard van de inspectiewerkzaamheden, de te gebruiken
methodiek, de hoeveelheid van de metingen en de periode waarin de inspecties moeten worden uitgevoerd,
moet een actueel schema binnen de inrichting aanwezig zijn.
9.3.5
Alle installatie-onderdelen en de bijbehorende bevestigingen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van verzakkingen of temperatuurverschillen kunnen ontstaan.

9.3.6
Elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resultaten hiervan moeten in het registratiesysteem worden opgenomen.
9.4

Opslag van gevaarlijke, corrosieve of bodembedreigende stoffen in atmosferische bovengrondse tanks

9.4.1
Onder de in deze paragraaf bedoelde gevaarlijke stoffen worden verstaan: zwavelzuur en benzoylchloride.

9.4.2
Tanks waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar een chemische reactie kunnen vormen, mogen niet samen in één bak zijn opgesteld.
9.4.3
Tanks die kunnen overlopen, dienen te zijn voorzien van een niveuameting met hoogniveau-alarmering. Deze niveaumeters dienen elk jaar te worden gecontroleerd. De vullingsgraad van bovengrondse tanks mag
niet hoger zijn dan 95 vol%.
9.4.4
Vanwege de brandbaarheid mogen binnen 5 m van de benzoylchlorideopslagtank geen brandbare stoffen
aanwezig te zijn.
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9.5

Opslag van minerale oliën in tanks

9.5.1
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 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000.

9.5.2
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 certificeringsinstellingen.
9.6
Laden en lossen
9.6.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.
9.6.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens actuele schriftelijke procedures, die in de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.

9.6.3
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
communicatie tussen de betrokkenen over starten en (nood)stoppen;
het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;
de beheersing van de gevaren van statische electriciteit;
controle van benodigde voorzieningen;
toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
beperking van luchtemissies;
veiligheidsvoorzieningen;
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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10

ANDERE ACTIVITEITEN

10.1

Laboratorium

10.1.1
In het laboratorium moet een register aanwezig zijn waarin wordt bijgehouden welke soort analyses worden
uitgevoerd en welke chemicaliën daarbij worden gebruikt.:
De gegevens uit dit register moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.
10.2

Accuruimten

10.2.1
Een acculaadruimte moet op tenminste 3 m van een opslagplaats voor gevaarlijke (afval)stoffen zijn gelegen.

10.2.2
Tijdens het laden van de accu's mag binnen 2 m van de acculaadruimte niet worden gerookt en mag geen
open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen overeenkomstig NEN 3010 zijn aangebracht.

10.2.3
Onderdelen van de electrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en
moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen aanleiding tot
ontploffing geven.

10.2.4
Een acculader moet zijn geaard.

10.2.5
Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts plaatsvinden als de stroom is uitgeschakeld.

10.2.6
In een accuruimte mogen zich geen andere voorwerpen bevinden en mogen geen andere activiteiten plaatsvinden dan die welke voor de controle en het onderhoud van de accumulatoren nodig zijn.

10.2.7
Een accuruimte moet zijn geventileerd door middel van een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht nabij
de afdekking en een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de vloer. De openingen moeten een
gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste 1/250 van het vloeroppervlak van de betreffende ruimte en
moeten zijn voorzien van een muisdicht ventilatierooster.
10.3
Werkplaats
10.3.1
De werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brandstofexplosiegevaar voldoende
ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
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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, 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 - voorzover 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.
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing 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 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
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
ADR-klasse: indeling van gevaarlijke stoffen gebaseerd op Accord européen relatief aux transport internationaux de marchandises dangereuse par route
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).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
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BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
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.
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.
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:
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 bodembedreigende 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.
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
LEKBAK:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door
gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond.
NEN 6069:
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren
daarvan.
NEN 6411:
Water -bepaling van de pH.
NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur.
NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NULSITUATIE:
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De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een rjsico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
PREVENTIE:
Het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen.
TOEBEHOREN:
De op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen.
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 CUR/PBV-aanbeveling 44.
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BIJLAGE 2 :

BEOORDELINGSPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 :

CONTROLEPUNTEN GELUID
Z05_

Z06„,

Z07_

Z08„
ov6.

ovl

Coördinaten meet- en referentiepunten
omschrijving
DOW-01
prov.meetpunt DOW - losplaats Oosterwierum
DOW-02
prov.meetpunt DOW - verharde insteek
V03-DOW
referentiepunt vergunning DOW
V04-DOW
referentiepunt vergunning DOW
V05-DOW
referentiepunt vergunning DOW

MTG097(65)
MTG098(65)
MTG099(65)
VGW008
VGW009

omschrijving
Heemskesweg 11
T.J. Janseweg 11
Karspelpad 8
Borgsweer (55)
Lalleweer (55)

Z02
Z04
Z08
Z10
Z16

omschrijving
Zone noordwest
Zone noordwest 5-1
Zone noordoost
Zone zuidoost
Zone zuidwest

coördinaten
259964 592201
259372 592417
259498 592694
259695 592785
259855 592527
coördinaten

258958
258873
259166
263328
262959

592816
592622
592822
591385
590509

coördinaten

256755
257521
262916
264593
257752

594323
595517
596429
592099
589939
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BIJLAGE 4 : TOETSING AKOESTISCH MODEL t.b.v. ZONEBEHEER
proceduregegevens
bedrijfsgegevens

rapport

beheermodel

projectnr. provincie
aard vergunning
naam
adres
plaats
nr.
datum
status
naam bureau
contactpersoon
naam
datum
zonebeheerder

oprichting/revisie/verandering
Dow Chemical
Heemskesweg 45
9936HE Farmsum, Delfzijl
rapport 1.2004.1010.00. R001
3 juni 2005
definitief
DGMR
S.A. Gorter
Gemeente Delfzijl
13 juni 2007
F. Veldman

Beoordeling rapport en modellering
Vermelden resultaten verificatie model (check of waarden in model overeenkomen met waarden in rapport)...
Bijzonderheden...
Toetsingsresultaten
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau l_Ar,LT in dB(A)
OMSCHRIJVING
PUNT

gehele terrein

inrichting sec
dag

avond

nacht

(07.00-19.00
uur)

(19.00-23.00
uur)

(23.00-07.00
uur)

etmaalwaarde

etmaalwaarde
voor inpassing

etmaalwaarde
na inpassing
model inrichting model inrichting

resultaten op controlepunten
07_A referentiepunt

45.1

44.8

44.8

54.8

08 A referentiepunt

43.3

42.8

42.8

52.8

09 A referentiepunt

42.2

42.0

42.0

52.0

010_A referentiepunt

41.2

40.9

40.9

50.9

63.7

50.3

49.9

49.9

59.9

67.7

46.7

46.6

46.6

56.6

011_ARef.pnt. 1*
012_ARef.pnt. 3*

\

/
\/

/\

67.8
66.4
66.6

68.4

resultaten woningen met MTG/HGW (max. 5 punten met hoogste belasting)
60.8

60.8

43.3

60.1

60.1

44.8

61.1

61.1

26.6

36.6

55.0

55.0

24.8

34.8

57.4

57.4

MTG097(65)

32.5

32.3

32.3

42.3

MTG098(65)

33.4

33.3

33.3

MTG099(65)

34.9

34.8

34.8

MTG1 02(57)

26.8

26.6

MTG1 07(58)

25.0

24.8

TZ001_A

15.1

14.9

14.9

24.9

50.0

50.0

TZ002_A

13.6

13.3

13.3

23.3

50.0

49.9

TZ006_A

15.6

15.3

15.3

25.3

48.0

48.0

Z01_A

14.0

13.7

13.7

23.7

47.3

47.3

Z02_A

15.2

15.0

15.0

25.0

45.6

45.6

op zonegrens (max. 5 punten met hoogste belasting)
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Conclusies
Referentiepunten
De berekende referentiepunten 07 t/m 12 spreken voor zich. De referentiewaarden voor inpassing zijn niet
opgenomen, omdat deze ten tijde van de eerste berekeningen niet in het model waren openomen of afzonderlijk waren berekend.
MTG's
Qua MTG-waarden is er geen wijziging.
Zonepunten
M.u.v. zonepunt TZ002 is er geen wijziging qua geluidniveau. TZ002 geeft een geringe verlaging van 0.1
dB(A).
Het model met gewijzigde situatie Dow Chemical van d.d. 6 juni 2007 is inpasbaar in het zonemodel en is als
zodanig opgenomen.
Ondertekening

provincie
Groningen

naam geluidmedewerker
datum

gemeente

paraaf
evt. opmerkingen
naam techn. zonebeheerder
datum

F. Veldman
13 juni 2007

paraaf
evt. opmerkingen
beleidsm. zonebeheerder
optioneel

zie conclusies
-

datum
opmerkingen
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