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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 9 oktober 2007
Zaaknr. 45925
Verzonden: <f 6 QKT, 2007
Beschikken hierbij op de aanvraag van PPG Industries Fiber Glass BV om een revisievergunning op
grond van de Wet milieubeheer voor de productie van glasvezel.
l.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 9 mei 2006 hebben wij een aanvraag, kenmerk TM/1197, ontvangen van PPG Industries Fiber Glass
B.V. (hierna PPG) voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een bedrijf voor de
productie van glasvezel. Gelijktijdig is een verzoek om een vergunning op grond van Wet verontreiniging
oppervlaktewateren ontvangen voor het lozen van afvalwater via de Veenkoloniale persleiding op de Eems.
Omdat voor deze aanvraag de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bevoegd is, hebben wij de
aanvraag doorgezonden aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
De inrichting is gelegen aan Rijksweg West 22 te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Hoogezand,
sectie L, nummers 4390, 4310 en 4391
De aanvraag heeft onder meer betrekking op categorieën 11.3, sub c onder 4 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer: "inrichtingen voor het vervaardigen van glasvezel, glazuren, emailles,
glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.106 kg per jaar".
Voor deze categorie van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op de
aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
revisievergunning artikel 6.a Hinderwet (Hw) en artikel 22 Wet luchtverontreiniging (Wlv) nu 8.4 Wm
d.d. 3 december 1985: nr. 19.788/49/B.16;
uitbreidingsvergunning Hw en Wlv d.d. 4 juli 1989: nr. 21.761/27, afd. MTZ.; 1e fase waterzuivering;
uitbreidingsvergunning Hw en Wlv d.d. 10 januari 1991: nr. 90/24.754/2/3, MC.; scraprecycling;
- uitbreidingsvergunning Hw en Wlv d.d. 29 september 1992: nr. 92.19.891/40/03, MC.; vloeibare zuurstofopslag;
uitbreidingsvergunning Wm d.d. 27 april 1993: nr. 93/8234/17/08, MA; 2e fase: biologische nazuivering van afvalwater;
melding Hw, d.d. 29 januari 1992 nieuwe finishkeuken;
- melding Hw, d.d. 31 mei 1994 ADWC-proces;
melding Wm, d.d. 12 april 1995 glasmatmachine en zuurstofinstallatie;
melding Wm, d.d. 15 januari 1996 nieuwe noodstroom dieselgeneratoren;
- melding Wm, d.d. 28 maart 1997 hogere schoorsteen 608;
melding Wm, d.d. 10 november 1999 fabriekstransformatoren en uitbreiding van het zgn. ADWC proces;
melding Wm, d.d. 3 februari 2000 uitbreiding aardgasvoorziening en ombouw oliestooksystemen;
melding Wm, d.d. 10 mei 2000 uitbreiding met twee fabriekstransformatoren; deze melding is onvolledig ingediend op 14 april 2000 en aangevuld op 9 mei 2000;
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melding Wm, d.d. 14 juli 2000 plaatsing ventilatie-absorber op olietank, plaatsing rookgaswassysteem
op oven 608 en vervanging/ombouw koelmachines;
melding Wm, d.d. 26 oktober 2000 installatie vacuümdroger voor glas spinpakketten;
melding Wm, d.d. 5 juli 2002 buiten gebruik stellen opslagtank voor zware stookolie met een inhoud
van 5000 m3;
melding Wm, 12 april 2005 ontvangstdatum 15 april 2005 vervanging colemaniet door booroxide,
proef verhogen stortgewicht rookgasresidu [noot: geweigerd], verkleining van scrapglas, verzoek toestemming tijdelijke opslag glasvezelrestanten t.b.v. toepassing in bouwwerk;
melding Wm, 24 mei 2005 ontvangstdatum 26 mei 2005 realisatie speelvijver voor het bezinken van ijzerhoudend spoelwater;
melding Wm, 13 mei 2005 ontvangstdatum 19 mei 2005 vervangen koelmachine, vervangen zoutzuurtank en reiniging tanks voor zware stookolie;
melding Wm, 20 oktober 2005 ontvangstdatum 21 oktober 2005 verandering procesvoering door aanpassing van de K1 opslag aan de PGS 15 richtlijn;
melding Wm, 20 oktober 2005 ontvangstdatum 24 oktober 2005 scraprecycling.
1.3
Achtergrond aanvrager
Het glasvezel bedrijf te Hoogezand werd in 1963 opgericht als joint-venture van AKZO en PPG. Sinds 1990 is
PPG Hoogezand een volledige dochteronderneming van het Amerikaanse concern PPG Industries Inc. PPG
Industries produceert niet alleen glasvezels, maar ook vensterglas, verven en chemicaliën. Het concern
heeft vestigingen in meer dan 20 landen met ongeveer 100 productielocaties. Het totale personeelsbestand
bedraagt ca. 32 000, waarvan circa 700 in Hoogezand.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
PPG produceert glasvezelmateriaal, dat onder andere wordt gebruikt voor de versteviging van kunststoffen.
Binnen de huidige vergunning mag het bedrijf per jaar ca. 50.000 ton verkoopbaar glas produceren. Dit komt
overeen met ca. 61.000 ton gesmolten glas ("Bare Glass Pull" afgekort BGP). Met de onderhavige aanvraag
wordt een uitbreiding van de productiecapaciteit tot 98.000 ton gesmolten glas aangevraagd. Met de
geschatte verliezen door spinnen en drogen komt dit neer op ca. 78.400 ton tot 83.300 ton verkoopbaar glas.
De grondstoffen voor de productie van glasvezel bestaan voornamelijk uit natuurlijke grondstoffen zoals klei,
zand en kalk. Dit mengsel wordt bij circa 1500 °C gesmolten in een glasoven. PPG heeft drie ovens tot haar
beschikking, er wordt echter voor twee ovens een vergunning aangevraagd. De derde blijft buiten gebruik.
Een éénmaal in gebruik genomen oven kan niet gemakkelijk worden stilgelegd. Om die reden blijft een oven
in bedrijf totdat door slijtage van de vuurvaste bemetseling herstelwerkzaamheden nodig zijn. Voor deze
werkzaamheden moet een oven stil worden gelegd en wordt deze afgekoeld. De werkzaamheden kunnen
bestaan uit het hoogst noodzakelijke om de levensduur nog een paar jaar te verlengen of uit een complete
herbouw. De gemiddelde levensduur van een oven bedraagt 8 jaar.
Het gesmolten glas wordt uit de ovens via een aansluitend kanalensysteem van refiners en voorhaarden
heet naar de spinnerijen getransporteerd. Hier wordt door middel van een zogenoemd 'spinproces' het glas
uit spinplaten getrokken in filamenten van ongeveer 8 tot 18 micron dikte. Op de glasfilamenten wordt een
dunne film aangebracht (de finish). Na het aanbrengen van de finish worden de filamenten samengebracht
in een bundel en meestal opgewikkeld. Na dit spinproces volgt vaak nog een verdere bewerking, waarbij de
gesponnen glasdraden in verschillende verkoopbare vormen worden verwerkt.
Voor het goed verlopen van alle processen is een groot aantal hulpvoorzieningen nodig zoals stoomketels,
luchtcompressoren, waterbehandeling, scrap-recycling-installatie, waterzuivering en installaties voor
airconditionering.
De aanvraag bevat een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke bedrijfsprocessen.
1.5
Aanvullingen op de aanvraag
PPG heeft een productieproces dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Omdat de actuele
vergunningsituatie een complex geheel is van de revisievergunning uit 1985 en een groot aantal meldingen
is er een werkwijze ontstaan waarbij PPG ons over iedere verandering in de bedrijfsvoering uitgebreid
informeert. Na het indienen van de aanvraag heeft onder meer onderhoud plaatsgevonden aan glasoven
608 waarbij ook verbeteringen aan de rookgasreiniger zijn aangebracht, heeft er een proef met
hulp/grondstoffen plaatsgevonden en is de opslag van chemicaliën in overeenstemming gebracht met de
nieuwste richtlijnen (PGS 15).
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Sinds het indienen van de aanvraag zijn de volgende melding ontvangen:
melding van 28 september 2006 met betrekking tot de plaatsing van een dubbelwandige opslagtank
voor azijnzuur (buitenopstelling);
melding van 28 september 2006 met betrekking tot de plaatsing van een container ten behoeve van
de opslag van gevaarlijke stoffen.
Daarnaast hebben we op 31 januari 2007 een mededeling ontvangen met betrekking tot het installeren van
een andere type droger in het rookgasgebouw 608 voor de scraprecycling. Verder heeft PPG op 7 augustus
2006 uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens hebben betrekking op:
geluidsaneringsmaatregelen;
noodzakelijke bouwvergunningen;
ten onrechte noemen van de gekoelde opslag in bijlage 4;
wijze opslag natriumnitraat;
wijze opslag glasvezelrestanten.
Daarnaast heeft PPG op 23 maart 2007 gegevens verschaft over een proef met het (deels) vervangen van
het louter middel natriumsulfaat door natriumchloride. Door deze proef zal de uitstoot van sulfaat afnemen en
die van chloride toenemen.
Aangezien nog niet duidelijk is hoeverre natriumsultaat wordt verdrongen door natriumchloride, is nog geen
duidelijkheid in welke mate de toenemen zal zijn van de chloride. Verzocht is om de norm met betrekking tot
de uitstoot van chloride als HCI, te verhogen van 0,02 kg per ton BGP naar 0,135 kg per ton BGP. De
bovenstaande gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming
van dit besluit. Ook op 8 mei 2007 heeft PPG nadere gegevens verzonden. Deze gegevens hebben
betrekking op:
BBT toets voor de BREF's monitoring, op- en overslag bulkgoederen en de BREF behandeling afvalwater;
aangepaste blokschema i.v.m. de gevonden s/o/w afscheider ten behoeve van de hydrauliek van de
perscontainer nabewerking;
thermisch koelvermogen van de koeltorens;
analyseresultaten in de bleed (afvalwater van de gaswasser);
update van bijlage 4.1 van de aanvraag: ABM beoordeling grondstoffen en effecten op de reiniging.
De aanvraag bestaat dus uit de oorspronkelijke aanvraag aangevuld met de aanvullingen die PPG op 7 augustus 2006, 23 maart 2007 en 8 mei 2007 heeft verzonden.
1.6
Omgeving van het bedrijf
De inrichting van PPG is gevestigd op het industrieterrein Hoogezand-West. Aan de noordzijde wordt de
inrichting begrensd door het Winschoterdiep en de Rijksweg-West. Aan de zuidkant vormen de Energieweg
en de spoorlijn Groningen-Hoogezand de begrenzing. Aan de overkant van de Energieweg, ten zuiden en
zuidoosten van de inrichting ligt de Westerbroeksemadepolder, deze polder maakt deel uit van het
milieubeschermingsgebied Gorecht. Ten oosten en ten westen van de inrichting bevinden zich hoofdzakelijk
andere bedrijven.
Voor het industrieterrein is in 1991 een geluidszone vastgesteld. Het bij die zone behorende
saneringsprogramma is vastgesteld op 8 januari 1998 (nr. 97/12565/48,RM). Daarin worden ook van PPG
een aantal maatregelen verwacht ter sanering van de geluidemissies vanuit de inrichting.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorgeschiedenis
Op 2 mei 2002 is door PPG ook al een revisievergunning aangevraagd. De aanvraag omschreef
gelijksoortige activiteiten zoals die nu ook worden aangevraagd, waarbij de optie open gehouden werd om
alle drie de ovens te gebruiken. Een belangrijk verschil met 4 jaar geleden is dat toen 114.000 ton BGP is
aangevraagd en dat nu 98.000 ton BGP wordt aangevraagd. De huidige vergunning wordt aangevraagd voor
twee ovens.
Op 1 juni 2004 is naar aanleiding van deze aanvraag een vergunning verleend. Tegen deze vergunning is
door PPG en omwonenden beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een
deskundigenbericht uitgebracht (zogenaamde StAB-advies). De Afdeling heeft het beroep gedeeltelijk
gegrond verklaard en het besluit is vernietigd. De uitspraak van de Afdeling en het StAB-advies zijn
betrokken bij het opstellen van deze beschikking.
De toenmalige procedure is gecoördineerd met de door het Waterschap Hunze en Aa's afgegeven Wvovergunning voor het lozen van afvalwater op het Winschoterdiep, poldersloot en spoorsloot. Deze Wvovergunning is met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak op 20 april 2005 onherroepelijk
geworden. Wij hebben de nu ingediende aanvraag Wm/Wvo voorgelegd aan het Waterschap. Bij brief van
d.d. 25 juli 2006 heeft het Waterschap aangegeven dat er, gezien de nu voorliggende aanvraag, geen
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aanleiding is om de verleende Wvo-vergunning te actualiseren. Hieruit leiden wij af dat er geen reden is om
deze aanvraag aan te houden.
Indertijd heeft Rijkswaterstaat aangeven dat voor de afvalwaterstromen waarvoor zij bevoegde is, geen
nieuwe vergunning nodig was. Naderhand is gebleken dat er wel aanleiding was tot coördinatie van de Wm
en Wvo-aanvraag. De nu voorliggende aanvraag is dan ook een gecombineerde Wm en Wvo-aanvraag en
wordt gecoördineerd afgehandeld.
2.2
MER beoordeling
De voorgenomen uitbreiding van activiteiten valt onder categorie 33 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 1994 waardoor een MER beoordelingsplicht geldt. De aanvrager heeft de activiteit in het
kader van de vorige procedure op 26 november 2001 bij ons aangemeld door middel van een
aanmeldingsnotitie (art. 7.8a Wm). Deze aanmeldingsnotitie is op 28 januari 2002 aangevuld. Vervolgens
hebben wij op 5 maart 2002, met kenmerk 2002-1534/1 O/A.26,RMM besloten dat er geen sprake is van
bijzondere omstandigheden en dat er dus geen MER hoeft worden opgesteld. Op 1 juni 2004 is de Wmvergunning verleend voor deze uitbreiding, die op 7 september 2004 van kracht is geworden.
De juistheid van ons besluit dat er geen bijzonderheden omstandigheden zijn om een MER te verlangen, zijn
nadien onderschreven door de StAB-adviseur en later bevestigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak bij
uitspraak van 20 april 2005. Het gegeven dat in de huidige aanvraag een kleinere productiecapaciteit wordt
genoemd en alle milieugevolgen gunstiger zullen uitvallen (m.n. de geringere emissie naar de lucht) en de
externe omstandigheden rondom PPG hetzelfde zijn gebleven ten opzicht van de aanmeldingsnotitie, leidt
bij ons tot de conclusie dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit nog bruikbaar is (zie paragraaf 1.6 Wm- aanvraag).
De beoordeling naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie luidde als volgt: "Ondanks de toename van de
productiecapaciteit vermindert de emissie vanuit de ovens door diverse emissiebeperkende maatregelen. Als
gevolg hiervan vermindert ook de immissies in de omgeving van de inrichting. Op grond daarvan
beschouwen wij het voornemen dan ook niet als een activiteit waarvan de uitbreiding een belangrijke
toename van de milieugevolgen zou kunnen hebben. De kenmerken van activiteit, de plaats waar de
activiteit wordt verricht, de samenhang met andere activiteiten en de kenmerken van de milieugevolgen
geven geen aanleiding tot het vaststellen van bijzondere omstandigheden die zouden kunnen leiden tot de
noodzaak tot het maken van een milieueffectrapporf'.
2.3
Algemeen
De volgende adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
Hoofdingenieur-directeurvan Rijkswaterstaat Noord Nederland;
Het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
De Hoofdingenieur-directeur van het RIZA.
Als betrokken bestuursorganen zijn bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.
Met het oog op de samenhang tussen de gevraagde beschikking en de beschikking op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren is advies gevraagd aan en uitgebracht door het Waterschap Hunze en
Aa's. In hun brief van d.d. 25 juli 2006 worden aangegeven dat de voorliggende aanvragen van PPG geen
aanleiding geven om de door hun verleende Wvo-vergunning te actualiseren.
Daarnaast hebben wij op 27 juni 2006 een brief ontvangen van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, waarin - samengevat - wordt aangegeven dat zij niet binnen de (wettelijke) termijn een ontwerp
besluit tot vergunningverlening kunnen publiceren. Verder wordt er op gewezen dat tijdens het voortraject
over de gecombineerde aanvraag, mede op grond van hoofdstuk 14 van de Wm, tussen medewerkers van
de provincie, het bedrijf en Rijkswaterstaat voldoende afstemming is geweest. Daarnaast merkt
Rijkswaterstaat op dat aan de intentie van hoofdstuk 14 van de Wm geen onrecht gedaan en dat GS van
Groningen op correcte wijze de coördinatie van de vergunningprocedures hebben bevorderd. Hieruit leiden
wij af dat Rijkswaterstaat adviseert om de procedure Wm-procudure niet op te schorten en niet gelijktijdig ter
inzage te leggen met de Wvo-vergunning.
Dit advies hebben wij, gezien artikel 7 van de IPPC-richtlijn, niet overgenomen. De IPPC-richtlijn kent
immers een verplichting tot een geïntegreerde aanpak bij de afgifte van de vergunning, de procedure en dat
de voorwaarden ten volle worden gecoördineerd, wanneer verschillende bevoegde autoriteiten bij die
procedure betrokken zijn. Dit alles met het oog op een doeltreffende geïntegreerde aanpak door alle
autoriteiten die voor de procedure bevoegd zijn.
Derhalve hebben wij besloten om de procedure gedurende een bepaalde tijd op te schorten. Hiervan is PPG
op de hoogte gesteld. Gelijktijdig hebben wij aangedrongen op een spoedige afhandeling van de Wvoaanvraag door Rijkswaterstaat.
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Op 8 mei 2007 hebben wij een advies ontvangen van Rijkswaterstaat. Hierin wijst zij op de hergebruik
mogelijkheden van het spoelwater voor de proceswaterbereiding. Hieraan hebben wij invulling gegeven
middels voorschrift 1.2.8.
2.4
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.
PPG heeft ons in verband met concurrentieoverwegingen verzocht een aantal gegevens geheim te houden.
Tevens heeft PPG ten behoeve van de openbaarmaking een tweede tekst overlegd waarin de betreffende
gegevens niet voorkomen. De vertrouwelijke gegevens hebben betrekking op bedrijfsgeheimen, namelijk
gedetailleerde samenstelling van grond- en hulpstoffen en van het specifieke energieverbruik per installaties.
Gelet op de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet milieubeheer hebben wij, mede namens
Rijkswaterstaat, bij besluit van 24 augustus 2006, met kenmerk 2006-14938/33, MV, met dit verzoek
ingestemd en hebben wij de voorgelegde tekst goedgekeurd.
Op 7 augustus 2006, 23 maart 2007 en 8 mei 2007 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens
verstrekt (zie paragraaf 1.5). De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de
totstandkoming van dit besluit.
2.5
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is voor de lozing op de veenkoloniale
persleiding ook een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ingediend. Voor deze aanvraag is de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het bevoegd gezag. De
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland is gemachtigd namens de Staatssecretaris
op de aanvraag te beschikken. De aanvragen zijn gecoördineerd behandeld en de besluiten zijn inhoudelijk
op elkaar afgestemd.
De aanvraag geeft aan dat er sprake is van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken
als bouwen in de zin van de Woningwet. De aanvraag geeft aan dat het mogelijk om de volgende
bouwvergunningen gaat: zuurstoffabriek, transformatoren, opslagvoorzieningen, uitbreiding ADWC-7 droger,
koeltorens. Deels is van deze voorzieningen onduidelijk of hiervoor wel een bouwvergunning noodzakelijk is
(wellicht dat het in bestaande situatie kan worden ingepast), deels is het onzeker of de voorzieningen
worden gerealiseerd (ADWC-7 en koeltorens). Op dit moment is daarom geen onderlinge afstemming en
gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een
vergunning in het kader van de Woningwet nodig.
Bij brieven van 22 mei 2006, nrs. 2006-8.785a/21 MV t/m 2006-8.785d/21 MV is de aanvraag aan PPG
bevestigd en toegezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Bij brief van 27 juni 2007, zaaknr. 2007-10908a/26, MV hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit
gezonden aan PPG als vergunningaanvraagster. Bij brieven van gelijke datum, zaaknrs. 2007-20908b/26,
MV, 2007-10908c/26, MV en 2007-10908f/26, MV hebben wij een exemplaar van genoemd ontwerpbesluit
gezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs en/of bestuursorganen. Zij zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld om binnen de termijn van de terinzageligging van het ontwerpbesluit ons college ter
zake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
Bij brieven van 27 juni 2007, zaaknrs. 2007-10908d/26, MV en 2007-10908e/26, MV hebben wij een
exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten gezonden aan de
bewoners/gebruikers van de percelen:
- Rijksweg West 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75 9608 PW te Westerbroek;
- Nevelslaan 14, 15, 17 9608 PH te Westerbroek.
- Madepolderweg 10 9608 PW te Westerbroek.
Tenslotte zijn bij brieven van gelijke datum, zaaknr. 2007-10908d/26, MV een exemplaar van de ontwerpbesluiten, de kennisgeving en het Informatieblad gezonden aan
de familie Westerdiep, Oudeweg 104, 9608 PP, Westerbroek en
MOB, t.a.v. de heer J.G. Vollenbroek, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC te Nijmegen.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 2 juli t/m 13 augustus 2007) en de mogelijkheid tot
het inbrengen van zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van 30 juni 2007 (reg.nr. 2007/0264/MV).
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Van de terinzagelegging van het besluit (van 22 oktober t/m 3 december 2007) en de mogelijkheid tot het
inbrengen van zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van 20 oktober 2007 (reg.nr. 2007/0392/MV).
2.6
Reacties ontwerpbeschikking
2.6.1
Adviezen
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden
ontwerpbeschikking is geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit
nemen.
2.6.2 Mondelinge zienswijzen
Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingebracht.
2.6.3
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn twee schriftelijk zienswijzen ingebracht, namelijk door:
A.
B.

PPG industries Fiber Glass bv, hierna PPG
Mobilisation for the Environment, mede namens Stichting Natuur & Milieu, de Dorpsvereniging
Westerbroek en de Milieufederatie Groningen, hierna MOB e.a..

De zienswijzen worden hieronder cursief en veelal samengevat weergegeven, waarbij de volgorde van
bezwaarmakende is aangehouden.
A.1. Legionellabacteriën
PPG geeft aan dat per 1 januari 2004 de beleidsregel 4.87 'Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of
beperking van blootstelling door Legionellabacteriën' van kracht is geworden. De beleidsregel vormt een
nadere invulling van het ARBO-besluit. De normstelling voor wateranalyses is aangepast aan normen uit
omliggende landen en bedraagt 100 KVE/liter in plaats van 50 KVE/liter. PPG verzoekt om aanpassing van
voorschrift 2.3.5 door het in overeenstemming te brengen met het genoemde ARBO-besluit.
Reactie: Voorschrift 2.3.5 is overeenkomstig de zienswijze aangepast.
A.2. ATEX-reqeling
PPG merkt op dat voorschrift 4.1.7 betrekking heeft op de ventilatie van de acculaadruimte. Het
acculaadstation valt onder de ATEX-regeling. Om te voldoen aan de ATEX-regeling wil PPG vlak boven de
accu's afzuigpunten construeren waarbij de lucht direct naar buiten wordt afgevoerd. PPG geeft aan dat dit
een betere voorziening is namelijk bronafzuiging i.p.v. ruimteventilatie. PPG verzoekt om aansluiting te
zoeken bij de ATEXrichtlijnen en om conflicterende voorschriften te voorkomen (bijv. zonering en
aanduiding).
Reactie: Omdat de ATEX richtlijnen de externe risico's voldoende afdekken kunnen wij instemmen met het
verzoek om in de voorschriften naar deze richtlijnen te verwijzen. Voorschrift 4.1.7 is daarom vervangen door
een voorschrift dat verwijst naar de ATEX richtlijnen 95 en 137.
B.1. Fluoride.
MOB e.a. nemen aan dat de norm van 0,0675 kg/ton BGP de totale F-emissie inclusief de refiners is.
Zij geven aan dat als dit niet het geval zou zijn de F emissie als volgt is:
- Reguliere emissie 98.000 x 0,0675 = 6,6 ton F/jaar.
- Vergunde storing 3,4 ton F/jaar.
- Refiners 5 ton F/jaar.
Totaal 14 ton/jaar, oftewel 0,14 kg/ton BGP. MOB geeft aan dat zij van mening zijn dat de BREF norm van
0,07 (0,0675) kg/ton op de gehele inrichting van toepassing is. MOB concluderen dat:
1. wij, in vergelijking met de BREF, de dubbele F-emissie vergunnen;
2. wij 14 ton F per jaar vergunnen terwijl in de aanvraag maximaal 8 ton wordt aangevraagd.
MOB verzoekt ons om te bevestigen dat de norm van 0,0675 kg F/ton inclusief de volgende emissies is:
- gereinigde afgassen van de ovens;
- ongereinigde afgassen tijdens storingsuren;
- refiners;
- overige bronnen indien van toepassing.
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MOB verzoekt ons ook om aan te geven of dit een dag, week of maandgemiddelde is. Verder is MOB van
mening dat, conform bijlage 13 bij de aanvraag, in totaal niet meer dan 7 ton F/jaar naar de lucht mag
worden geëmitteerd. Zij verzoeken ons om dit als voorschrift in de vergunning op te nemen. Verder zijn zij
van mening dat er aanvullend een voorschrift moet worden opgenomen met betrekking tot de uitvoering van
een studie ter beperking van F-emissie uit de refiners. Dit voorschrift moet volgens MOB leiden tot een
appelabel besluit.
Reactie: Bovenstaande zienswijze heeft vooral betrekking op de mogelijkheid dat een combinatie van
voorschriften een grotere jaaremissie van fluoride mogelijk maken. Deze totale jaaremissie van de ovens
(exclusief refiners) hoeft, overeenkomstig bijlage 13, niet meer te bedragen dan 7 ton fluoride per jaar.
Bijlage 13 van de aanvraag laat de ontwikkelingen in emissie van de ovens exclusief de refiners zien.
Zo bedroeg de emissie van de ovens in 2000 nog 46 ton fluoride. Deze emissie is afgenomen naar 4 ton
fluoride in 2005. PPG verwacht dat deze emissie door de productie-uitbreiding zal toenemen naar maximaal
7 ton fluoride. MOB verzoekt ons deze emissie als norm in voorschriften vast te leggen. Wij vinden dat een
dergelijke jaarnorm recht doet aan de milieuwinst die PPG de afgelopen jaren heeft bereikt en redelijk is. De
norm van 7 ton fluoride per jaar is daarom vastlegt in voorschrift 2.2.4. In dit emissieplafond zijn de emissies
van de refiners/voorhaarden niet meegenomen. In de BREF Glasindustrie staat dat de emissies van de
ovens zijn weergegeven om de verschillende ovens met elkaar te kunnen vergelijken (zie bladzijde xii laatste
alinea).
Refiners zijn specifiek voor de glasvezel industrie en verschillen per productielocatie. De BREF geeft geen
enkele randvoorwaarden waaraan we de emissie van de refiners/voorhaarden kan worden getoetst.
Omdat de BREF norm bedoeld is om ovens (excl. refiners) tijdens normaal bedrijf te vergelijken, is het
onredelijk om PPG te verplichten om voor de gehele inrichting onder een emissie van 7 ton fluoride per jaar
te blijven. Daarnaast zou dit te sterk afwijken van de prognose (excl. refiners) voor de ontwikkeling van de
fluoride emissie zoals weergegeven de in bijlage 13 van de aanvraag. De behoefte om een plafond aan te
geven voor de emissies van de refiners delen wij wel. Voor de refiners is in de aanvraag aangegeven dat
deze tot 5 ton fluoride per jaar emitteren. Gezien de emissiegegeven, de variatie in de meetwaarden en het
geen elders in dit besluit overwogen ten aanzien van de refiners, hebben wij dit plafond vastgelegd in
voorschrift 2.2.4.
Onderstaand wordt kort ingegaan op de overige elementen in deze zienswijze:
De opgenomen fluoride norm is ook exclusief de ongereinigde afgassen tijdens storingsuren. De in de
BREF genoemde emissiewaarden beschouwen wij als de best bereikbare emissies onder stabiele
werkomstandigheden. Storingen en onderhoud van de emissiebeperkende voorzieningen horen hier
niet bij (zie ook reactie op zienswijze onder B.2).
MOB gerekend alsof de maximale norm de gemiddelde emissie is. De opgenomen norm is een bovengrens, om deze niet te overschrijden moet PPG er met een gepaste marge onder blijven. De
gemiddelde jaaremissie zal aanzienlijk onder de gemeten waarde per meetsessie zijn.
Gezien de voorgaande opmerkingen geldt de fluoride norm in voorschrift 2.2.1 en 2.2.2 alleen voor de
gereinigde afgassen.
Per jaar worden er twee meetsessies bij PPG uitgevoerd. Deze worden overeenkomstig een meetplan
uitgevoerd. De uitkomsten uit een meetsessie zijn in kg/ton geproduceerd product. De opgegeven
norm in voorschrift 2.2.1 en 2.2.2 zijn per meetsessie.
Ten aanzien van de door MOB vragen onderzoeksverplichting zijn er twee oplossingsrichtingen
mogelijkheden om de fluoride emissie uit de refiners te verminderd. Ten eerste zou het kunnen door de
technische uitvoering van de refiners aan te passen. In het BREF worden geen BBT reverentie gegeven
voor refiners. PPG heeft er een belangrijk bij om de huidige refiners optimaal uit te voeren. Vooral vanuit
energie oogpunt (en daarmee samenhangende verbrandingsemissies) zijn ze zeer efficiënt. Een onderzoek
naar de layout van de installatie is daarom naar onze mening niet zinvol. De concentraties in de afgassen
maakt een emissiebeperkende maatregel niet effectief. De technische uitvoering van de installatie geeft naar
onze mening geen aanleiding om een studie te verlangen. Ten tweede kan de fluoride emissie van de
refiners worden verminderd door de fluoride concentratie in de grondstoffen voor het glas te verminderen.
Hiermee is in de jaren 80 en begin jaren 90 grote winst behaald. Sinds die tijd is gebleken dat een verdere
vermindering van de fluoride concentratie in het glas leidt tot meer breuk en een mindere efficiëntie van de
fabriek, waardoor de milieubelasting per netto geproduceerd product juist toenam. Wij hebben geen
aanleiding om te veronderstellen dat een verdere vermindering van de fluorideconcentratie in het glas
mogelijk is. Een dergelijke studie genereert alleen maar een grotere administratieve last voor het bedrijf
zonder dat hiervoor een rechtvaardigingsgrond is.
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B.2, Storinqsuren/stopzetten van wassers geen BBT
Volgens MOB zijn storingsuren van wassers en is het stopzetten van wassers geen BBT. Volgens MOB is
aan dit aspect te weinig aandacht besteed. MOB geven aan dat de vergunde storingsuren zorgen voor een
verhoging van de fluoride (en andere emissies) van meer dan 50%. Zij zijn daarom van mening dat het
gepland stopzetten van de wassers niet als beste beschikbare techniek (BBT) kan worden beschouwd.
MOB zijn van mening dat normaal gesproken een proces moet worden gestopt als de gasreiniging gepland
of ongepland wordt gestopt. MOB geven aan dat omdat dit hier niet kan er een reservewasser paraat moet
zijn. Ook moeten er volgens MOB voorschriften worden opgenomen met betrekking tot het op voorraad
hebben van kritische onderdelen. Zij verzoeken ons om deze punten aanvullend als voorschrift op te nemen.
MOB geven aan dat als alternatief kan worden overwogen om een maximum van 1% storingsuren toe te
staan, maar zij geven de voorkeur aan 0% storingsuren middels het voorschrijven van een reservewasser.
Reactie: Gaswassers hebben onderhoud nodig. Preventief onderhoud is juist noodzakelijk om een goed
rendement garanderen en de bedrijfstijd te verlengen. Preventief onderhoud is onderdeel van de beste
beschikbare techniek. De vergunde storingsuren zijn een resultaat van de historische storingsuren. In de
eerste twee kwartalen van 2007 is de gaswasser op 609 99,7 % respectievelijk 99,2% van de tijd in werking
geweest. Een groot deel van de stops waren vanwege preventief onderhoud. Gezien de spreiding in de
bedrijfstijd vinden wij een norm van 98% niet onredelijk. In 2006 is de uitvoering van de gaswasser op 608
aangepast. De verwachting was dat de bedrijfstijd zou toenemen tot ver boven de 98%. Uit de eerste
rapportages blijkt dat de bedrijfstijd wel is toegenomen (de eerste twee kwartalen van 2007 tot 98.1 %
respectievelijk 97,2 %), maar dat de wasser nog steeds uitvalt. De bedrijfstijd heeft nog steeds een grote
spreiding. Omdat ten tijde van publicatie van het ontwerp van dit besluit, onduidelijk was hoe bedrijfstijd zich
na de aanpassingen zou ontwikkelen, is gekozen voor het historisch rendement van 94%. Uit de recente
rapportages van de bedrijfstijd blijkt dat deze na de aanpassingen in de zomer van 2006 tot nu toe iets
boven 97 % ligt. Gezien de grote spreiding is het onduidelijk of dit ook de gemiddelde waarde is. Het is wel
duidelijk dat de bedrijfstijd van de gaswassers niet onder de 96 % zal zakken. Wij hebben voorschrift 2.1.3
daarom aangepast.
In totaal is nu 6% stilstandtijd vergund, dit komt overeen met ca. 525 uur per jaar en ca. 2 ton fluoride per
jaar. PPG is nog steeds in staat de bedrijfstijd van de gaswassers te verbeteren. Op dit moment is de
gemiddeld stilstandtijd lager dan 4 %. Gerekend met een gemiddelde fluorideconcentratie in de emissie komt
dit overeen met ca. 0,5 ton fluoride per jaar. De emissies tijdens stilstand rechtvaardigen naar onze mening
geen investering in een tweetal reservewasser.
De beschikbaarheid van onderdelen is essentieel in het verbeteren van de bedrijfstijd. Wij zijn het met MOB
eens dat het redelijk is dit in voorschriften op te nemen. Een dergelijk voorschrift is aan deze beschikking
toegevoegd (zie voorschrift 2.1.9).
B.3. NO* emissie ketels
MOB geven aan dat in paragraaf 3.9.12 een aantal ketels worden genoemd, maar dat er niet uit blijkt dat de
NOx emissies wel aan BBT voldoen. Zij verzoeken ons om dit getalsmatig demonstreren. Zij verzoeken ons
hierbij het volgende aan te geven:
- Hoeveel bedraagt voor elk van die ketels de NOx emissie in g/GJ cq mg/nm3.
- Hoeveel bedraagt de norm volgens BEES.
- Wat geen de BREF hiervoor als norm.
Verder verzoeken zij ons om de NOx normen conform BBT op te nemen in mg/nm3 of g/GJ.
Ook verzoeken zij ons om een maximaal zwavelgehalte voor de olie in voorschriften op te nemen.
Reactie: In paragraaf 3.9.12 is een onderbouwing van de BBT beoordeling gegeven, deze is ten opzichte
van de ontwerpbeschikking verduidelijkt. Voor een onderbouwing van de onderstaande getallen verwijzen wij
naar onderstaand overzicht van de aanwezige ketels met hun relevante gegevens:
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BEES installatie

gemeten
opm.
emissie
mg/nm3 1)
200 mg/nm3 168

Brandstof vermogen NOx norm

1962 HBO
Wanson
1930 kW
ventilatorbrander
1962 HBO
Stoomketel 2
Wanson
1930 kW 200 mg/nm3
ventilatorbrander
1995 Aardgas 4560 kW 100 mg/nm3
Stoomketel 3
Puripher
ventilatorbrander
1985 Aardgas 1725 kW
Warmwaterketel Monarch ventilator
1 MK-2
brander
1985 Aardgas 1725 kW
Warmwaterketel Monarch ventilator
2 MK-2
brander
1989 Aardgas 1725 kW 100 mg/nm3
Warmwaterketel Monarch ventilator
3 MK-2
brander
1996 Aardgas 1920 kW 100 mg/nm3
Warmwaterketel Puripher
1
ventilatorbrander
1996 Aardgas 1920 kW 100 mg/nm3
Warmwaterketel Puripher
ventilatorbrander
2
1996 Aardgas 1920 kW 100 mg/nm3
Warmwaterketel Puripher
ventilatorbrander
3
1) geen norm tenzij na 1 mei 1998 de branders zijn vervangen, dan 200 mg/m3
2) geen norm tenzij na 1 mei 1998 de branders zijn vervangen, dan 100 mg/m3

Stoomketel 1

166

mg/nm3 1)

102

mg/nm3
mg/nm3

115,8
mg/nm3
116,4
mg/nm3 1)
96,3

mg/nm3 2)
78,5

mg/nm3 2)
86,0

mg/nm3 2)
79,4

We hebben besloten de normen van BEES A in deze beschikking over te nemen. Voor de Warmwaterketels
uit 1985 kent BEES-A geen norm. Wij zijn echter van mening dat deze verbrandingsinstallaties gelijkwaardig
zijn met de verbrandingsinstallaties van latere datum (in het bijzonder de installatie uit 1989) en het is
derhalve wenselijk dat deze installaties uit 1985 ook aan de norm van 100 mg/nm3 voldoen . Dit hebben we
in voorschrift 2.2.5 vastgelegd.
Inzake het verzoek om het maximale zwavelgehalte in de olie voor te schrijven, wordt door PPG aangegeven
dat de stookinstallaties op diesel worden gestookt. De zwavelconcentratie in diesel mag overeenkomstig
richtlijn Richtlijn 98/70/EG tot 350 mg/kg (0,035%) bedragen. Deze concentratie is in een voorschrift
overgenomen.
B.4. Legionella
MOB verzoekt om voorschriften op te nemen met betrekking tot het tegengaan van legionella in de
koeltorens (voorschrift 2.3.6).
Reactie: Voorschrift 2.3.6 gaat over schadelijke micro-organismen waaronder legionella, het voorschrift is op
dit punt verduidelijkt.

B.5. VOS
MOB merkt op dat de totale VOS-norm 50 mg/nm3 moet zijn, niet 70 mg/nm3.
Reactie: Overeenkomst paragraaf 3.2.4 van de NeR geldt voor vluchtige organische stoffen uit de klasse
gO.3 met een emissievracht van 0,5 kilogram per uur of meer een emissie-eis van 100 mg/m3. In de BREF
voor de glasindustrie wordt bij de nabehandeling van glasvezels aan gegeven dat voor droogovens een
maximale VOS-emissie van 70 mg/nm3 haalbaar moet worden geacht. Voor stoffen uit de klasse gO.3
hebben wij aangegeven dat deze aan de BREF-norm moet voldoen. Bij nader inzien vinden wij, omdat PPG
geen VOS-verbindeningen uit klasse gO.3 emitteert, het niet noodzakelijk deze norm voor stoffen uit klasse
gO.3 in voorschrift 2.3.1 te handhaven.
B.6. Milieuzorgsysteem
MOB vezoeken ons om minimum eisen op te nemen aan het milieuzorgsysteem conform de minimum
criteria in BREF.
Reactie: De BREF Glas en minerale wol kent geen eisen voor een milieuzorgsysteem. De BREF Monitoring
en de Wm (artikel 8.8 lid 1 f) geven wel aan dat een milieuzorgsysteem wenselijk is. Wij vinden dat de wijze
waarop PPG milieuzorg binnen de inrichting heeft ingevoerd voldoet aan de BREF-Monitoring en de Wm.
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Om er zeker van te zijn dat deze ook in de toekomst aan deze vereisten blijft voldoen hebben we de
voorschriften op dit punt verduidelijkt, zie voorschriften 1.1.1 en 1.1.2.
B.7 Energie
MOB geven aan dat PPG een energie intensief bedrijf is. Zo komt er onder meer uit de refiners veel energie
vrij. Zij verzoeken ons om een voorschrift op te nemen met betrekking tot de uitvoering van een studie naar
alle relevante mogelijkheden tot energiebesparing en energieterugwinning. Zij vinden dat een dergelijke
studie moet leiden tot een appelabel besluit. Verder vindt MOB dat alle maatregelen met een terugverdientijd
tot 7 jaar zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd.
Reactie: PPG is inderdaad een energie intensief bedrijf. Zoals in paragraaf 3.14 ook reeds is aangegeven
zijn wij van mening dat PPG voldoende inspanning levert in verband met energiebesparing. Zo zijn er in de
afgelopen 40 jaar verschillende verkenningen geweest om de restwarmte van de installatie op een zinvolle
wijze te gebruiken. Één van deze verkenningen heeft ertoe geleid dat er door middel van een
warmtewisselaar warm water voor intern gebruik wordt geproduceerd. Ook is regelmatig verkend of de
restwarmte door een externe partner kan worden gebruikt. Telkens bleek dat de hoeveelheid restwarmte te
gering is om dit commercieel uit te buiten. Verder doet PPG mee aan de Benchmark energie-efficiency en
doet verplicht mee aan de CO2 emissiehandel. Verder volgt uit artikel 8.13a van de Wm dat wij geen
voorschriften mogen opnemen ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting. Uit de
benchmark blijkt dat PPG behoort tot de wereldtop. Het geheel aan getroffen maatregelen, eerder
uitgevoerde studies, het convenant Benchmark en de art. 8.13 Wm maakt dat wij momenteel geen
aanleiding zien om een nadere studie voor te schrijven.
B.8 Dictum
MOB vragen zich af wat de filosofie is achter paragraaf 5.2 op pagina 33 van de ontwerpbeschikking en
waarom de hele aanvraag geen onderdeel uit maakt van de vergunning. Verzocht wordt om de aanvraag
deel uit te laten maken van de vergunning inclusief tenminste de hoofdtekst en alle relevante bijlagen waarbij
ook bijlage 13 uit de aanvraag in zijn geheel, waarbij ze met name refereren aan de belangrijke grafieken
voor vaste deeltjes (stof), NOX, SOX, fluoriden.
Reactie: Volgens artikel 8.11 Wm (oud) kan de aanvraag deel uitmaken van de vergunning voorzover dat in
de vergunning is aangegeven. Als gevolg van de per 1 december 2005 in werking getreden wetswijziging is
de bepaling in artikel 8.11 Wm dat de aanvraag deel kan uitmaken van de vergunning geschrapt. Nog steeds
kan echter de aanvraag onderdeel uitmaken van de vergunning. In de memorie van toelichting bij
voornoemde wijziging wordt hierover het volgende opgemerkt:
"Het schrappen van de tweede zin van het eerste lid van artikel 8.11 Wm moet leiden tot een bewuster
gebruik van de aanvraag bij het schrijven van de vergunning. De bedoelde zin beoogde dat doel ook te
bereiken, maar heeft, zo is de ervaring, een tegenovergesteld effect. Door met zoveel woorden in de wet de
mogelijkheid te noemen van het overnemen in de vergunning van de aanvraag of onderdelen daarvan, wordt
de praktijk als het ware uitgenodigd om zulks te doen. Dit is om verschillende redenen onwenselijk. Door
grote delen van de aanvraag in de vergunning te incorporeren wordt vaak onnodig de handelingsvrijheid van
bedrijven beperkt. Bovendien lenen veel beschrijvingen in de aanvraag zich niet om in een juridisch bindend
document te worden opgenomen, de beschrijvingen zijn ook niet met dat doel opgesteld. De betreffende zin
kan overigens ook worden gemist omdat ook zonder deze zin een vergunningverlener de vrijheid heeft om in
de vergunning delen van de aanvraag op te nemen of daarnaar te verwijzen."
Gezien bovenstaande is het van belang dat bewust om te gaan met de aanvraag. Door via het dictum te
bepalen dat (een deel van de) aanvraag onderdeel is van de vergunning krijgt (dat deel van) de aanvraag de
status van vergunningvoorschrift. De grondslag van de aanvraag mag echter nimmer worden verlaten
worden, ongeacht of dat deze onderdeel uitmaakt van de vergunning.
De aanvraag van PPG is grotendeels zodanig opgesteld, dat veel beschrijvingen zich niet lenen om in een
juridisch bindend document te worden opgenomen. De aanvraag is ook niet met dat doel opgesteld, het is
meer een beschrijvend technische informatief document. Daar waar noodzakelijk is in voorschriften naar een
deel van de vergunning verwezen. Wij zijn van mening dat in de vergunning duidelijk is aangegeven waarop
zij betrekking heeft en met het totaal aan voorschriften, het milieu op een voldoende hoog niveau wordt
beschermd. Zo zijn er voorschriften opgenomen die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en
ongedaan te maken. Middels de voorschriften is geborgd dat de beste beschikbare technieken worden
toegepast.
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B.9 Zware metalen lozingen op oppervlaktewater
MOB geven aan dat zij, gezien de momenteel nog steeds te zware belasting van de Wadden met zware
metalen, ons verzoeken om na te gaan of TDS lager kan worden vergund dan 15 mg/l. Idem voor de
metalennorm van 0,3 mg/l. Zij verzoeken ons om te bevestigen dat deze metaalnorm gebaseerd is op het
totale monstervolume inclusief zwevende delen?
Reactie: deze zienswijze heeft betrekking op het aspect afvalwater en dit wordt gereguleerd via de Wvovergunning. Kortheidshalve verwijzen wij naar de reactie van RWS in de Wvo-vergunning.
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
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn, die inmiddels is omgezet in nationale wetgeving. Deze richtlijn
heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in bijlage
1 van de richtlijn aangegeven industriële activiteiten. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid
als gpbv-installaties. Uiterlijk 31 oktober 2007 moeten gpbv-installaties in overeenstemming zijn met de eisen
zoals gesteld in de wet en regelgeving ter uitvoering van de IPPC-richtlijn. Bij oprichting of significante
wijziging van een inrichting moet meteen worden voldaan aan deze eisen.
In het onderhavige geval is sprake van een gpbv-installatie (betreft de gehele inrichting), die een significante
wijziging ondergaat. De inrichting valt onder categorie 3.3 van
de IPPC.
3.3
Best Beschikbare Technieken
Alle installaties die deel uitmaken van een inrichting moeten worden getoetst aan de best beschikbare
technieken (BBT). Bij de bepaling van de BBT moeten wij rekening houden met de Regeling aanwijzing BBTdocumenten (stcrt. 28 november 2005 en 12 april 2007). Met betrekking tot gpbv-installaties moeten wij
rekening houden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten. In tabel 2 van de regeling
staan de documenten die we bij alle installaties en inrichtingen moeten gebruiken.
Ter uitwerking van de best beschikbare technieken worden in Europees verband BAT-reference-documenten
(BREF's) vastgesteld. Volgens tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten zijn bij de beoordeling
van de onderhavige aanvraag de volgende BREF's van toepassing:
Glas en minerale wol (primair relevant)
Koelsystemen (aanvullend)
Op- en overslag bulkgoederen (aanvullend)
Cross media & economics (indien relevant)
Monitoringssystemen (indien relevant)
Van de in de BREF beschreven technieken en bijbehorende emissies mag alleen gemotiveerd worden
afgeweken. Door het integreren van niet BREF-technieken kan een gelijkwaardig alternatief worden
gecreëerd, die als BBT kan worden geschouwd. Niet alle activiteiten binnen de inrichting van PPG worden
'gedekt' door de hier genoemde BREF's. Voor aspecten waarin de BREF's niet voorzien, wordt voor de best
beschikbare technieken teruggevallen op diverse Nederlandse documenten en richtlijnen. Daarbij kan
gedacht worden aan de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), diverse PGS-richtlijnen en leidraden voor
onder andere afval- en emissiepreventie. Naast de genoemde documenten is bij de beoordeling van de
effectiviteit en de uitvoering van de maatregelen rekening gehouden met:
BREF behandeling en het beheer van afvalwater en rookgassen in de chemische sector.
Onderstaand worden de aangewezen BBT-documenten kort toegelicht, bij de relevante milieuaspecten
wordt de toetsing aan BBT nader uitgewerkt.
3.3.1
BREF Glas en minerale wol
Een belangrijk deel van de BBT voor de activiteiten die bij PPG worden uitgevoerd is vastgelegd in de BREF
voor de glasindustrie. Omdat er bij de onderhavige aanvraag sprake is van 'een belangrijke wijziging met
significante gevolgen voor mens en milieu', betreft het hier een nieuwe situatie, waarop de BREF
onmiddellijk van toepassing is.
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In de BREF voor de glasindustrie wordt geen expliciete voorkeur uitgesproken voor het stoken van ovens op
zuurstof (oxyfuel) of (verrijkt) lucht. Beide technieken worden beschreven en voor beide technieken worden
ook de emissies die ermee kunnen samenhangen aangegeven. Wel wordt in de BREF de verwachting
uitgesproken dat op middellange termijn het stoken op oxyfuel BBT wordt.
Het betreft hier een 'balanced judgment, gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op het moment dat
het document werd geschreven. Bij PPG staat ombouw naar oxyfuelstoken voor de oven 609 op het
programma bij de eerstvolgende revisie.
3.3.2 BREF koelsystemen
Deze horizontale BREF heeft betrekking op industriële koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel.
Koelinstallaties met ammoniak, (H)CFK's en andere koelmiddelen zijn nadrukkelijk uitgesloten. Voor PPG
zijn de beschrijvingen voor "open recirculating cooling systems" en "closed circuit wet cooling systems"
relevant. De BREF koeltechniek geeft aan dat er geen generieke stand der techniek kan worden
gedefinieerd. De stand der techniek is afhankelijk van het proces en de locatie. De BREF koelsystemen
geeft een afwegingskader waarbinnen het duidelijk wordt wat de "stand der techniek" is. In paragraaf 5.3 van
de aanvraag is nauwgezet uiteengezet op welke wijze aan de "stand der techniek" wordt voldaan. In de
aanvulling op de aanvraag van 7 augustus 2008 wordt aangegeven dat er geluidsisolatie wordt aangebracht.
Wij vinden dat de bestaande situatie met de aanvullende maatregelen voldoet aan BBT.
3.3.3 BREF op- en overslag bulkgoederen
De op- en overslag van vloeibare grondstoffen en hulpstoffen in tanks alsook buikopslag en overslag van
vaste grondstoffen, hulpstoffen en gereed product, zijn beoordeeld in het kader van de horizontale BREF
"Op- en overslag van bulkgoederen". Op basis van de door PPG uitgevoerde BBT-beoordeling concluderen
wij dat ten aanzien van de aspecten preventie en reductie van emissies, veiligheid, uitvoering van tanks en
bijbehorende installatie-onderdelen, en uitvoering van transportsystemen, wordt voldaan aan BBT.
3.3.4
BREF Monitoring
Deze horizontale BREF beschrijft hoe het bevoegde gezag en IPPC-bedrijven om moeten gaan met de verplichting die volgt uit de IPPC directive aangaande monitoring activiteiten. De BREF omschrijft vragen die
kunnen worden doorlopen om monitoring goed in te voeren en vast te leggen in de vergunning. In hoofdstuk
6 en 7 van de aanvraag wordt uitgebreid op deze vragen ingegaan.
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van
CO2, NOX, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat deze vergunning niet in strijd is met de NMP's.
3.5
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 moet prioriteit gegeven worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit
nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting
door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt verder
aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese en
landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is hiermee
rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de
orde zijnde milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
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3.6
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.6.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
PPG beschikt over een gecertificeerd kwaliteitzorgsysteem conform ISO 9001 en een milieuzorgsysteem,
dat in lijn is met ISO-14.001. Het milieuzorgsysteem is niet gecertificeerd. Bij het stellen van voorschriften
hebben wij hiermee rekening gehouden.
Een beknopte beschrijving van het milieuzorgsysteem is te vinden in paragraaf 3.4.6 van de aanvraag.
Daarnaast is een uitgebreide beschrijving van het milieuzorgsysteem opgenomen in bijlage 3 bij de
aanvraag.
3.6.2 Bedrijfsmilieuplan
In navolging van de intentieverklaring "Uitvoering milieubeleid chemische industrie" heeft PPG
bedrijfsmilieuplannen gemaakt voor de periode 1995-1998 en voor de periode 1999-2002. Beide plannen
zijn tot stand gekomen zonder dat daar een specifieke intentieverklaring voor de glassector aan ten
grondslag ligt. De overeenkomst is individueel tot stand gekomen tussen het bevoegd gezag en het bedrijf.
Het bevoegd gezag (Wvo en Wm) hebben met beide plannen en met de voortgang daarvan zoals die is
beschreven in de milieujaarverslagen, ingestemd.
Na afloop van de looptijd van het tweede BMP is geen nieuw plan ingediend.
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998, te weten het Vogelrichtlijngebied
Zuidlaardermeer.
Er moet daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en habitats van
soorten kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, 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 het gebied, waarbij rekening wordt
gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Met betrekking tot de hierboven genoemde
aspecten overwegen wij het volgende:
Gezien de situering van de inrichting en de aard van de activiteiten en de emissies, menen wij dat kan
worden uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de
habitats van soorten in het Zuidlaardermeergebied, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen
van het gebied, of op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Er is naar onze mening daarom geen
sprake van een vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit wordt ondermeer
gevoed door het gegeven dat de emissie afneemt ten opzichte van de emissie in 1985 vergunde emissies.
3.7.2
Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele bescherming van in het wild levende planten- en
diersoorten. In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen,
verontrusten of verstoren van beschermde plant- en diersoorten of nesten, holen en voortplantings- en
rustplaatsen van beschermde 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 diersoorten, 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, mogelijk ontheffingsplichtige plant- of diersoorten bevinden. Uit
de toetsing van de immissies aan grenswaarden (zie ook hoofdstuk Lucht) blijkt dat met de uitbreiding zoals
die nu wordt aangevraagd, door toepassing van een aantal emissiebeperkende technieken, de
fluoridenimmissie in de omgeving van de inrichting zal verminderen.
Uit onderzoek van Alterra in 2000 (Alterra-rapport 570, ISSN 1566-7197, Onderzoek naar de oorzaken van
schade aan boombeplantingen in de omgeving van Westerbroek, J.Kopinga, Wageningen 2002) is gebleken
dat eerder geconstateerde schade aan bomen in de omgeving van PPG hoofdzakelijk moet worden
toegeschreven aan de fluoridencomponenten in het rookgas van PPG. Met de verwachte vermindering van
de immissies als gevolg van de toepassing van emissiebeperkende technieken, zal ook de schade aan de
flora in de omgeving van het bedrijf naar verwachting afnemen. Dat effect is inmiddels ook al geconstateerd
sinds de ingebruikname van de rookgaswassers.
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Aan de wilde fauna in de omgeving van PPG is tot nu toe geen schade geconstateerd als gevolg van de
emissies van het bedrijf. Ten opzichte van de indertijd vergunde emissie, beoogd dit besluit de emissie
zodanig te beperkten dat er sprake is van een afnamen. Er valt derhalve niet te verwachten dat als gevolg
van de productie-uitbreiding van PPG schade zal ontstaan aan eventuele nesten, holen, voortplantings- en
rustplaatsen van beschermde diersoorten. Wij zijn van mening dat een ontheffing in het kader van de Floraen faunawet in dit geval niet vereist is.
3.7.3
Ecologische hoofdstructuur
In de omgeving van de inrichting bevindt zich een aantal gebieden waaraan een natuurfunctie is toegekend.
De belangrijkste daarvan is de Westerbroeksemadepolder. Deze polder, gelegen aan de overkant van de
Energieweg, ten zuiden en zuidoosten van de inrichting, maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur.
Deze polder maakt ook deel uit van het milieubeschermingsgebied Gorecht. Dit gebied heeft in het POP een
categorie-2 status gekregen, wat inhoudt dat er geen voorschriften in de vergunning hoeven te worden
opgenomen ter bescherming van het gebied, maar dat vanuit de provincie wel een stimulerend beleid wordt
gevoerd, onder meer om het grondwaterpeil in het gebied te doen stijgen.
Daarnaast worden in de omgeving verschillende gebieden beheerd als natuurgebied, waarvan de status niet
planmatig is vastgelegd. Ook voor deze gebieden is het niet vereist om beschermende maatregelen in de
vergunning op te nemen.
De ecologische hoofdstructuur geeft daarom geen aanleiding aanvullende voorschriften aan deze
vergunning te verbinden.
3.8
Afvalstoffen en afvalwater
3.8.1
Registratie
Op grond van hoofdstuk 10 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.
PPG beschikt over een meet- en registratiesysteem waarin van alle afvalstromen wordt bijgehouden wat de
omvang en de samenstelling is, aan wie ze worden afgegeven en op welke manier ze worden verwerkt. In
het milieujaarverslag worden deze gegevens jaarlijks gerapporteerd
3.8.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ongeveer 20.000 ton, ca. 2000 ton
daarvan is gevaarlijk bedrijfsafval.
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil,
december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en
vergunningverlening" (april 2003). 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. Het
bedrijf heeft een aantal maatregelen getroffen om de hoeveelheid af te voeren afval te verminderen.
Het grootste deel van het niet-gevaarlijke bedrijfsafval (ca. 90%) bestaat uit glasvezelmateriaal. Onder
normale omstandigheden gaat 15 tot 20% van de ruwe glasproductie (BGP) verloren, voornamelijk bij spinen droogactiviteiten. Berekend op de aangevraagde productiecapaciteit van 98.000 ton BGP per jaar,
betekent dit dat bij PPG jaarlijks ongeveer 15.000 tot 20.000 ton glasvezelafval vrij kan komen.
Deze stroom kan binnen het bedrijf in de scraprecycling worden verwerkt. Van de stroom uit de
recyclinginstallatie kan naar schatting 80 % opnieuw worden ingezet in het productieproces. Met de
toepassing van dit zogenaamde groene glas bespaart het bedrijf op de inzet van primaire grondstoffen.
Daarnaast wordt energie bespaard bij het smeltproces.
Het overblijvende materiaal uit de recyclinginstallatie (zgn. witte glas) bevat teveel organische bestanddelen
om opnieuw in de ovens te worden ingezet. Het is wel geschikt om onder andere als secundaire bouwstof te
worden ingezet, zowel binnen het bedrijf als elders. Hiervoor zijn ook overeenkomstig het bouwstoffenbesluit
certificaten verkregen.
Andere relatief grote stromen niet-gevaarlijk bedrijfsafval die vrijkomen binnen de inrichting zijn bouw- en
sloopafval en verpakkingsafval.
'Normaal' bouw- en sloopafval wordt afgevoerd om extern te worden hergebruikt. Bij werkzaamheden aan de
ovens kan daarnaast een stroom vrijkomen met materiaal van de ovenbekledingen. Vaak worden hiervoor
waardevolle mineralen gebruikt. Deze worden teruggeleverd aan en omgeruild bij de leveranciers,
onafhankelijk van de verontreiniging van het materiaal.
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Bij verpakkingsafval gaat het zowel om verpakkingen van grond- en hulpstoffen als om verpakkingen van eigen producten. PPG heeft zich begin 1998 aangesloten bij het tweede convenant verpakkingen. Hiermee
heeft het bedrijf een verplichting op zich genomen die in houdt dat de hoeveelheid verpakkingsafval van eigen producten en van toegeleverde materialen zoveel mogelijk moet worden verminderd. Bij het van kracht
worden van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Besluit Verpakkingen) is dit Convenant ten
einde gelopen. PPG heeft over 2005 voor het laatst via dit convenant gerapporteert over zijn verpakkingen.
Om uitvoering te geven aan het Besluit Verpakkingen en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen hebben zij zich aangesloten bij de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNI) te Zoetermeer. Deelname
aan de BVNI staat alleen open voor bedrijven die op hun totaal minder dan 20% consumentverpakkingen op
de Nederlandse markt brengen. PPG heeft geen consumentenverpakkingen waardoor de opzet van deze
stichting het beste aansluit bij de situatie van PPG. Via deze stichting zullen zij jaarlijks een collectieve mededeling doen.
Naast deze stromen die duidelijk in te delen zijn, is er een belangrijke stroom residu uit de gaswassers.
Vanwege deze wisselende samenstelling is het van belang dat het materiaal op een goede manier wordt
opgeslagen. Daarvoor hebben wij in deze vergunning voorschriften opgenomen. Met de bewerkingen die er
tot nu toe op zijn toegepast bevat het materiaal bij afvoer ca. 52% water. Om het totale af te voeren gewicht
te verminderen wil PPG voorzieningen treffen om het residu op eigen terrein eerst verder te kunnen
indampen, voordat het verder wordt afgevoerd. Bij deze bewerking komt uitsluitend water vrij. De overige
componenten in het residu zijn zodanig vastgelegd dat ze naar verwachting niet naar de lucht vrij kunnen
komen. Bij het ontwikkelen van de gasreinigingstechniek is gekeken of het materiaal opnieuw gebruikt zou
kunnen worden in het productieproces. Dit bleek niet het geval.
Gezien de hoeveelheid en aard van de verschillende afvalstoffen zijn wij van mening dat verdere
preventiemaatregelen wellicht mogelijk zijn. PPG moet daarom een preventie onderzoek opstellen, dit is in
een voorschrift vastgelegd.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 4 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen. Binnen de inrichting van PPG
worden de verschillende afvalstromen gescheiden ingezameld en ook gescheiden afgegeven aan de
betrokken inzamelaars. Binnen het bedrijf wordt hiervan registratie bijgehouden. Wij menen dat hiermee
voldoende invulling is gegeven aan de richtlijnen zoals die in het LAP zijn opgenomen.
3.8.3 Afvalwater
Door de inrichting worden de volgende afvalwaterstromen geloosd:
bedrijfsafvalwater afkomstig van de zuivering op de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (Veenkoloniale
persleiding);
koelwaterspui van oven 608 op het Winschoterdiep;
spoelwater van de ontijzeringsfilters, via een speelvijver om het ijzerslib te laten bezinken, op het
Winschoterdiep;
niet verontreinigd hemelwater op de Poldersloot.
Voor de lozing op de Veenkolonialepersleiding is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag ingevolge de Wvo, voor
de andere lozingen is het waterschap Hunze en Aa's het bevoegd gezag. De lozingen op de
Veenkolonialepersleiding zullen op een zodanige wijze veranderen dat gelijk met de aanvraag voor deze
vergunning een revisievergunning is aangevraagd voor deze lozing op de Veenkolonialepersleiding. De
Wvo-vergunning voor het lozen op het Winschoterdiep en de Poldersloot is in juni 2004 verleend en houdt al
rekening met de aspecten zoals die in de onderhavige aanvraag zijn verwoord.
De lozingen brengen naar onze mening geen andere gevolgen met zich mee dan welke door de Wvo
vergunning worden afgedekt. Wij hebben met betrekking tot de lozingen dan ook geen aanvullende
voorschriften gesteld.
3.9
Lucht
3.9.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
anorganische stoffen (NOX, fluoriden, SOX, chloride en zware metalen);
(fijn) stof;
organische stoffen;
stoffen met een minimalisatieverplichting;
- geur.
Daarnaast vinden binnen de inrichting emissies plaats vanuit stookinstallaties en worden binnen de inrichting
stoffen gebruikt die de ozonlaag kunnen aantasten.
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op welke emissies plaats vinden vanuit PPG. Vervolgens wordt per
emissie aangegeven hoe deze beoordeeld is.
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3.9.2 Aangevraagde emissies
Binnen het bedrijf zijn diverse emissiepunten. In bijlage 4.5 bij de aanvraag is aangegeven waar deze punten
zich bevinden. In bijlage 12 bij de aanvraag zijn bovendien de kenmerken van de verschillende punten nader
uitgewerkt, met de emissies die vanuit de verschillende punten kunnen worden verwacht.
De ovens
De belangrijkste emissiepunten binnen de inrichting zijn de glasovens 608 en 609. De karakteristieken van
de twee ovens die PPG in de aanvraag beschrijft zijn op dit moment verschillend. Het is wel de bedoeling om
in de loop van de komende jaren de twee ovens op dezelfde manier te gaan bedrijven (oxyfuel stoken).
Oven 608 heeft een maximale productiecapaciteit van ca 47 kton BGP per jaar. Dit is een gasgestookte
oxyfueloven, die als eerste is voorzien van een gasreiniging. Door allerlei 'kinderziektes' was de bedrijfstijd
van deze gasreiniger op tot de 'mini-repair' in 2006 94%. Tijdens de 'mini-repair' aan deze oven 608 is onder
andere de gasreiniging onder handen is genomen. Naar verwachting zou de bedrijfstijd van de installatie dan
toenemen tot ca. 98%. Uit de rapportages blijkt dat de bedrijfstijd is toegenomen. In de laatste kwartaal bleef
de gemiddelde bedrijfstijd echter steken op 97,7 %. Gezien de grote spreiding in bedrijfstijd is het niet
duidelijk of de installatie een gelijke bedrijfstijd kan bereiken als de later gebouwde rookgasreiniger van oven
609. Er is daarom gekozen om 98 % vast te leggen voor de rookgasreiniger van oven 609 en 94 % voor
oven 608.
Oven 609 heeft een maximale productiecapaciteit van ca. 48 kton BGP per jaar. Deze oven wordt gestookt
op een mengsel van aardgas en lucht en is voorzien van een gasreiniging. De gasreiniging op deze oven
heeft, door verder ontwikkelde techniek, een bedrijfstijd van ca. 98%. Het is de bedoeling van PPG om deze
oven uiterlijk in 2010, maar zoveel eerder als mogelijk, in een grote revisie om te bouwen naar een
verbrandingssysteem van aardgas en zuurstof. Het emissieprofiel zal na deze revisie vergelijkbaar zijn aan
de emissies van oven 608. In de aanvraag wordt gevraagd om enige ruimte in de vergunning voor de
toegestane emissies. Wij zijn van mening dat de opgenomen normen realistisch zijn en dat de aanvraag
geen reden geeft hiervan af te wijken.
In de BREF is aangegeven dat het bij het maken van E-glas (zoals bij PPG) niet mogelijk is om volledig
elektrisch verwarmde ovens te gebruiken. Dit hangt samen met de geringe elektrische geleiding van het
glas.
Voor het vaststellen van de emissie-eisen voor de ovens hebben wij gebruik gemaakt van informatie uit de
BREF-glas, In de BREF is aangegeven dat het voor oxyfuel gestookte ovens niet zinvol is om in de
vergunning een concentratie-eis (in mg/m30) op te nemen. Voor dergelijke ovens worden de haalbare
emissies aangegeven in kg/ton BGP. Om de emissie-eisen te uniformeren hebben wij ook voor oven 609
geen concentratie-eisen, maar alleen vrachteisen opgenomen. Voor die oven is eventueel, met behulp van
een omrekenfactor, een concentratie-eis te stellen. PPG rapporteert haar emissies echter ook vooral in
kg/ton BGP. Wij hebben daarbij aangesloten.
Voor de periode tot 2010, of zoveel eerder als oven 609 is omgebouwd, zijn in de vergunning verschillende
voorschriften opgenomen voor de oxyfuelgestookte oven en de luchtgestookte oven. Zodra oven 609 is
omgebouwd naar oxyfuel, wordt ook die oven geacht te voldoen aan de eisen zoals die al eerder zijn gesteld
voor de ovens 608.
Schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden kunnen tijdelijk een invloed hebben op de omgeving.
Zo komt er tijdens een revisie van een oven een hoeveelheid ovensteen vrij. Voordat een ovenrevisie
plaatsvindt wordt bij ons een plan van aanpak ingediend. Dit is in voorschrift 1.2.9 verwoord.
Refiners en voorhaarden
Vanuit de ovens wordt het glas naar de verwerkingspunten getransporteerd via een systeem van verwarmde
refiners en voorhaarden. Het verwarmingssysteem van de refiners en voorhaarden wordt gestookt op lucht
en aardgas.
In het transportsysteem vinden geen reacties meer plaats zoals in het glasbad. Wel is te verwachten dat
door verdamping uit het glas nog enige emissies plaatsvinden. De voorhaarden en refiners van installatie
608 hebben één emissiepunt, installatie 609 heeft twee emissiepunten.
De emissies vanuit de refinerstacks worden niet gereinigd. Het betreft hier een relatief grote afgasstroom,
met een lage concentratie. Dit houdt in dat een gasreiniging voor deze refinerstacks relatief duur en weinig
effectief zal zijn. Toevoegen van de afgas aan de bestaande gaswassers is geen optie, gezien de
verdunning van de ovengassen die dat op zal leveren. Dit zal een negatief effect hebben op de
reinigingsefficiency van de rookgaswassers.
Verder geeft de BREF-glas niet aan dat de afgasstroom van een refinerstack moeten worden gereinigd of
BBT-reinigingstechniek. Verder zijn er bij ons ook geen situaties bekend waar een rookgasreiniging wordt
toegepast op refiners van glasvezel fabrikanten. Verder heeft PPG in de aanvraag aangeeft dat transport
van deze afgassen van 800 °C over een lange afstand door een ruimte waar mensen werken, een onveilige
werksituatie oplevert.
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In de BREF voor de glasindustrie worden geen uitspraken gedaan over wat de best beschikbare technieken
(BBT) zijn voor refiners en voorhaarden. In de BREF wordt wel expliciet aangegeven dat hierna is gekeken.
Omdat de BREF op dit punt geen referentiekader biedt, hebben wij voor de emissie-eisen voor de refiners
aansluiting gezocht bij de NeR. Voor de refiners is bij de emissie-eisen gekozen voor een concentratie-eis in
mg/m30 omdat de NeR emissies alleen aangeeft in concentraties.
Rookgasreiniging
De rookgassen van de ovens 608 en 609 worden gereinigd met een nat systeem. In de BREF is
aangegeven dat de toepassing van deze nageschakeld rookgasreiniging moet worden beschouwd als BBT.
Voor glasovens zoals die van PPG, bestaan echter geen standaardsystemen.
Het bedrijf heeft daarom een eigen systeem ontwikkeld, dat een aantal kinderziektes kende. Vooral bij oven
608 heeft dit een sterke invloed (gehad) op de bedrijfstijd. De verwachting was dat de bedrijfstijd na de minirepair in 2006 gelijk zal zijn aan de bedrijfstijd van de reiniging op oven 609. Het verschil tussen beide
systemen wordt vooral gevonden in de bedrijfstijd en in de schaal van het systeem; vanwege de grotere
rookgasvolumes is de rookgaswasser op oven 609 veel groter. Het reinigingsrendement bij beide systemen
is ongeveer gelijk.
Het systeem zoals dat nu is geïnstalleerd is ontworpen om vooral fluoride, sulfaten en stof af te vangen.
Daarnaast worden onder meer zware metalen en andere 'zure' componenten (die meekomen met de
grondstoffen) in de gaswasser verwijderd.
In de vergunning is een minimale bedrijfstijd voor de gaswasser van oven 908 opgenomen van 94 % per
kwartaal. Er wordt dus rekening gehouden met een klein percentage buiten gebruik zijn van de gaswassers,
terwijl de ovens wel in bedrijf zijn. Behalve onverwachte uitval door storingen zit in dit percentage ook min of
meer geplande stilstandtijd, als gevolg van geplant onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.
Aangevraagde emissies
In de aanvraag, op pagina 58 e.v., heeft PPG aangegeven welke emissies zij haalbaar acht, gelet op de
resultaten van de metingen die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Wij hebben deze informatie
meegenomen in de bepaling van de emissie-eisen.
Ongereinigde emissie
PPG heeft sinds de installatie van de gaswassers niet meer gemeten aan de ongereinigde afgassen, onder
meer omdat deze metingen, mede door het karakter van de rookgassen, lastig uit te voeren zijn. Bovendien
acht het bedrijf het ongewenst om de wasser bewust stil te zetten voor het enkele doel van een meting.
Wij zijn het op dat laatste punt met PPG eens. Daarbij gaat het bovendien om een zo klein percentage van
de totale emissies, dat een meting, ten opzichte van het effect, een te grote investering mag worden geacht.
PPG bepaalt wel elke week een massabalans voor de emissie van fluoride. Daarin zijn onder meer de
samenstelling van de ingaande grondstoffen, de samenstelling van het glas en de rendementen van de
gaswasser opgenomen. Aan de hand van deze massabalansen kan ook de (verwachte) fluorideemissie in
de ongereinigde afgassen worden berekend.
Omdat het hier gaat om een stabiel proces, waarbij de grondstoffensamenstelling slechts binnen beperkte
marges veranderingen kan ondergaan, mag ook de ongereinigde emissie vanuit de schoorsteen vrijwel
constant worden geacht. Wij menen dan ook dat een rapportage van de massabalansen voor ons voldoende
informatie zal geven over de belasting van de gaswassers en de ongereinigde emissies.
Wij hebben in deze vergunning dan ook geen uitgebreide emissie-eisen voor de ongereinigde emissies
opgenomen. Er is wel een voorschrift opgenomen waarin de inhoud en de rapportage van de
massabalansen wordt geregeld.
3.9.3
Normstelling
De emissies uit de ovens en de refiners worden twee keer per jaar gemeten.
Omdat voor het maken van glas een continu, stabiel proces van groot belang is, mag worden verondersteld
dat ook de emissies relatief stabiel moeten zijn. De eventuele fluctuaties worden veroorzaakt door variaties
in grondstofsamenstelling. Deze zijn gezien het karakter van het proces klein.
Bij de emissiemetingen in de afgelopen jaren is geconstateerd dat de spreiding in de meetwaarden veel
groter is dan op basis van de gewenste stabiliteit van het proces zou mogen worden verwacht. In de
aanvraag worden hiervoor een aantal mogelijke oorzaken genoemd. Tegelijkertijd geeft PPG ook aan dat
een belangrijk deel van de spreiding hierdoor niet te verklaren is. De Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak (StAB) geeft in haar advies richting de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State aan dat op grond van een enkele, relatief geringe, overschrijding niet altijd kan worden geconcludeerd
dat:
a) werkelijk sprake is geweest van een overschrijding vanwege onvermijdelijke meetfouten/
procesfluctuaties, en;
b) de installatie niet conform de stand der techniek in werking is.
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Dat zou volgens StAB anders zijn indien deze effecten reeds in de normstelling zijn verdisconteerd, zodat de
geconstateerde overschrijding met voldoende zekerheid een werkelijke overschrijding is. Dit is volgens StAB
echter niet gebruikelijk en ze geeft aan dat dit volgens hun ook niet het uitgangspunt geweest bij de
grenswaarde zoals die in de BREF genoemd wordt.
Bij het vaststellen van de emissie-eisen hebben wij rekening gehouden met de onzekerheid en de spreiding
in de metingen. Waar dat relevant is, zullen wij bij de specifieke componenten nader ingaan op de resultaten
van de metingen tot nu toe en de manier waarop wij bij het stellen van eisen rekening gehouden hebben met
die resultaten.
Ook aan de droogovens en aan een aantal andere installaties wordt regelmatig gemeten. Op de resultaten
van die metingen zal bij de desbetreffende onderdelen van deze beschikking nader worden ingegaan.
3.9.4 Stikstofoxiden
Emissies bij PPG
Stikstofoxiden (NOX) ontstaan vooral als gevolg van verhitting van de stikstof die in de lucht zit die nodig is
voor de verbranding van aardgas Dit wordt ook wel thermische NOX genoemd. Logisch gevolg hiervan is dat
de emissie van NOX fors lager wordt als een oven niet met lucht, maar met vrijwel zuiver zuurstof wordt
gestookt (oxyfuel zuurstofgehalte 90%). De NOx-reductie wordt voor een klein deel ongedaan gemaakt,
omdat de vlamtemperatuur hoger is waardoor stikstof dat ook in aardgas zit, wordt omgezet in NOX
(brandstof gerelateerde NOX)
De refiners worden gestookt op een mengsel van aardgas en lucht. Het temperatuurregime is hier aanzienlijk
lager waardoor er minder (thermische en brandstofgerelateerd) NOX ontstaan. De NOx-emissies die daarmee
samenhangen wijken niet af van die van een 'normale' stookinstallatie.
Louteren en oxideren
Voorheen werd bij PPG het glasbad uitsluitend gelouterd en geoxideerd (gezuiverd) met natriumsulfaat. PPG
heeft besloten om het loutermiddel mogelijk gedeeltelijk te vervangen door natriumnitraat. Als gevolg van
deze verandering in de grondstoffen is de emissie van NOX enigszins toegenomen. Anderzijds is de emissie
van SOX navenant afgenomen.
In de aanvulling op de aanvraag is aangegeven dat PPG een proefneming uitvoert om te beoordelen of
natriumsilfaat kan worden vervangen door natriumchloride. Zoals uit de aanvraag en de aanvulling blijkt
wordt door innovatie in het productieproces en de grondstoffen de milieubelasting voortdurend verlaagd. Om
deze reden wordt in de voorschriften een mogelijkheid geboden om proefnemingen uit te voeren met andere
grondstoffen en productieprocessen. Uit de rapportage van deze proefneming moet blijken welke formele
procedure moet worden gevolgd om de nieuwe werkwijze vast te leggen. Dit kan variëren van een
eenvoudige rapportage omdat het binnen de bestaande vergunning blijkt te passen, een melding als er geen
andere en/of grotere milieugevolgen zijn of een veranderingsvergunning omdat er met betrekking tot één of
meerdere aspecten een ander of groter milieugevolg dan vergund mogelijk is.
Emissiehandel
Per 1 juni 2005 is het systeem van NOx-emissiehandel van start gegaan. De glasindustrie is één van de
sectoren die is aangewezen als deelnemer aan dit systeem.
De sector heeft daarbij wel een speciale positie gekregen: op grond van artikel 13 lid 5 van het besluit
Handel in emissierechten hoeven glasovens pas na een grote ovenrevisie deel te nemen aan de handel.
Alleen ovens waarvoor bij een grote revisie na 1 januari 1994 NOx-maatregelen zijn genomen worden geacht
direct deel te nemen aan het systeem. Voor PPG betekent dit dat op het moment van lezen van de aanvraag
alleen voor oven 608 het systeem van emissiehandel geldt.
PPG heeft een gecombineerd monitoringsprotocol gemaakt voor CO2 en NOX. Op grond van dit protocol
heeft het bedrijf een emissievergunning voor beide componenten gekregen van de Nederlandse
Emissieautoriteit.
Overigens merken wij op dat de NOx-emissiehandel los moet worden gezien van de verplichting om te
toetsen aan de best beschikbare techniek zoals vastgelegd in art. 8.11 van de Wm (en de IPPC).
Eisen in de vergunning
Voor moderne oxyfuelovens wordt in de BREF-Glas 0,5 tot 1,5 kg NOX per ton BGP (Bare Glass Pull, ruwe
productie) aangegeven als haalbare emissie. Voor oven 608 is tevens de prestatienorm van de NOxemissiehandel van toepassing, naast het toetsingskader van de Wm. PPG heeft aangegeven direct te
kunnen voldoen aan de prestatienorm volgens de NOx-emissiehandel zoals die voor 2010 voor de
glasindustrie gaat gelden. De emissie van 2,54 kg/ton BGP komt overeen met wat in de BREF is
aangegeven voor de best bestaande techniek. Wij hebben voor de oxyfueloven een emissienorm
opgenomen die valt binnen de ranges van de BREF.
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Voor conventionele glasovens ligt de emissie meestal boven de 1000 mg IMOX per m30. Dit komt overeen met
een emissie van meer dan 4.5 kg per ton BGP. De BREF geeft aan dat het niet te verwachten is dat de
emissies bij conventionele glasovens significant onder 800 mg/m30 zullen liggen. Dit komt overeen met een
emissie van meer dan 3.6 kg per ton BGP. PPG vraagt een limiet van 4,5 kg per ton BGP aan. Gezien de
gemiddelde emissie (2,07 kg per BGP) en de maximale emissie (3,38 kg per BGP) van PPG hebben wij in
de voorschriften aangesloten bij de onderste emissieconcentratie uit de BREF (3,6 kg per BGP).
In de NeR is in algemene zin aangegeven dat een NOx-eis tussen 50 en 500 mg/m30 met toepassing van de
best beschikbare technieken haalbaar is.
PPG geeft in de aanvraag aan dat zij voor de refiners een emissie van 60 mg/m30 haalbaar acht. Gezien de
resultaten van de metingen en de spreiding daarop delen wij deze mening. In de vergunning wordt daarom
voor de refiners een emissielimiet van 60 mg/m30 opgenomen.
Binnen de inrichting zijn een aantal stookinstallaties met NOX als belangrijke emissie. Op de emissies vanuit
deze installaties wordt verderop in deze beschikking verder ingegaan.
3.9.5 Zwaveloxiden
Emissies bij PPG
Sinds de overschakeling van oven 609 naar gasstoken wordt bij PPG geen zware stookolie meer gebruikt
voor het verwarmen van de ovens. Met deze wijziging in de bedrijfsvoering is de emissie van zwaveloxide
SOX sterk verminderd.
Een andere vermindering van de SGyemissie is het gevolg van de eerder genoemde overgang naar het
oxideren met natriumnitraat in plaats van natriumsulfaat. De overblijvende emissie van SOX wordt sterk
gereduceerd door de toepassing van een gaswasser.
De SOx-emissie vanuit de refiners is voor het grootste deel afkomstig van verbranding. Omdat de branders
van de refiners worden gestookt op aardgas is de omvang van deze emissies beperkt.
Eisen in de vergunning
In de BREF wordt voor de modernste ovens 200-800 mg/m30 genoemd als haalbare emissie. Daarbij wordt
er vanuit gegaan dat de oven niet op olie wordt gestookt en dat er een emissiebeperkende techniek is
geïnstalleerd. De hoogst genoemde emissie geldt daarbij voor ovens waar zwavel aan de batch wordt
toegevoegd. De bijbehorende vracht is dan 0,9-3,6 kg/ton BGP voor een oxyfuel oven.
PPG heeft in de aanvraag aangegeven dat zij een emissie van 0,1 kg/ton haalbaar acht voor oven 608 en
0,25 kg/ton voor oven 609. Gezien de metingen en de spreiding die daarin te zien is, achten wij dit reëel. Wij
hebben deze gevraagde emissies, die veel lager zijn dan wat in de BREF is aangegeven, dan ook
overgenomen in de vergunning.
Voor oven 608 geldt daarmee een SOx-eis van 0,1 kg/ton en voor oven 609, totdat deze wordt omgebouwd
naar oxyfuel, een eis van 0,25 kg/ton. Na de ombouw op oxyfuel zal de SOx-eis voor oven 609 in lijn
gebracht worden met die voor de andere oven.
In de NeR wordt een emissie van 50-200 mg/m30 genoemd gerelateerd aan de best beschikbare technieken.
Op basis van de gemeten waarden heeft PPG voor de refiners een emissie van 25 mg/m30 aangevraagd. Op
basis van de gemeten waarden en de daarin geconstateerde spreiding menen wij dat dit een haalbare
emissie is. In de vergunning hebben wij die waarde dan ook overgenomen als emissie-eis.
3.9.6 Fluoriden
Emissies bij PPG
Fluoride komt vrij als procesemissie uit de ovens. Het grootste deel wordt gevormd uit een toevoeging van
calciumfluoride aan de batch. Deze toevoeging is onder meer nodig om het spinproces soepel te laten
verlopen. Daarnaast kunnen de glasgrondstoffen verontreinigd zijn met fluorideverbindingen. Het totale
fluoridegehalte van de batch is vrij constant, als het F-gehalte in de overige grondstoffen groter is, wordt
minder calciumfluoride toegevoegd.
Door installatie van een scrubber kan een groot deel van de fluoride die vrijkomt bij het proces worden
afgevangen. De emissies dalen daardoor sterk.
De emissie van fluoriden vanuit de refiners worden vooral bepaald door verdamping vanuit het glasbad.
Deze emissies worden niet gereinigd en zijn nauwelijks te beïnvloeden.
Eisen in de vergunning
In de BREF wordt voor moderne ovens een fluoride-emissie tussen 5 en 15 mg/m30 haalbaar geacht. Daarbij
hoort een vracht van 0,0225-0,0675 kg/ton BGP. PPG vraagt voor oven 608 een limiet van 0,07 kg/ton BGP.
Voor oven 609 wordt een limiet gevraagd van 0,1 kg/ton BGP. Beide waarden liggen iets hoger dan de
waarde zoals die in de BREF wordt aangegeven.
In de BREF wordt voor fluoride geen onderscheid gemaakt tussen ovens die op zuurstof en ovens die op
lucht worden gestookt. Wij zien dan ook geen reden om voor oven 609 een afwijkende fluoride-eis te stellen
in de periode dat deze nog niet is omgebouwd op oxyfuel.
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Gezien de resultaten van de metingen en de geconstateerde afwijkingen zien wij geen reden om een
fluoride-eis te stellen die hoger ligt dan de maximale waarde zoals die in de BREF is opgenomen. Voor beide
ovens is dan ook een eis van 0,0675 kg/ton BGP in de vergunning opgenomen. Wij realiseren ons dat de
emissie van fluoride sterk fluctueert. Zoals in paragraaf 3.9.3 wordt aangegeven kan op grond van een
enkele, relatief geringe, overschrijding niet altijd worden geconcludeerd dat: a) werkelijk sprake is geweest
van een overschrijding vanwege onvermijdelijke meetfouten/procesfluctuaties, en; b) de installatie niet
conform de stand der techniek in werking is.
Dat zou volgens StAB anders zijn indien deze effecten reeds in de normstelling zijn verdisconteerd zodat de
geconstateerde overschrijding met voldoende zekerheid een werkelijke overschrijding is. Dit is volgens StAB
echter niet gebruikelijk en ze geeft aan dat dit volgens hun ook niet het uitgangspunt geweest bij de
grenswaarde zoals die in de BREF genoemd wordt. In de aanvraag wordt aangegeven dat de fluoride
emissie voor oven 608 gemiddeld 0,02 kg/ton BGP bedraagt. De emissiemetingen hebben een
standaarddeviatie van 0,02 kg/ton BGP. De glasoven 609 heeft een gemiddelde emissie van 0,04 kg/ton
BGP met een standaarddeviatie van 0,04 kg/ton BGP. De standaarddeviatie van de fluoridemetingen van
beide glasovens vinden wij acceptabel en bij de interpretatie van de meetnormen zullen deze worden
betrokken.
In de vergunning is verder een aantal voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de bepaling van
de massabalansen voor fluoride. Daarbij is aangesloten op de beschrijving van de berekeningen zoals die in
de aanvraag is opgenomen. Aan de hand van de massabalansen kan ook de ongereinigde emissie van
fluoride worden bepaald.
Ook bij de meting van fluoriden aan de refiners zijn grote spreidingen geconstateerd, die niet vanuit
verschillen in de procescondities te verklaren zijn. De BREF geeft geen referentiekader voor de refiners.
Daarom is de emissie beoordeeld aan de hand van de NeR. In de NeR is aangegeven dat een emissie van 3
mg/m30 haalbaar zou moeten zijn met de best beschikbare technieken. Hiervoor is echter al aangegeven dat
de rechtstreekse toepassing van NeR-normen bij de glasindustrie op problemen stuit, door het type proces.
In het verleden was er een bijzondere regeling voor de glasindustrie opgenomen in de NeR, die is vervangen
door de oplegnotitie 3.5.6. "Glasproducerende industrie". De oplegnotitie benadrukt dat de waarden indicatief
zijn en dienen ter vergelijking van technieken. Onder overige emissies wordt aangegeven dat bij het smelten
de fluoremissie kleiner zal zijn dan 5 mg/m30. Voor productie van glasvezel is het emissieniveau bij het
smelten voor fluoriden 5-15 mg/ m30. Bij nabehandelingsprocessen wordt aangegeven dat de fluoremissie
ook kleiner zal zijn dan 5 mg/m30. Naar analogie met het smelten vinden we het aannemelijk dat het
emissieniveau van de refiners ook kan oplopen tot 15 mg/m30. Dit is de waarde waarvan PPG aangeeft dat
deze, op basis van de metingen, haalbaar is.
Gezien de gemeten waarden en de daarin geconstateerde spreiding, menen wij dat wij deze emissie voor de
refiners kunnen vergunnen, mede omdat de emissies daarmee niet hoger zijn dan de gereinigde emissies
vanuit de ovens.
3.9.7 Andere anorganische emissies
Emissies bij PPG
Naast de eerder genoemde emissies vinden bij PPG vanuit de ovens emissies plaats van zware metalen en
waterstofchloride (HCI). Deze emissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van sporenelementen in de grondstoffen,
die tijdens het smeltproces vrijkomen en in sommige gevallen kunnen reageren met andere componenten.
Eisen in de vergunning
Voor de totale emissies van zware metalen (antimoon, arseen, chroom(lll), chroom(VI), kobalt, koper, lood,
mangaan, nikkel, seleen, tin, vanadium) wordt in de BREF 5 mg/m30 als het best haalbare aangegeven. Dit
komt overeen met een emissievracht van 0,02 kg/ton BGP.
Voor metalen in groep l (Arseen, kobalt, nikkel, selenium en chroom (VI)) geldt dat de totale emissie onder 1
mg/m3o kan blijven. Dit komt overeen met een emissievracht van ongeveer 0,0045 kg/ton BGP.
In de metingen bij PPG is geen onderscheid gemaakt in de twee genoemde groepen, mede omdat het hier
gaat om zeer kleine emissies. Voor de totale vracht van zware metalen vraagt PPG een maximale emissie
van 0,02 kg/ton BGP aan. Uit de aanvraag blijkt dat de maximaal gemeten emissie een factor 10 lager is. De
spreiding op dit getal is echter aanzienlijk.
Tegelijk voldoet het bedrijf met de aangevraagde emissie aan de haalbare emissie voor het totaal aan zware
metalen en mag verondersteld worden dat dan ook wordt voldaan aan de eis voor de metalen uit groep l. Wij
hebben deze emissie-eis voor het totaal aan zware metalen dan ook overgenomen in de vergunning.
Tegelijk is in de vergunning een eis voor groep l opgenomen.
In de NeR wordt geen algemeen haalbare emissie gegeven voor zware metalen. Wel worden
emissiewaarden gegeven voor de verschillende metalen in deze groep. Die variëren van 0,05 tot 5 mg/m30.
In de aanvraag geeft PPG aan dat zij een emissie van 2 mg/m30 haalbaar acht voor de refiners. Dit blijft
binnen de norm zoals die maximaal is aangegeven in de NeR. Voor metalen uit groep l zou echter in de
meeste gevallen een veel strengere eis gelden.
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De genoemde emissie valt wel binnen de emissiewaarde die in de BREF is aangegeven voor de totale
emissie van zware metalen vanuit de ovens. Gezien de resultaten van de metingen en de spreiding die
daarop te zien is en gezien het feit dat maar een zeer klein deel van de emissie van zware metalen zal
bestaan uit metalen uit groep l achten wij deze emissie acceptabel. In de vergunning hebben wij dan ook
een emissie-eis van 2 mg/m30 voor de totale emissie van zware metalen vanuit de refiners opgenomen.
Voor HCI wordt in de BREF een emissie van 40 mg/m30 voor de ovens haalbaar geacht. Dit komt overeen
met een emissievracht uit de ovens van 0,135 kg/ton BGP. In de aanvraag heeft PPG aangegeven dat zij
een emissie van 0,02 kg/ton BGP haalbaar acht voor de ovens. De gemeten waarden voor HCI liggen
aanzienlijk lager. Tegelijk is op die metingen echter ook een grote spreiding te constateren. In de aanvulling
op de aanvraag geeft PPG aan dat een proef willen nemen met NaCI. Door deze proef zal de emissie van
HCI toenemen. PPG geeft echter aan dat de norm uit de BREF niet zal worden overschreden, deze is dan
ook aan deze vergunning verbonden.
In de NeR wordt voor HCI een emissie van 10 tot 30 mg/m30 voor de refiners haalbaar geacht. PPG heeft
voor de refiners een emissie van 15 mg/m30 aangevraagd. Dit past binnen de emissies die gerelateerd zijn
aan de stand der techniek. Wij nemen deze emissie dan ook als eis over in de vergunning.
3.9.8
Emissie van stof en borium
Emissies bij PPG
De stofemissies van PPG zijn afkomstig van de volgende bedrijfsonderdelen:
stookinstallaties;
ventilatiesysteem;
droogovens;
opslag van stuifgevoelige bulkgoederen;
refiners;
glasovens.
Sfoo/</nsfa//afes
De emissie van stof van de stookinstallaties zijn beperkt omdat hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van
aardgas als brandstof. Op een deel van deze installaties is BEES-A van toepassing (zie paragraaf 3.9.12).
Van de overige installaties wordt de stofemissies beperkt door goed onderhoud. Dit is in een voorschrift
vastgelegd.
Ventilatiesysteem, droogovens en bulkgoederen
De emissie van stof van de ventilatiesysteem, droogovens en stuifgevoelige bulkgoederen worden door
stoffilters beperkt. Deze emissie mag conform de NeR niet groter dan 5 mg/m30 Deze eis hebben we in een
voorschrift 2.3.3 vastgelegd.
Refiners
In de refiners is het gemeng volledig gesmolten. Stof in de afgassen van de refiners bestaat uit condensaten
van de gassen uit het glasbed. Voor de refiners vraagt PPG een maximale stofemissie van 35 mg/m30 aan.
In de BREF Glasindustrie worden voor refiners geen emissiebeperkende voorzieningen of
emissiegrenswaarden genoemd. Verder zijn bij ons geen vergelijkbare installaties bekend die wel
emissiebeperkende maatregelen hebben getroffen. De situatie is daarom getoetst aan de NeR. Voor
installaties zonder emissiebeperkende technieken geeft de NeR een maximale stofemissie aan van 50
mg/m30. De door PPG aangevraagde emissienorm hebben wij in een voorschrift aan deze vergunning
verbonden. Vanwege de moeizame separate meting van borium en andere stofcomponenten hebben wij
geen aparte boriumeis opgenomen.
Glasovens
De stofemissies van de ovens zijn onder te verdelen in een deel grondstoffen die door de afgassen naar
buiten worden geblazen en in condensatieproducten die in de afgassen ontstaan. In de rookgasreiniging
wordt een groot deel van de stofemissies zoals die in de ovens ontstaan afgevangen. Een deel van de
condensatieproducten ontstaan nadat de afgassen de gaswasser zijn gepasseerd. In de BREF wordt bij
toepassing van nageschakelde technieken voor glasovens een stofemissie tot 30 mg/m30 aangemerkt als
BBT. Dit komt overeen met een emissievracht van 0,135 kg/ton BGP. De aanvraag geeft het volgende aan
met betrekking tot stof:
installatie
Glasoven 608
Glasoven 609

hoogst gemeten
waarde
0,27 kg/ton BGP
0,96 kg/ton BGP

gemiddelde van de
metingen
0,1 4 kg/ton BGP
0,48 kg/ton BGP
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standaard deviatie

gevraagde limiet

0,08 kg/ton BGP
0,25 kg/ton BGP

0,3 kg/ton BGP
1 kg/ton BGP

De norm uit de BREF wordt door beide ovens overschreden. Dit is mogelijk te wijten aan het toepassen van
een natte gaswasser als nageschakelde techniek. Ten eerste is een natte gaswasser niet de optimale
techniek voor stof afvang, maar wel voor de reductie van fluoride en andere zuren. Het StAB advies
(StAB/36602/H) geeft met betrekking tot de natte gaswasser het volgende aan: "In de BREF wordt echter
niet gesteld dat een natte gaswasser als enige techniek niet als stand der techniek zou kunnen worden
beschouwd omdat in sommige gevallen andere voorzieningen kunnen leiden tot prohibitieve kosten. Vooral
de schaalgrootte van het proces is hierbij van belang. De ovens bij PPG zijn -gelet op het speciale productrelatief klein".
Daarnaast is een goede meting complex waardoor deze een aanzienlijke spreidingen laten zien. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de wijze van bemonstering van de emissies (zie ook de mening van de StABadviseur, paragraaf 3.9.3). Op het monsterpunt, na de wasser en de ventilator, zijn de rookgassen zo nat dat
er voortdurend grote hoeveelheden water langs de wanden van de schoorsteen en uit de tubelures lopen en
binnen in de schoorsteen zichtbaar water naar beneden valt. Feitelijk is minimaal sprake van een tweefasenstroming in de schoorsteen (gas + water) en mogelijk zelfs drie fasen (vast, gas en water).
Het is onvermijdelijk dat naast rookgas ook waterdruppels worden aangezogen. De meer-fasenstroming zet
zich dus voort in de monsternameslang. Het doel van verwarmen van de monsternameslang is te voorkomen
dat condensatie optreedt, niet om het aangezogen water te verdampen. Behalve dat daarvoor het benodigde
vermogen niet aanwezig is, zou het ook snel leiden tot verstopping van de slang omdat het water kalk en
andere mineralen in oplossing bevat. De temperatuur van de verzadigde rookgassen is ca. 80°C, van het
filter ca. 180°C. Op het filter zal water verdampen, waardoor componenten die oorspronkelijk in oplossing
aanwezig (= geen stof) waren toch als stof worden gemeten. Vanwege deze problematiek onderzoekt PPG
momenteel samen met TNO of er een betere onderzoeksmethode is.
Resumerend vinden wij vinden dat de natte gaswasser voldoet voor het verminderen van gasvormige
emissies. Een groot deel van de stofemissie wordt ook door de gaswasser afgevangen. De resterende /
gemeten stofconcentraties in de afgassen van de gaswasser rechtvaardigen niet direct een tweede
nageschakelde techniek. Een tweede nageschakelde techniek vergt namelijk een grote investering vanwege
de extreme condities van de afgassen van de gaswasser. Wel verplichten wij, overeenkomstig het StAB
advies, PPG tot het onderzoeken op welke wijze de stof/borium-emissie verder kan worden teruggebracht.
Hierbij kan allereerst gedacht worden aan bronmaatregelen zoals het verder reduceren van het boorgehalte
in het gemeng. Dit is in een voorschrift vastgelegd.
Borium wordt deels als stof geëmitteerd. Het is onduidelijk hoe groot dit deel is. Vanwege de problemen die
bestaan in het onderscheid tussen stof en borium hebben wij in deze vergunning geen aparte borium-eis
opgenomen. Mocht blijken dat de nieuwe meetmethode ook betere resultaten oplevert op dit gebied, dan
zullen wij op dit punt de emissie-eisen opnieuw beoordelen.
3.9.9
Organische stoffen
Emissies bij PPG
Tijdens het maken van de glasvezel wordt op het materiaal een finishlaag aangebracht die bestaat uit
diverse organische componenten (zie ook eerder in deze beschikking).
Na het aanbrengen van de finishlaag wordt de glasvezel gedroogd. De grootste puntbronnen voor emissies
van vluchtige organische stoffen (VOS) zijn dan ook de droogovens. Naar schatting 25% van de totale VOSemissie is daaruit afkomstig. Voor het overige is er hoofdzakelijk sprake van een diffuse emissie.
PPG heeft twee typen droogovens; bakovens, waarin grote spinpakketten worden gedroogd, en zgn. ADWCovens, waarin gehakte glasvezels worden gedroogd. In het eerste type droogovens worden batches
gedroogd, dat wil zeggen dat deze ovens discontinu worden bedreven. De ADWC-ovens worden continu
bedreven. Dit maakt de ADWC-ovens geschikter voor metingen dan de bakovens. Omdat het type proces en
de materialen die er worden gebruikt voor de finish verder niet verschillen kunnen de resultaten van
metingen aan de ADWC-ovens zonder problemen gebruikt worden om een schatting te maken van de
emissies vanuit de bakovens.
Eisen in de vergunning
In de BREF voor de glasindustrie wordt bij de nabehandeling van glasvezels aan gegeven dat voor
droogovens een maximale VOS-emissie van 70 mg/m30 haalbaar moet worden geacht.
In de aanvraag heeft PPG van een aantal belangrijke componenten aangegeven wat de gemiddelde
emissies vanuit de ovens zijn. Bij de beoordeling van de gegevens in de aanvraag hebben wij rekening
gehouden met het feit dat iedere finish anders van samenstelling kan zijn en dat de genoemde getallen dus
zeer kunnen variëren. Soms komen bepaalde componenten in het geheel niet voor in de emissies, soms in
grotere hoeveelheden.
Voor totaal VOS, berekend als C, geeft PPG aan dat de gemiddelde emissie 9,6 mg/m30 is. Enige variatie
daarin is mogelijk, maar gezien de omvang van de emissie mag worden verondersteld dat in totaal de
maximale VOS-emissie zoals die in de BREF is beschreven niet zal worden overschreden.
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Omdat PPG voor een aantal individuele stoffen heeft aangegeven wat de gemiddelde emissie zijn, hebben
wij aanvullend getoetst aan de NeR. Daarin worden gasvormige organische stoffen verdeeld in 3 klassen. In
de klasse gO.1 vallen stoffen met een hoge toxiciteit en een lage MAC-waarde (Maximaal acceptabele
concentratie waaraan de mens mag worden blootgesteld in een werksituatie). Stoffen met een matige tot
geringe toxiciteit vallen in klasse gO.2. Klasse gO.3 is gereserveerd voor een aantal uitzonderingsgevallen,
waarbij onder meer moet worden gedacht aan halogeenverbindingen.
Omdat die stoffen moeilijk met gangbare technieken kunnen worden verwijderd, wordt daarvoor een norm
van 100 mg/m30 aangehouden.
Bij een emissievracht (gereinigde massastroom) van 0,1 kg/uur of meer geldt dan voor de emissie van
stoffen uit de klasse gO.1 een emissie-eis van 20 mg/m30. De emissie van stoffen uit de klassen gO.1 en
gO.2 gezamenlijk mag bij een emissievracht van 0,5 kg/uur of meer niet hoger zijn dan 50 mg/m30. In totaal
(gO.1, gO.2 en gO.3 gezamenlijk) mag de emissie van VOS niet hoger zijn dan 100 mg/m30 bij een
emissievracht van 0,5 kg per uur.
In de NeR is een niet-limitatieve lijst opgenomen waarin een klassenindeling voor gasvormige organische
stoffen wordt gegeven.
De gemiddelde emissie van de door PPG gerapporteerde stoffen komt in geen geval boven de norm die
daarvoor geldt in de NeR. In de meeste gevallen blijft deze er zelfs ruim onder.
Voor benzeen geldt een aanvullende eis, waardoor de emissie van deze stof in geen geval hoger mag zijn
dan 1 mg/m30. Ook voor deze component blijft de gemiddelde emissie ruim onder de waarde zoals die in de
NeR is beschreven.
Gezien bovenstaande is in de vergunning geen eis per emissiecomponent opgenomen. Een uitzondering is
gemaakt voor benzeen, omdat hiervoor een minimalisatieverplichting geldt. Vanwege de grote variatie die te
verwachten is in de emissies, toe te schrijven aan de verschillende finishsamenstellingen, is daarbij de
maximale emissie uit de NeR overgenomen.
Voor totaal VOS (berekend als C) hebben wij de emissie uit de BREF overgenomen.
In de vergunning is verder een meetverplichting opgenomen voor 2 ovens per meetsessie. In de aanvraag
heeft PPG aangegeven hoe de keuze voor de te meten oven tot stand komt. Wij menen dat op basis van die
metingen een gemiddelde en een totale emissie over alle ovens kan worden berekend, die voldoende is om
een beeld te krijgen van de emissies vanuit de droogovens. Voorschriften voor individuele ovens achten wij
niet nodig.
3.9.10 Stoffen met een minimalisatieverplichting
Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt, moet worden
aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen
(SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie "zeer ernstige zorg" vallen geldt op basis van de NeR
een minimalisatieverplichting. Voor PPG betreft dit de emissies van benzeen en van
chroom(VI)verbindingen.
PPG gebruikt geen benzeen in haar grond- en hulpstoffen, het is onduidelijk welke bron deze emissie heeft.
Uit een verkenning is ook niet gebleken welke grond- en/of hulpstof de bron van deze verontreiniging is.
Voor benzeen geldt een emissie-eis van 1 mg/m30. Eerder is, bij de emissie van VOS, al aangegeven dat de
gemiddelde emissie van benzeen zoals PPG die tot nu toe gemeten heeft aanzienlijk lager ligt dan dit getal.
3.9.11 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
In het verleden is bij PPG sprake geweest van een geuremissie, die werd veroorzaakt door de ventilatie van
de tank voor zware stookolie. Zowel de grote als de kleine olietank zijn inmiddels ontmanteld en
schoongemaakt. In de tanks zal ook geen olie meer worden opgeslagen. Van deze tanks is daarmee geen
geuroverlast meer te verwachten.
Tijdens de vorige revisieprocedure is gebleken dat in de omgeving incidenteel een azijngeur kan worden
waargenomen, die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit één of meer droogovens. Het klachtenpatroon
is van dien aard dat er geen duidelijk hinderpatroon is.
Op basis van het voorbeeld over azijngeur is het duidelijk dat enige geuroverlast niet is uit te sluiten.
Dergelijke hinder ten gevolge van de inrichting wordt niet aangevraagd en ook niet vergund. Er is daarom
een voorschrift opgenomen. Mocht onverhoopt geurhinder ten gevolge van de inrichting worden
waargenomen, dan zal in opdracht van de vergunninghoudster moeten worden verkend waar deze vandaan
komt en zullen er maatregelen moeten worden getroffen om deze te stoppen. Met betrekking tot azijngeur
zijn wij van mening dat er sprake is van hinder als er meer dan 1 gegronde geurklacht per maand wordt
gemeld. Dit is in een voorschrift vastgelegd.
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3.9.12 BEES A
Op de volgende, binnen de inrichting aanwezige stookinstallaties, is het Besluit emissie-eisen
stookinstallaties A (BEES A) van toepassing.
Overzicht van de grotere ketelbranders.

EBI keuring

Brandstof

NOxnorm

Stoomketel 1, MK-1
Stoomketel 2, MK-1

1930 kW

16-6-2005

HBO

200

1930 kW

17-6-2005

HBO

200

Stoomketel 3, MK-1

4560 kW

7-6-2005

Aardgas

100

Warmwaterketel 1, Matlijn

1920 kW

17-5-2005

Aardgas

100

Warmwaterketel 2, Matlijn

1920 kW

1 7-5-2005

Aardgas

100

Warmwaterketel 3, Matlijn

1920 kW

18-5-2005

Aardgas

200

Warmwaterketel 1 , MK-2
Warmwaterketel 2, MK-2

1 725 kW

19-5-2005

Aardgas

100

1 725 kW

19-5-2005

100

Warmwaterketel 3, MK-2

1 725 kW

19-5-2005

Aardgas
Aardgas

100

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 20 april 2005 aangegeven dat onvoldoende gemotiveerd is
dat het BEES A een even hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel waarborgt als
vergunningvoorwaarden die conform de IPPC-richtlijn zijn opgesteld. De emissiewaarden voor NOX in BEES
A waren op het moment van het verlenen van de vorige vergunning voor het laatst in 1998 gewijzigd. De
(vernietigde) vergunning had daarom nader moeten motiveren waarom de emissiewaarden voor NOX
voldoen aan BBT.
Het BEES A is op 23 februari 2005 geactualiseerd om deze in overeenstemming te brengen met de LCPrichtlijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat naleving van de emissie-eisen van de LCP-richtlijn een
noodzakelijke, maar nog ontoereikende voorwaarde is om aan de eisen van de IPPC-richtlijn te voldoen (zie
onder andere overweging 8 bij de LCP-richtlijn). Dus ondanks de recente wijziging van BEES A, hebben wij
onderzocht wat BBT is voor deze kleine stookinstallaties. Het toetsingskader voor de BBT is gereguleerd in
de "Regeling aanwijzing BBT-documenten" (zie ook paragraaf 3.3). Onderzocht is in hoeverre het BREF
Glas en andere referentie documenten een toetsingskader bieden om de BBT vast te stellen.
In het BREF Glas wordt niet ingegaan op dit soort stookinstallaties. Verder is de BREF Grote stookinstallatie
niet van toepassing en is een onvoldoende toetsingskader omdat het vermogen ver beneden de
drempelwaarde blijft van 50 megawatt.
Vervolgens is onderzocht in hoeverre de overige documenten van de Regeling aanwijzen BBT-document de
BBT beschrijven. In dit geval is bij het bepalen van de BBT aansluiting gezocht bij de NeR. Uit deze toetsing
volgt dat de emissiegrenswaarden die volgens BEES A van toepassing zijn, passen binnen de concentratieeisen van de NeR. Hieruit volgt dat de BEES A norm in dit geval overeenkomt met de best beschikbare
techniek.
Op basis van het voorgaande concluderen wij dat van toepassing zijde emissiegrenswaarde van het BEES,
BBT vertegenwoordigt. Voor sommige oudere installatie is i.v.m. overgangsrecht volgens het BEES nog
geen grenswaarde van toepassing. Om ook BBT voor te schrijven voor deze installaties is en norm gesteld
conform BEES middels voorschrift 2.2.5. Verder vinden we het belangrijk dat de installaties regelmatig
worden onderhouden (zie voorschrift 1.2.2).
3.9.13 Overige stookinstallaties
Binnen de inrichting zijn nog verschillende stookinstallaties aanwezig die - i.v.m. het beperkt aantal draaiuren
of vermogen - niet onder BEES A vallen. Het vermogen van deze stookinstallaties varieert van 200 kW tot
1580 kW. Voor deze stookinstallaties worden dieselolie of aardgas als brandstof gebruikt.
Emissie afkomstig van de stookinstallaties bestaat voornamelijk uit NOX en CO2. Periodieke keuring en
onderhoud zorgen ervoor dat de ketels optimaal kunnen functioneren en er zo weinig mogelijk emissies
ontstaan. De voorschriften bij deze vergunning verplichten het bedrijf tot het opstellen van een
onderhoudsprogramma voor de stookinstallaties. Verder moeten de periodieke keuringen en het onderhoud
door een deskundig persoon worden uitgevoerd.
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3.9.14 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit broeikasgassen
In de inrichting zijn koelinstallaties met HCFK's aanwezig. Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig
toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's moet voldoen aan het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen
Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de op deze besluiten gebaseerde
nadere regels. Aan deze vergunning zijn hierover geen voorschriften verbonden.
3.9.15 Luchtkwaliteit
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 PPG is fijn stof, stikstofdioxide,
zwaveldioxide 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.
Aanvullend is van borium, fluoride, waterstofchloride en zware metalen de concentratie berekend en getoetst
aan streefwaarden, richtwaarden, maximaal toelaatbaar risicowaarden, individueel risicowaarden en/of de
WHO-richtlijn. Er vinden door de emissie van PPG geen overschrijding van streefwaarden, richtwaarden,
maximaal toelaatbaar risicowaarden, en individuele risicowaarden plaats. Tot slot is de zure depositie
berekend. Ten opzichte van de nu vergunde waarden neemt de zure depositie af. De bijdrage door PPG in
de zure depositie is toelaatbaar.
De luchtkwaliteit wordt door de emissie van PPG niet ontoelaatbaar verslechterd.
3.9.16 Meting en registratie
Tweemaal per jaar moet PPG aan de ovens en de refiners metingen laten uitvoeren door een onafhankelijk
meetinstituut. Daarbij moet gemeten worden aan alle componenten waarvoor emissie-eisen zijn gesteld.
Extra aandacht bij die metingen is nodig voor de opsplitsing van de zware metalen in groep l en totaal,
omdat hiermee samenhangend ook meer duidelijkheid kan worden gegeven over de emissie van
chroom(VI)verbindingen vanuit de oven.
Minimaal 1 maand voorafgaand aan de metingen moet het bedrijf bij ons een meetplan indienen, waarin is
aangegeven op welke wijze en door wie de metingen worden uitgevoerd en hoe over die metingen aan ons
zal worden gerapporteerd. De keuze van de norm van de bepaling moet overeenkomstig de NeR worden
uitgevoerd. Mocht het bedrijf bij de metingen een andere norm willen hanteren, dan moet zij dat bij ons
vooraf aangeven en aantonen dat de gekozen norm gelijkwaardig is aan de norm die in de NeR wordt
genoemd.
De gemiddelde fluoridenemissie wordt wekelijks door het bedrijf zelf vastgesteld aan de hand van
massabalansen. Deze berekeningen worden twee maal per jaar aan de hand van referentiemonsters
gevalideerd door onafhankelijke laboratoria. Een uitwerking van de manier waarop die massabalansen
worden berekend is te vinden in bijlage 14D van de aanvraag. Over de resultaten van de metingen moet het
bedrijf na uitvoering (dus twee maal per jaar) aan ons rapporteren.
Bij de beoordeling van de resultaten van de metingen zal de beoordelingsystematiek worden toegepast
zoals die is beschreven in paragraaf 3.7 de NER.
Op grond van hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer moet PPG jaarlijks een milieujaarverslag bij ons
indienen. Daarnaast moet het bedrijf binnen 3 maanden na iedere emissiemeting over de resultaten daarvan
aan ons rapporteren. Een samenvatting van de resultaten moet in het milieujaarverslag worden opgenomen.
In verband met de emissies van fluoride is in aanvulling hierop een voorschrift in de beschikking opgenomen
waarmee het bedrijf wordt verplicht een deel van de informatie (de berekende weekgemiddelden van de
emissies per uur) ieder kwartaal aan ons aan te leveren. Reden hiervoor is dat wij de emissie van fluoride
vanuit de inrichting van PPG een belangrijke emissie voor de omgeving beschouwen. Wij achten het daarom
van belang om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in die emissie.
3.9.17 Conclusie t.a.v. lucht.
Op basis van de bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat PPG met betrekking tot de emissies
naar de lucht en de monitoring hiervan, de best beschikbare technieken toepast. De gevraagde activiteiten
passen binnen de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Wij achten de situatie ten aanzien van
lucht milieuhygiënisch aanvaardbaar. De hoogte van de maximale emissies en de wijze van monitoring van
de emissies van de inrichting hebben wij in de voorschriften vastgelegd.
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3.10
Geluid
3.10.1 Beoordeling algemeen
Voor het aspect geluid zijn de volgende grootheden betrokken:
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
de maximale geluidsniveaus;
indirecte hinder.
3.10.2 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bij het Koninklijke Besluit van 27 augustus 1991, KB nr. 91007535, is conform de Wet geluidhinder rond de
industrieterreinen Waterhuizen, Hoogezand West, Foxhol, Hoogezand Noord-West, Plan Zuid en
Martenshoek een geluidszone vastgesteld.
PPG is gevestigd op het industrieterrein Hoogezand West en wordt aan de noordzijde begrensd door het
Winschoterdiep en de Rijksweg West, en aan de zuidzijde door de Energieweg en de Spoorlijn GroningenNieuweschans. Aan de oost- en westzijde van de inrichting bevinden zich percelen braakliggende
(industrie)terrein. De dichtstbijgelegen woning buiten het gezoneerd industrieterrein zijn de woningen aan de
Rijksweg west 67 en 69.
Op de geluidszone geldt een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde (ofwel 50, 45 en 40 dB(A) voor
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode). De totale geluidsbelasting afkomstig van de op het
industrieterrein gevestigde bedrijven mag deze grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschrijden.
Ten tijde van het vaststellen van de geluidszone was er sprake van een saneringssituatie. Er is vervolgens
een saneringsprogramma uitgevoerd waarbij uit de inventarisatie bleek dat geluidsgevoelige bestemmingen
(woningen) een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde ondervonden. Bij het besluit van 29
april 1998, besluitnummer MBG 98006184/106 is door de Ministerie van Vrom de Maximale Toelaatbare
Gevelbelasting (MTG) bij de woningen aan de Rijksweg west 67 en 69 vastgesteld van 56 dB(A)
etmaalwaarde. Deze MTG-waarde heeft betrekking op de totale geluidsbelasting veroorzaakt door de
bedrijven op het industrieterrein.
Tijdens de bedrijfsvoering zijn een aantal stationaire geluidsbronnen continue in werking en om die reden
belangrijk voor de geluidsimmissie in de omgeving en op de geluidszonegrens. Dit continue geluid is vooral
afkomstig van de geluidsbronnen van volgende bronnen:
- ovenhallen 608 en 609;
applicatieruimte;
brandstofpompenruimte;
bronwaterzuivering installatie;
finishkeuken;
grote koeltoren, (deze is 50% van de nachtperiode in bedrijf);
koeltorens;
laboratorium;
machinekamers;
Noodstroomaggregaat-gebouw;
rookgasreinigers 608 en 609;
waterzuiveringsinstallatie;
zuurstoffabriek.
De geluidsbronnen van de gebouwen zijn te onderscheiden in uitstraling van geluid van gevels, daken,
roosters en ruimteventilatoren. De meest bepalende geluidsbronnen zijn echter de grote koeltoren, de
ovenhallen en de rookgasreiniginginstallaties. De grote koeltoren is gedurende de nachtperiode tot 4 uur in
bedrijf.
Verder zijn er binnen de inrichting discontinue geluidsbronnen aanwezig die te onderscheiden zijn in
vrachtwagenbewegingen en in bewegingen van personenauto's. Er is uitgegaan van 42
vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en tevens is het mogelijk dat voor 7 uur (nachtperiode) enkele
vrachtwagens de inrichting bezoeken. Naast vrachtwagens vinden binnen de inrichting verkeersbewegingen
van personenauto's plaats. De verdeling over het etmaal is als volgt: 500 gedurende de dagperiode, 150 in
de avondperiode en 300 auto's in de nachtperiode.
Verder worden er binnen de inrichting vrachtwagens met grondstoffen gelost, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een compressor die inpandig is geplaatst. Totaal is gerekend met een bedrijfsduur van 7,5 uur
gedurende de dagperiode. Tevens wordt lucht afgeblazen. In het akoestisch onderzoek is hiervoor een
bedrijfsduur van 12,5 minuut aangehouden in de dagperiode.
Maatregelen
Zoals eerder aangegeven zijn de ovenhallen 608 en 609, de rookgasreinigers 608 en 609 en de grote
koeltoren, die op de noordzijde van het terrein aan het Winschoterdiep is gesitueerd, bepalend.
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In de aanvraag om vergunning heeft PPG aangegeven om maatregelen aan de desbetreffende
geluidsbronnen in de periode 2006 en 2008 uit te gaan voeren.
In de aanvraag om vergunning geeft PPG echter aan dat een deel van de maatregelen zijn uitgevoerd en dat
de resterende maatregel aan de koeltoren in 2007 zal worden uitgevoerd. De reden dat deze maatregelen
later worden uitgevoerd heeft grotendeels te maken met de organisatorische en technische aspecten.
Om in de tussen tijd toch aan de grenswaarde te voldoen, zal PPG de volgende maatregel treffen: De
koeltoren draait gedurende de nachtperiode tijdelijk maximaal 3 bedrijfsuren. Tijdens de winterperiode (de
maanden oktober tot en met maart) heeft PPG voldoende koelcapaciteit, waardoor deze bedrijfsduur
voldoende is. In het voorjaar van 2007 zal PPG maatregelen aan de koeltoren uitvoeren, zodat deze
gedurende warme perioden in de nachtperiode langer kan worden gebruikt.
De bijdrage van PPG op de hoogst belastte zonegrens (punt 129) bedraagt in 2006 en 2007 49,7 dB(A)
etmaalwaarde, waarvan de nachtperiode bepalend is. De totale geluidsbijdrage als gevolg van alle bedrijven
op het gezoneerde industrieterrein bedraagt 50 dB(A). Indien de maatregelen aan de koeltoren zijn
uitgevoerd bedraagt de geluidsbelasting als gevolg van PPG op dit zonepunt 49 dB(A). Met dit gegeven
wordt aan de grenswaarden voor het geluid voldaan en kan de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
worden verleend.
In de voorschriften worden de termijnen waarbinnen de maatregelen dienen te zijn uitgevoerd vastgelegd.
Tevens hebben wij een evaluatie voorschrift opgenomen, zodat na het treffen van de maatregelen een
akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau hebben wij in voorschriften vastgelegd.
3.10.3 Beoordeling maximale geluidsniveau
Voor de maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen van het geluidsniveau) wordt geadviseerd om
deze te toetsen aan de richtlijnen uit de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening'. De
handreiking adviseert er naar te streven dat het maximale geluidsniveau niet meer dan 10 dB boven het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt. In gevallen wanneer niet aan deze streefwaarde kan
worden voldaan, geeft de Handreiking de mogelijkheid om van deze streefwaarde af te wijken. De
Handreiking geeft de aanbeveling dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70, 65 en 60
dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor woningen op een gezoneerd industrieterrein
gelden geen grenswaarden.
Binnen de procesvoering van PPG ontstaan nauwelijks kortstondige verhogingen van het geluidsniveau.
Maximale geluidsniveaus binnen de inrichting worden vooral veroorzaakt door vrachtwagen bewegingen op
het terrein. Tevens kunnen als gevolg van laad- en losactiviteiten piekgeluiden ontstaan. Het maximale
geluidsniveau is het hoogst op de woningen aan de Rijksweg West 67-69, namelijk 57 dB(A) gedurende de
dag-, avond- en nachtperiode.
Gedurende de dag- en avondperiode wordt voldaan aan de streefwaarden die de Handreiking adviseert. In
de nachtperiode wordt de streefwaarde echter met 2 dB overschreden, aan de grenswaarden wordt wel
voldaan en de vergunning kan ingevolge de Wet milieubeheer worden verleend.
3.10.4 Beoordeling indirecte hinder
Vanwege de ligging van de inrichting op het gezoneerd industrieterrein wordt voor de vergunningverlening
op grond van de Wet milieubeheer het geluid van het verkeer van en naar de inrichting niet getoetst aan
grenswaarden. Indien noodzakelijk en wanneer het mogelijk is, kunnen wij (middel)voorschriften stellen om
geluidhinder door transportbewegingen buiten de inrichting te voorkomen dan wel te verhinderen.
De ontsluiting van het transport van en naar de inrichting vindt plaats via de Energieweg aan de zuidzijde
van de inrichting. Langs deze weg zijn op korte afstand geen woningen aanwezig. Bij het passeren van de
woningen aan de Rijksweg is het transport reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld zodat geen
sprake is van indirecte hinder. Wij vinden het niet noodzakelijk om aanvullende middel voorschriften aan
deze vergunning te verbinden.
3.10.5 Trillingen
Gezien de activiteiten en procesvoering van PPG is trillinghinder niet te verwachten. Wij achten het niet
nodig hierover voorschriften in de vergunning op te gaan nemen.
3.10.6 Conclusie
De inrichting voldoet na de voorgeschreven maatregelen en na het treffen van alle geluidsreducerende
maatregelen ten opzichte van het geluid aan de best bestaande techniek. De gevraagde activiteiten passen
binnen de grenzen van de geluidszone.
De geluidbelasting en maximale geluidsniveaus hebben wij in de voorschriften vastgelegd op een aantal
referentiepunten rond de inrichting. Deze referentiepunten wijken af van de vergunningpunten zoals deze in
het verleden zijn vastgesteld. De reden van deze wijziging is minder geschiktheid van deze punten omdat er
veel stoorgeluid is door windgeluid bij bomen. Tevens zijn in het verleden alleen vergunningpunten aan de
noordzijde bij de te beschermen objecten opgenomen. Het geluid richting het zuiden dient echter eveneens
door metingen worden vastgelegd gezien de geluidszone. De geluidsbelasting is berekend met het
rekenmodel dat is opgesteld door het ingenieursbureau WNP.
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3.11
Bodem
3.11.1 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.
Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader
(voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere
bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (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.
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".
3.11.2 Bodembescherming
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. In beginsel
moet de situatie in overeenstemming met bodem risicocategorie A uit de NRB (verwaarloosbaar risico) zijn
uitgevoerd.
Toen de bestaande vergunning werd verleend bestond de NRB nog niet. De inzichten zijn intussen
veranderd waardoor de huidige vergunde situatie niet voldoet aan de NRB. In de vernietigde vergunning (nr.
2004-14.964/23/B.1, MV, dd. 1 juni 2004) was een bodemrisicoanalyse voorgeschreven. Een dergelijke
analyse is inmiddels uitgevoerd maar nog niet vertaald in een plan van aanpak. Deze vergunning verplicht
PPG om binnen 3 maanden een plan van aanpak te overleggen waarin staat aangegeven hoe het
verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A) uit de NRB kan worden bereikt. Als het verwaarloosbaar
risico niet kan worden bereikt dan moeten maatregelen worden getroffen waardoor om zijn minst een
aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*) ontstaat.
3.11.3 Onderzoeken
Nulsituatieonderzoek
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghoudster een nulsituatie onderzoek
van de bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet zij uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit
betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
In het kader van de bestaande vergunning is de nulsituatie vastgelegd in de onderstaande rapporten:
Indicatief onderzoek voormalige scheepswerf, perceel 3328 te Hoogezand, Argus, december 1989;
Investigation of soil and groundwater conditions at Silenka, Holland for PPG Industries door Golder
Associates Inc., juli 1990.
Nader onderzoek Dieseltank-oost Silenka Hoogezand, Tauw, november 1991;
Rapportage betreffende begeleiding sanering op het terrein van PPG Industries FiberGlass BV Rijksweg west 22, Westerbroek, EWM3, 15 mei 1992;
Bodemonderzoek ter plaatse van biologische zuivering, Tauw, 26 oktober 1993;
Bodemonderzoek i.k.v. het BOOT PPG-terrein Westerbroek, Tauw, februari 1995;
Notitie beoordeling en advies grondwaterbeheersing, Tauw, 10 januari 1995;
Resultaten uitbreiding VSA Plant, ADWC-4, Noodstroomdiesel herlocatie MK-1, De Punt, 28 maart
1995;
Grondwater-monitoring t.b.v. BSB-onderzoek, De Punt, juni 1996;
Grondwater-monitoring t.b.v. BSB-onderzoek, De Punt, april 1997;
- Nulonderzoek MK-1, olielekkage, De Punt, 18-12-97.
Nader bodemonderzoek nabij stenen loods op het bedrijfsterrein van PPG te Hoogezand, Tauw, 7 augustus 2002;
Nader bodemonderzoek lekkage nabij noodstroomgebouw PPG Industries Fiber Glass bv te Westerbroek, Tauw, 19 januari 2004;
De nulsituatie kan weer worden gebruikt bij beëindiging van de inrichting. Daarmee kan worden vastgesteld
of de bodemkwaliteit is veranderd als gevolg van de activiteiten van de inrichting.
Als er bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd op plaatsen die in de eerdere onderzoeken niet zijn
meegenomen dan moet de nulsituatie voor deze locatie worden vastgelegd. In de vergunning is de
verplichting opgenomen tot in dat geval het uitvoeren van een aanvullend nulsituatieonderzoek.
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Herhalingsonderzoek
Omdat de vergunning voor onbepaalde tijd is verleend wordt de tijdspanne tussen nul- en
eindsituatieonderzoek erg groot. Mochten de bodembeschermende maatregelen onverhoopt onvoldoende
zijn maakt een herhalingsonderzoek een vroegtijdig ingrijpen door PPG mogelijk. Omdat er sprake is van
gebruik van mobiele stoffen in combinatie van een opgehoogd terrein is overeenkomstig de NRB een
herhalingstermijn van eens in de 10 jaar opgenomen. Verschillende bodemonderzoeken zijn meer dan 10
jaar oud. Om deze te actualiseren moeten van de locaties waar een bodembedreigende activiteit wordt
uitgevoerd binnen 3 jaar na van kracht worden van deze beschikking opnieuw de bodemkwaliteit worden
vastgelegd. Het herhalingsonderzoek is voor de locaties waar in de nabijheid geen eerder onderzoek is
geweest het nulonderzoek.
Eindsituatieonderzoek
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.
PPG moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring aan ons overleggen. Als blijkt dat de
bodemkwaliteit slechter is geworden moet PPG fiberglas BV maatregelen nemen.
Als op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, moet deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de Wet bodembescherming in beginsel worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat een aantal voorschriften nog van kracht blijft nadat de vergunning haar gelding heeft
verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet
milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld
bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van
deze vergunning te saneren.
3.12
Veiligheid
3.12.1 Algemeen
Op grond van de vergunning uit 1985 had PPG de mogelijkheid grote hoeveelheden zware stook olie op te
slaan, waardoor PPG onder het (lichte) regime van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 kwam te
vallen. Echter, middels de art. 8.19 melding van 11 juni 2002, is gemeld dat de opslag van stookolie definitief
is beëindigd (de tank is buiten bedrijf genomen en gereinigd) waardoor het bedrijf niet meer binnen het kader
van het BRZO valt.
3.12.2 Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)
Op basis van gegevens uit de aanvraag hebben wij de BRZO toetsing uitgevoerd. De aanwezige stoffen bij
PPG overschrijden niet de drempelwaarden zoals opgenomen in bijlage 1 van het BRZO. Ook na toepassing
van de sommatieregels wordt geen van de drempelwaarden overschreden.
3.12.3 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi)
In afstemming met de brandweer hebben wij geconcludeerd dat, aangezien er minder dan 10.000 kg
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, PPG niet onder de reikwijdte van Bevi valt, er is daarom geen
verantwoordingsplicht met betrekking tot groepsrisico.
3.12.4 Registratiebesluit externe veiligheid
PPG is opgenomen in het risicoregister volgend uit het Registratiebesluit externe veiligheid. In het
risicoregister zijn 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 2.1.
Op basis van de onderliggende aanvraag is de aanwijsgrond voor PPG voor opname in het risicoregister de
aanwezigheid van een:
bovengrondse LPG-opslag van 8 m3;
tank met 100 m3 vloeibare zuurstof;
gasdrukregelstation;
250 liter chloorbleekloog.
Na het van kracht worden van onderhavige vergunning worden de in het register opgenomen gegevens van
PPG geactualiseerd.
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3.12.5 Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Op grond van het Bevi en registratiebesluit, is op basis van de verstrekte gegevens beoordeeld of er
mogelijk een 10"6 contour buiten de inrichting kan zijn. De beoordeling heeft plaatsgevonden m.b.v. de
gevarenkaarten uit de Leidraad 2.1. Deze gevarenkaarten zijn (zeer) conservatief opgesteld en daardoor voor vergunningverlening- alleen als indicatief te gebruiken.
De gevarenkaarten kennen (nog) geen generieke risicoafstanden voor oxiderende gassen zoals zuurstof.
Na beoordeling van de gegevens van de LPG-opslag (reservoir 8 m3, jaardoorzet ca. 63 m3,
bevoorradingsfrequentie ca. 15 jaar, afstand tot de erfgrens 5 m.) in combinatie met de gevarenkaarten blijkt
dat we niet kunnen stellen dat er geen mogelijkheid is van een 10~6 contour buiten de inrichting.
Dit wetende hebben wij de locatie van de mogelijke overschrijding nader beschouwt. De overschrijding vindt
plaats over een vloeiveld van het waterschap Hunze en Aa's.
Gelet op deze fysieke situatie en het feit dat de gevarenkaarten als (zeer) conservatief indicatief beschouwt
moeten worden hebben wij geen noodzaak gezien om een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) van PPG te
verlangen bij de aanvraag.
Toetsingsafstanden
Voor verschillende installaties binnen de inrichting PPG bestaan toetsingsafstanden.
dit zijn:
afstand vulpunt/opstalplaats tankwagen LPG: 20 meter tot woningen;
afstand (LPG) reservoir: 50 meter tot woningen;
gasdrukregel- en meetstation (zoals bij PPG): 15 meter tot woningen;
zuurstof opslag (zoals bij PPG): 15 meter tot woningen, gebouwen waar veel publiek aanwezig kan
zijn, verblijfsinrichtingen, onderwijsinrichtingen,gebouwen met brandbare (b.v. houten) constructies en
gasdrukregel- en meetstations.
De inrichting van PPG is getoetst aan bovenstaande afstanden. Weliswaar is er op 5 meter van de
zuurstofopslag een loods, maar dit betreft een romnyloods met een stalen constructie, waarin niet-brandbare
materialen worden opgeslagen, deze zal niet spontaan ontbranden. Wij komen derhalve tot de conclusie dat
PPG voldoet aan de toetsingsafstanden.
3.12.6 Bedrijfsnoodplan
In geval van calamiteiten beschikt het bedrijf over een bedrijfshulpverleningsploeg en diverse
noodprocedures. PPG beschikt daarnaast over een noodplan. In de aanvraag heeft PPG verder een aantal
ongewone voorvallen uitgewerkt die mogelijk gevolgen buiten de locatie kunnen hebben. Daarbij is
aangegeven welke maatregelen genomen zijn of in geval van calamiteiten genomen zullen worden.
Wij achten het opstellen van een bedrijfsnoodplan van zodanig belang dat wij in de beschikking een
voorschrift hebben opgenomen waarin dit verplicht gesteld wordt. Daarbij hebben wij onder andere ook
aangegeven aan welke eisen dit plan moet voldoen voor wat betreft de inhoud. Verder is daarin gesteld dat
het bedrijfsnoodplan ten minste jaarlijks moet worden getoetst op de actualiteit van het plan.
Op 7 maart 2002 hebben wij van de Gemeentelijke Brandweer Hoogezand-Sappemeer een
brandveiligheidsrapportage ontvangen waarin wordt aangegeven welke aanvullende maatregelen PPG moet
nemen in verband met de brandveiligheid. Naar aanleiding van deze rapportage hebben wij in deze
beschikking een aantal voorschriften opgenomen.
3.12.7 Ontvangststation aardgas
Op het terrein is een ontvangststation voor aardgas aanwezig met twee parallelle meetstraten. Voor dit
ontvangststation zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen die overeenkomen met de voorschriften
die in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer worden gesteld voor gasdrukregel- en
meetstations, omdat het hier gaat om installaties die door het bedrijf zelf worden onderhouden. Omdat deze
installaties deel uit maken van een inrichting waarvoor wij het bevoegd gezag zijn, is het besluit niet
rechtstreeks op de installaties van toepassing.
3.13
Opslag stoffen
3.13.1 Algemeen
Binnen de inrichting van PPG liggen vele verschillende vaak gevaarlijke stoffen op verschillende plaatsen en
op verschillende wijze opgeslagen. De aanvraag omschrijft deze uitputtend. PPG heeft, voor de beheersing
van deze opslagen een registratie- en administratiesysteem. In deze paragraaf zijn de eisen omschreven die
wij aan deze opslagen stellen. Om te garanderen dat altijd duidelijk is waar welke stoffen op welke wijze zijn
of kunnen worden opgeslagen is aan deze vergunning een verplichting verbonden dat binnen een jaar na
van kracht worden van deze vergunning in aanvulling op het registratie- en administratiesysteem een
overzichtelijk document wordt opgesteld waarin staat aangegeven waar welke stoffen op welke wijze waar
kunnen worden opgeslagen. Dit moet een zelfstandig leesbaar document worden die onder anderen
aangeeft op welke wijze invulling is gegeven aan de verschillende voorschriften en richtlijnen voor de opslag
van de verschillende stoffen.
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Een belangrijk onderdeel van dit document is de laad- en losprocedure waarin onder anderen aandacht
moet worden gegeven aan de eigenschappen van de chemicaliën en aard van de getroffen voorzieningen.
Eind 2004 zijn de tanks die gebruikt zijn voor de opslag van zware stookolie geleegd en gereinigd. Medio
2005 zijn twee bovengrondse dieselolietanks, elk 50 m3, gereinigd, gecontroleerd en buitengebruik
genomen. Volgens de aanvraag zullen deze tanks niet meer voor de opslag van olie worden gebruikt. PPG
geeft aan dat één van de stookolietanks zal worden gebruikt voor de bluswateropvang.
3.13.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10.000 kg)
Voor de opslag van ADR geclassificeerde stoffen is de PGS 15 van toepassing. De richtlijn PGS 15 maakt
onderscheid in opslagen kleiner en groter dan 10.000 kg. In de aanvraag is expliciet aangegeven dat de
afzonderlijke opslagen niet meer dan 10.000 kg ADR gekwalificeerde stoffen zullen bevatten. In deze
vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan de voorschriften
uit PGS 15 moet voldoen zover deze voorschriften betrekking hebben op opslagen kleiner dan 10.000 kg. In
dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
PGS 15 is in beginsel niet van toepassing op werkvoorraden. Aangezien een deel van de werkvoorraden
van PPG op een vaste plaats liggen opgeslagen zijn een deel van de voorschriften uit PGS 15 op deze
werkvoorraden van toepassing verklaard.
In de richtlijn wordt ook gesteld dat binnen een opslagplaats voor chemicaliën geen overtapwerkzaamheden
mogen plaatsvinden. Gezien het doel van de werkvoorraden achten wij die beperking in dit geval voor een
deel van die ruimte niet redelijk en wij hebben in het voorschrift dan ook aangegeven dat dit element uit de
PGS op de genoemde ruimte niet van toepassing is.
3.13.3 Opslag natriumnitraat
De opslag natriumnitraat valt niet onder PGS 15. Op de opslag van natriumnitraat is PGS 7 van toepassing.
Paragraaf 1.1 van PGS 7 geeft aan dat natriumnitraat moet worden ingedeeld in de minst gevaarlijke groep,
groep C. Voor kleinere hoeveelheden van groep C (stukgoed tot 1000 ton en bulk tot 1 ton) zijn in de PGS
geen maatregelen opgenomen.
3.13.4 Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor verschillende toepassingen. De opslag van
gasflessen valt onder PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS 15 opgenomen
om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
3.13.5 Opslag zuurstof
Binnen de inrichting is een zuurstoftank aanwezig. Voor de opslag van de vloeibare zuurstof is de richtlijn
PGS9 van toepassing. In de voorschriften wordt verwezen naar de relevante onderdelen van PGS 9.
3.13.6 Opslag en aflevering LPG
Voor intern transport met voertuigen vindt binnen de inrichting opslag en kleinschalige aflevering van LPG
plaats. Voor de opslag van LPG in een tank met een inhoud van 8 m en de aflevering van LPG aan
heftrucks is de PGS 16 van toepassing. Dit is in de voorschriften vastgelegd.
3.13.7 Opslag van overige chemicaliën in tanks
Binnen de inrichting zijn verschillende tanks aanwezig voor chemicaliën die worden gebruikt als
finishgrondstof en voor water- en afvalwaterbehandeling. Voor de opslag en verlading van chemicaliën in
bovengrondse tanks zijn in de vergunning voorschriften opgenomen, waarbij aansluiting is gezocht bij de
boordelingsmethodiek overeenkomstig PBV rapport P 107776. Verder moet het bedrijf een losprocedure
voor de tanks opstellen waarin eigenschappen van de chemicaliën en de voorzieningen moeten zijn
beschreven.
3.13.8 Opslag in ondergrondse tanks
Voor het opslaan in ondergrondse tanks is het "Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998" (BOOT) van
toepassing. BOOT is rechtstreeks werkend. In dit besluit zijn daarom geen voorschriften opgenomen voor de
ondergrondse benzinetanks.
Een deel van de ondergrondse tanks zijn bedoeld voor de opslag van motorbrandstoffen voor het tankstation
voor eigen gebruik. Dit tankstation beschouwen we gelijkwaardig aan een tankstation voor het wegverkeer.
Er is geen direct toezicht bij het tanken, er zijn geen gebruiksbeperkingen behalve dat de pasjes alleen aan
werknemers van PPG worden verstrekt en de doorzet is vergelijkbaar met die van een tankstation voor het
wegverkeer. Op grond van de kenmerken van het tankstation en de opmerking die over provinciale
inrichtingen gemaakt wordt in het Besluit tankstations milieubeheer hebben wij gemeend het tankstation bij
PPG in een aantal opzichten te moeten behandelen als was het een tankstation voor het wegverkeer. Dit
onder meer om te voorkomen dat onevenredig voordeel zou ontstaan voor het tankstation bij PPG. De
opgenomen voorschriften zijn niet zwaarder dan de eisen die aan het tankstation zou worden opgelegd ware
het een openbaar toegankelijke installatie. Dit standpunt is door de StAB en door de uitspraak van de Raad
van State bevestigd.
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3.13.9 Opslag poedervormige grondstoffen
Op het terrein zijn grote hoeveelheden poedervormige grondstoffen aanwezig. Deze grondstoffen worden in
silo's opgeslagen. Het laden en lossen van deze silo's gebeurd via gesloten systemen. Bij
ontluchtingspunten en andere verbindingen met de buitenlucht kunnen stofemissies plaatsvinden. In deze
vergunning zijn voorschriften verbonden die de verspreiding van stof tegen gaan.
3.14
Energie
Het energieverbruik binnen de inrichting van PPG wordt bijgehouden. Over de omvang van het verbruik
wordt jaarlijks gerapporteerd in het milieujaarverslag.
Daarnaast moet PPG in het kader van het convenant Benchmarking Energie-efficiency jaarlijks een
monitoringsrapportage van het Energie-efficiency plan (EEP) overleggen aan het bevoegd gezag en aan het
Verificatiebureau Benchmarking. De monitoringsrapportage maakt onderdeel uit van het milieujaarverslag.
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.
PPG 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 op 2 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 de aan deze vergunning
verbonden voorschriften.
PPG heeft zijn inspanningen in het kader van het convenant voor de periode tot 31 december 2012
vastgelegd in hun EEP, dat op 22 januari 2003 aan ons is aangeboden. Een samenvatting van het
definitieve EEP en ons oordeel daarover zijn passief openbaar. Wij zijn van mening dat het bedrijf hiermee
voldoende inspanningen levert in verband met energiebesparing.
PPG neemt deel aan de C02 emissiehandel. In het kader van het convenant Benchmarking Energieefficiency is aangegeven dat alleen de bedrijven die niet onder de CO2-emissiehandel vallen een EEP voor
de tweede ronde moeten opstellen. PPG geeft in de aanvraag aan dat zij in principe de vrijheid heeft te
kiezen voor investeringen in energiezuinige processen of het aankopen van emissieruimte. Als wordt
besloten om de maatregelen uit de bestaande EEP niet uit te voeren moet dit tijdig worden gemeld zodat
kan worden beoordeeld of dit eventueel gevolgen heeft voor andere milieuaspecten. Gezien bovenstaande
en gelezen art. 8.13a, lid 2, hebben wij geen voorschriften opgenomen ter bevordering van een zuinig
gebruik van energie.
3.15
Grondstoffen-en waterverbruik
3.15.1 Grondwater
Voor het onttrekken van grondwater wordt een aparte vergunning verleend. Omdat de Grondwaterwet
toeziet op de verlening van deze vergunning, nemen wij over de winning van grondwater in deze vergunning
geen voorschriften op. Het bedrijf beschikt over een vergunning voor het onttrekken van 720.000 m3
grondwater per jaar. Door toename van de productiecapaciteit zou deze hoeveelheid niet toereikend kunnen
zijn. De aanvraag geeft aan dat het afvalwater mogelijk gerecycled kan worden. Door het bedrijf zijn tot op
heden nog geen besparingsmogelijkheden onderzocht om het verbruik van proces- en koelwater terug te
dringen. Aan deze vergunning verbinden een onderzoeksvoorschrift ten aanzien van vermindering van het
waterverbruik.
3.15.2 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. Er zijn daarom hier geen
ondergrenzen voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is
aangegeven dat het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik 5000 m3 of meer
leidingwater bedraagt. Binnen PPG wordt op jaarbasis ca. 7000 m3 leidingwater gebruikt. Dit water wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor de sanitaire voorzieningen van de medewerkers. Dit is voor ons reden om een
onderzoeksverplichting op te nemen in deze vergunning. Er zijn al waterbesparende douchekoppen
geïnstalleerd en er is in het verleden geëxperimenteerd met het watervolume tijdens het douchen. Deze
twee elementen behoeven bij het onderzoek geen aandacht, de overige waterbesparende mogelijkheden
moeten nog wel worden onderzocht.
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3.15.3 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. In de aanvraag in bijlage 8 heeft het bedrijf aangegeven welke
grondstoffen worden gebruikt. Daarbij is aangegeven dat optimalisatie van het productieproces plaatsvindt,
zodat zo zuinig mogelijk met grondstoffen omgegaan wordt. Wij zien geen reden om aanvullende
voorschriften te stellen.
3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag moeten wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting betrekken. In onze beleidsnotitie "Verruimde
reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat de aspecten verkeer en vervoer voor de
milieuvergunning relevant is bij meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of
meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Maatregelen personenverkeer
Bij PPG zijn 700 werknemers in dienst. De richtinggevende relevantiecriteria worden hiermee overschreden.
Volgens ons beleid zijn in potentie mogelijkheden aanwezig het aantal vervoersbewegingen te verminderen
en het hiermee gepaard gaande energie- en grondstoffenverbruik te beperken. Gezien de ligging en de
hoeveelheid medewerkers die in ploegendienst werken is een onderzoeksverplichting om het gemotoriseerd
personenverkeer van en naar de inrichting te beperken niet opportuun.
Maatregelen vrachtwagenbewegingen
In de aanvraag is aangeven dat op jaarbasis ruim 8850 vrachtwagenbewegingen van en naar de inrichting
zullen plaatsvinden De richtinggevende relevantiecriteria worden hiermee waarschijnlijk overschreden. In
potentie zijn mogelijkheden aanwezig, het aantal vervoersbewegingen te verminderen en het hiermee
gepaarde energieverbruik te beperken. In het verleden is een deel van de grondstoffen per schip
aangevoerd. Volgens de aanvraag wordt jaarlijks beoordeeld of aanvoer per schip zinvol is. Dit is niet in de
aanvraag mee genomen. Het wordt derhalve ook niet met deze vergunning vergund.
De aanvraag geeft aan dat het verminderen van het aantal vervoersbewegingen op problemen stuit. Wij
vinden het toch zinvol dit nader te onderzoeken. In deze vergunning is daarom een onderzoeksverplichting
opgenomen naar de mogelijkheden om het vrachtautoverkeer van en naar de inrichting te beperken.
3.17
Installaties
PPG beschikt over een intern onderhoudssysteem voor apparaten en machines. In deze vergunning is een
voorschrift opgenomen die de volgende eisen aan het systeem stelt:
alle relevante installaties, apparatuur en machines moeten in het systeem zijn opgenomen;
het systeem moet alle specificaties van de verschillende installaties, apparatuur en machines bevatten;
het systeem moet alle eisen aan de verschillende installaties, apparatuur en machines bevatten;
het systeem moet alle keuringen aan installaties, apparatuur en machines bewaken.
Toestellen onder druk
In het Besluit drukapparatuur worden eisen gesteld aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik
nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de
vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden gesteld.
3.18
Overige aspecten
3.18.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
In overeenstemming met artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning
geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij
of krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.18.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
In overeenstemming met dit hoofdstuk moet PPG jaarlijks een milieujaarverslag overleggen. Het verslag aan
het bevoegd gezag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit milieuverslaglegging. In
aanvulling hierop zijn in de beschikking een aantal nadere eisen gesteld aan de inhoud van het
overheidsverslag.
Deze eisen zijn gesteld omdat we geïnformeerd willen zijn over de volgende onderwerpen:
grondstoffenverbruik (voorschrift 1.2.3);
hergebruik glasvezelrestanten (voorschrift 1.2.7);
conclusies emissieonderzoeken (voorschrift 2.5.8);
atmosferische verspreiding van fluoride (voorschrift 2.5.11).
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3.18.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Als door ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting)
nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwei dreigen te ontstaan, moeten daarop door degene die
de inrichting drijft de nodige acties 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 moeten worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie
Groningen worden gemeld via het telefoonnummer 06-53977863.
3.19
Integrale afweging
Wij moeten alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen.
Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve
gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
Rijkswaterstaat en het Waterschap Hunze en Aa's zijn als adviseur bij deze procedure betrokken. Wij
hebben van beiden adviezen ontvangen (zie paragraaf 2.3), maar deze waren niet ten aanzien van de
integrale afweging.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend. Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerp-beschikking de aan de
vergunning te verbinden voorschriften moeten worden aangevuld.
Het betreffen de volgende voorschriften 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.3, 2.1.9, 2.2.4,2.2.5,2.2.6, 2.3.1,2.3.5,2.3.6
en 4.1.7.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan PPG Industries
Fiber Glass B.V. een vergunning te verlenen voor de productie van 98 kiloton gesmolten glas per jaar ten
behoeve van de fabricage van glasvezels, in overeenstemming met de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden zoals de aanvullingen die PPG op 7 augustus 2006, 23 maart 2007 en 8 mei 2007 heeft
verzonden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag en vergunning
De aanvraag maakt geen onderdeel uit van deze beschikken.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende vergunningen, die vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 5.1.5, 5.1.6 en 5.1.7
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

/_
, voorzitter.

secretaris.
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Rijkswaterstaat, Noord-Nederland;
Het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
De Hoofdingenieur-directeur van het RIZA;
VROM-inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren.
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1

ALGEMEEN

1.1
Milieuzorg
1.1.1
De bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met ISO 9001, het milieuzorgsysteem zoals dit in bijlage 3
van de aanvraag is beschreven en de eisen die de BREF monitoring aan een milieuzorgsysteem stelt.
1.1.2
Als de bedrijfsvoering niet meer in overeenstemming met ISO 9001 en/of het milieuzorgsysteem uit bijlage 3
van de aanvraag in werking is, moet dit binnen 1 maand aan ons worden gerapporteerd.
Uit de rapportage moet blijken dat de bedrijfsvoering in overeenstemming blijft met de eisen die de BREF
monitoring aan een milieuzorgsysteem stelt.
In deze rapportage moet ten minste worden aangegeven welke gevolgen de veranderingen hebben voor de
onderstaande elementen:
emissies naar de lucht
energieverbruik
geluid en trillingen
Per element moeten minimaal worden ingegaan op de veranderingen van de volgende aspecten:
bepaling actuele emissies of actueel verbruik
toe te passen meetmethoden (emissie van stof naar de lucht)
reductiedoelstellingen
maatregelen en of studies

1.1.3
Alle actuele documenten naar aanleiding van het kwaliteitszorgsysteem en naar aanleiding van het milieuzorgsysteem moeten op een centrale plaats binnen de inrichting worden bewaard.
1.1.4
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2
Registraties, rapportages, onderzoeken en onderhoudsprogramma's.
1.2.1
Voor het beheer van installaties moet een onderhoudsprogramma zijn opgesteld. In dit programma moeten
minimaal de emissiebeperkende voorzieningen en installaties en de in bijlage 5 van de aanvraag genoemde
apparatuur en de transformatoren worden opgenomen.
1.2.2
Op een stook- of verwarmingsinstallatie moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee
jaar een beoordeling worden uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde een optimale
verbranding te laten plaatsvinden. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten geschieden door:
a
een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde rechtspersoon of
b
een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.
1.2.3
Er moet een grondstoffenregistratie worden bijhouden waarin gegevens zijn opgenomen over de aard en
omvang van de gebruikte grondstoffen. Jaarlijks moet in het milieujaarverslag ten minste worden aangegeven welke wijzigingen (kwantitatief en kwalitatief) hebben plaatsgevonden in het grondstoffengebruik en wat
de oorzaken hiervan zijn.
1.2.4
Er moet een laad- en losprocedure voor het laden en lossen van buikgrondstoffen aanwezig te zijn waarin
ten minste is aangegeven welke gevaarsaspecten samenhangen met het lossen van diverse vloeibare en
vaste buikgrondstoffen en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden bij het lossen van vaste
en vloeibare grondstoffen in bulk. Deze procedure moet bij inspectie voor ons ter inzage zijn.
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1.2.5
Minimaal 4 weken voor het uitvoeren van een proef met een andere grondstof en/of hulpstof en/of verandering in procestechniek moet hiervoor bij ons schriftelijk goedkeuring worden gevraagd.
Hierbij moet ten minste het volgende worden aangegeven:
doel en duur van de proef;
technische beschrijving van de toegepaste techniek;
fysische en chemische eigenschappen van de toe te passen grond en/of hulpstof;
de verwachte integrale milieubelasting;
vergelijking met de van toepassing zijnde Bref documenten;
wijze van tussentijdse en eindrapportage.
De milieugevolgen van de proef moet minimaal vergelijkbaar zijn met de van toepassingzijnde Bref documenten en de geluidemissie mag de geluidnormen uit paragraaf 3.1 van deze beschikking niet
overschrijden. De proef mag niet eerder worden gestart dan nadat wij schriftelijk goedkeuring hebben gegeven.

1.2.6
Binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning moet ons een onderzoek worden overgelegd
naar de mogelijkheden ter beperking van het goederenvervoer over de weg van en naar de inrichting. In het
onderzoek moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende elementen:
de huidige wijze van transport van goederen;
maatregelen gericht op verminderen van goederenvervoer;
alternatieve vervoerswijzen ter vermindering van deze (auto/vracht)bewegingen;
de kosten en andere consequenties van mogelijk te treffen maatregelen.
Als uit het onderzoek blijkt dat er geen reële maatregelen te treffen zijn, moet dit ook schriftelijk en gemotiveerd aan ons worden aangeven.

1.2.7
In het milieujaarverslag op grond van artikel 12.4 van de Wet milieubeheer, moet aanvullend een overzicht
worden gegeven van:
a
de hoeveelheid glasvezelrestanten die is verwerkt in de recyclinginstallatie;
b
de omvang van de stroom glasvezelrestanten die teruggevoerd is in de oven;
c
de omvang van de stroom glasvezelrestanten die op een andere manier is verwerkt;
d
de geschatte vermindering van energiegebruik, grondstoffengebruik en luchtemissies die het gebruik
van de glasvezelrestanten heeft opgeleverd.

1.2.8
Uiterlijk 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet het bedrijf aan ons de resultaten
over leggen van een onderzoek naar de mogelijkheden tot vermindering van het (grond)waterverbruik binnen de inrichting (waterbesparingsonderzoek). In het waterbesparingsonderzoek moet ten minste worden
aangegeven:
a
de mogelijke maatregelen voor waterbesparing;
b
de besparingsmogelijkheden per maatregel;
c
de kosten en opbrengsten per maatregel, incl. de terugverdientijd;
d
de effecten van de maatregel op andere milieuaspecten zoals energie en afval;
e
welke maatregelen wel en welke maatregelen niet worden overgenomen.
Toelichting:
maatregelen met een terugverdienste tijd van 5 jaar moeten in beginsel direct worden uitgevoerd. Van
de overige maatregelen moet worden aangegeven of ze worden uitgevoerd en binnen welke termijn

1.2.9
Drie maanden voordat een ovenrevisie plaatsvindt moet een plan van aanpak aan ons worden toegezonden.
In het plan wordt de belasting van het milieu tijdens de ovenrevisie omschreven en worden de maatregelen
die worden getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen ofte beperken vermeld.
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2

LUCHT

2.1

Algemeen

2.1.1
In de controlekamer moet een overzicht van de emissierelevante parameters en een overzicht van de standaardbedrijfsinstellingen van de ovens en de rookgasreinigers aanwezig zijn. De hierin opgenomen
handelwijze met betrekking tot het opstarten, het in bedrijf zijn en het stoppen van deze installaties moet bij
het bedienend personeel bekend zijn. Ook moeten abnormale omstandigheden, waaronder in ieder geval
worden verstaan afwijkingen en/of noodsituaties in de desbetreffende of in aangrenzende installaties, bij het
bedienend personeel bekend zijn.

2.1.2
Uiterlijk op 1 januari 2010, of zoveel eerder als mogelijk is, moet oven 609 zijn omgebouwd naar stoken op
oxyfuel.
2.1.3
Voordat de afgassen uit de glasovens in de buitenlucht worden geëmitteerd moeten deze eerst worden behandeld in een gaswasser. De gaswasser van oven 608 moet een minimale bedrijfstijd hebben van 96% per
jaar. De gaswasser van oven 609 moet een minimale bedrijfstijd hebben van 98% per jaar.
2.1.4
Als één of meer gaswassers onverwacht uitvalt of uitvallen dan moet dit onmiddellijk aan ons worden gemeld.

2.1.5
Verwachte stops van één of meer gaswassers moeten ten minste 20 uur van te voren bij ons worden aangekondigd.

2.1.6
Van zowel de verwachte als de onverwachte stop moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:
begin datum en tijd;
eind datum en tijd;
reden stop.
2.1.7
Binnen 3 maanden na van kracht worden van deze vergunning een plan van aanpak worden overgelegd
waarin wordt aangegeven op welke wijze wordt onderzocht hoe de stof/borium-emissie kan worden gereduceerd. Binnen een jaar na van kracht worden van deze vergunning moeten de uitkomsten van het onderzoek
aan ons worden gerapporteerd. Het onderzoek moet minimaal ingaan op:
bronmaatregelen om de emissie te beperken;
technische haalbaarheid van de verschillende maatregelen;
financiële haalbaarheid van de verschillende maatregelen;
inplementatie van de maatregelen;
onderbouwing waarom bepaalde maatregelen niet worden getroffen.

2.1.8
Er moet worden onderzocht hoe de concentratie van stof/borium in de afgassen van de ovens beter kan worden bepaald. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet aan ons een plan van
aanpak worden overgelegd waarin wordt aangegeven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Binnen een jaar
na van kracht worden van deze vergunning moeten de uitkomsten van het onderzoek aan ons worden gerapporteerd. Het onderzoek moet minimaal ingaan op:
onderzochte meetmethodes;
vergelijking van de verschillende meetmethodes;
beschrijving van de voordelen per meetmethode;
beschrijving van de nadelen per meetmethode;
voorstel voor een meetprogramma met betrekking tot borium.

2.1.9
Binnen 1 maand na van kracht worden van deze beschikking moet een lijst met kritische reserveonderdelen
van de gaswassers aan ons worden overgelegd. De op de lijst genoemde reserveonderdelen moeten te allen tijde aanwezig zijn. Wijzigingen in de lijst met kritische reserveonderdelen moet vooraf aan ons worden
toegezonden.
Toelichting:
Een kritische reserveonderdeel is een onderdeel van de gaswasser of een combinatie van deze
onderdelen die bij defect of storing zorgen voor een emissie die hoger is dan tijdens normaal bedrijf.
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2.2
Luchtemissies van de ovens, refiners en ketelinstallaties
2.2.1
De gereinigde emissies naar de lucht vanuit een oven die op oxyfuel gestookt is mogen niet meer bedragen
dan:
Emissiecomponent
Emissie-eis (kg/ton BGP)
stof

0,3

NOX

1,5

sox

0,1

fluoriden (als HF)***
chloriden (als HCI)

0,0675
0,135

zware metalen groep l *

0,0045
0,02

totaal zware metalen **

* zware metalen groep I: arseen, cobalt, nikkel, selenium en chroom(VI).
** totaal zware metalen: antimoon, lood, chroom(lll), koper, mangaan, vanadium en tin.
*** norm wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de laatste 4 periodiek uitgevoerde
metingen.
2.2.2
De gereinigde emissies naar de lucht vanuit een oven die op lucht gestookt is mogen niet meer bedragen
dan:
Emissie-eis (kg/ton BGP)
Emissiecomponent
stof

1

NOX

3,6

sox

0,25
0,0675

fluoriden (als HF)***
chloriden (als HCI)

0,135

zware metalen groep l *

0,0045
totaal zware metalen
0,02
* zware metalen groep l: arseen, cobalt, nikkel, selenium en chroom(VI).
** totaal zware metalen: antimoon, lood, chroom(lll), koper, mangaan, vanadium en tin.
*** norm wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de laatste 4 periodiek uitgevoerde
metingen.
2.2.3
De emissies naar de lucht vanuit de individuele refiners (refinerstack) moeten worden berekend op droog
gas en bij 8% O2 en mogen niet meer bedragen dan:
Emissie-eis (mg/m 'o)
Emissiecomponent
stof
35
NOX
60

sox

25

fluoriden (als HF)

15

chloriden (als HCI)

15

0.5
zware metalen groep l *
2
totaal zware metalen
* zware metalen groep l: arseen, cobalt, nikkel, selenium en chroom(VI).
** totaal zware metalen: antimoon, lood, chroom(lll), koper, mangaan, vanadium en tin.
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2.2.4
De totale vracht fluoride uit de ovens 608 en 609 samen mag, ongeacht de productiecapaciteit, in een periode van 12 maanden niet meer dan 7 ton bedragen. De totale vracht fluoride uit de refiners/voorhaarden
samen mag, ongeacht de productiecapaciteit, in een periode van 12 maanden niet meer dan 5 ton bedragen. De vracht fluoride over een periode van 12 maanden van de ovens en de refiners/voorhaarden moet
samen met de rapportage uit voorschrift 2.5.3 aan ons worden gerapporteerd. Bij vaststelling van de totale
vracht fluoride moeten de volgende aspecten worden betrokken:
de vracht moet per oven en refiner/voorhaard worden berekend en gerapporteerd;
de vracht per oven bestaat uit de vracht die met de gereinigde afgassen wordt geëmitteerd plus de
vracht die met de ongereinigde afgassen wordt geëmitteerd;
de vracht van de gereinigde afgassen van een oven of refiner/voorhaard moet worden berekend aan
de hand van het voortschrijdend gemiddelde van de uitkomsten van de 4 laatste meetsessies aan een
oven of refiner/voorhaard;
bij de berekening van de vracht fluoride van een oven moet gerekend worden met de actuele bedrijfstijd van de gaswasser van deze oven;
de vracht van de ongereinigde afgassen moet berekend worden. Bij de berekening moet gerekend
worden met een rendement van de gaswassers van 90 %.
2.2.5
De onderstaande verbrandingsinstallaties moeten zodanig worden gebruikt dat de uitworp van NOx in het
rookgas niet meer bedraagt dan de waarden zoals die in de onderstaande tabel zijn aangegeven.

Stoomketel 1

Wanson ventilatorbrander

Stoomketel 2
Stoomketel 3
Warmwaterketel 1 MK-2
Warmwaterketel 2 MK-2
Warmwaterketel 3 MK-2
Warmwaterketel 1
Warmwaterketel 2
Warmwaterketel 3

Wanson ventilatorbrander
Puripher ventilatorbrander
Monarch ventilator brander
Monarch ventilator brander
Monarch ventilator brander
Puripher ventilatorbrander
Puripher ventilatorbrander
Puripher ventilatorbrander

Brandstof vermogen Nox norm
1962 HBO
1930 kW 200 mg/mJ0
1962 HBO
1930 kW 200 mg/mJ0
J
1995 Aardgas 4560 kW 100 mg/m 0
1985 Aardgas
1985 Aardgas
1989 Aardgas
1996 Aardgas
1996 Aardgas
1996 Aardgas

1725 kW
1725 kW
1725 kW
1920 kW
1920 kW
1920 kW

100 mg/mJo
100 mg/m^o
100 mg/mJ0
100 mg/mJ0
100 mg/mjo
100 mg/mjo

2.2.6
De olie waarop stookketels worden gestookt mag tot 350 mg/kg (0,035%) zwavel bevatten.

2.3
Overige emissies
2.3.1
De emissies vanuit de individuele droogovens mogen niet meer bedragen dan:
Emissiecomponent
Emissie-eis (mg/mJ0)
benzeen
1
VOS NeR-klasse gO.1
20
VOS NeR-klassen gO.1 en gO.2 gezamenlijk
50
stof

5

2.3.2
Binnen vijfjaar na het van kracht worden van deze vergunning moet overeenkomstig paragraaf 3.2.1 van de
NeR een periodieke herbeoordeling van de uitworp van benzeen worden uitgevoerd. Het rapport van deze
herbeoordeling moet binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan ons worden overgelegd.
2.3.3
De glasgrondstoffen moeten overeenkomstig paragraaf 3.2.1 "glasgrondstoffen" van de aanvraag worden
aangevoerd en opgeslagen.
2.3.4
De leidingen die deel uitmaken van een pneumatisch transportsysteem moeten bestaan uit doelmatig materiaal, stofdicht zijn uitgevoerd en stofdicht zijn aangesloten op de desbetreffende installatieonderdelen.
2.3.5
Voedingswater dat wordt gebruikt in gesloten koelsystemen, waarin open koeltorens worden toegepast, mag
niet meer dan 100 kolonievormende eenheden Legionellabacteriën per liter bevatten.
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2.3.6
De inrichting moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei van schadelijke microorganismen (waaronder Legionellabacteriën) in koeltorens. In dit beheerssysteem moet tenminste zijn opgenomen:
a
maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals de toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
b
inspectieschema: tenminste maandelijks moeten de koeltorens worden gecontroleerd op beschadiging
en (micro)biologische aangroei;
Als uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reinigingsmaatregelen onvoldoende effect sorteren moet het beheerssysteem worden bijgesteld.
2.4

Geur

2.4.1
Woningen en andere geurgevoelige bestemmingen mogen geen geurhinder ondervinden van de activiteiten
binnen de inrichting.

2.4.2
Indien er geurhinder is, die mogelijk gerelateerd is aan de activiteiten binnen de inrichting, dan moet op eerste aanwijzing van ons op basis van het stappenschema uit paragraaf 3.6.1 uit de NeR de mogelijke
geuremissie en geurimmissie worden beoordeeld. De beoordeling moet ter goedkeuring aan ons worden
toegezonden.
Toelichting:
Met betrekking tot azijngeur zijn wij van mening dat er sprake is van geurhinder als er meer dan 1
gegronde geurklacht per maand wordt gemeld.

2.4.3
Indien uit de beoordeling van de geurhinder blijkt dat deze door de activiteiten binnen de inrichting worden
veroorzaakt moeten maatregelen worden getroffen om aan voorschrift 2.4.1 te voldoen. De maatregelen
moeten vooraf ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd.
2.5

Metingen en controles van emissies

2.5.1
Tweemaal per jaar, moet de concentratie en de uitworp van de in de voorschriften 2.2.1 tot en met 2.2.3 aangegeven componenten worden gemeten door een hiervoor geaccrediteerde instantie en de monstername
moet worden uitgevoerd door een hiervoor geaccrediteerde instantie. De uitworpcijfers voor de glasovens
moeten worden vastgelegd in kg per ton BGP, bij bedrijfscondities en bij ISO-condities. De uitworpcijfers
voor de refiners moeten worden vastgelegd in mg/m30, bij bedrijfscondities en berekend op droog gas, 101,3
kPa, 0°C en bij 8% O2.
2.5.2
Ten minste een maal per jaar moet de emissie uit voorschrift 2.3.1 van twee droogovens worden gemeten.
De keuze van de te meten droogovens wordt jaarlijks in overleg met ons bepaald.
2.5.3
De rapportage van de meetresultaten en de emissieberekeningen moet binnen 3 maanden na de uitvoering
van de metingen aan ons worden toegestuurd.
2.5.4
Voor de afzonderlijke rookgasreinigingsinstallaties moeten de emissierelevante parameters worden vastgelegd. Daarbij moeten in ieder geval het toerental van de ventilator, de pH en de temperatuur in de installatie
dagelijks worden geregistreerd.
2.5.5
Het rookgasresidu moet twee keer per jaar (in twee afzonderlijke kwartalen) worden geanalyseerd op aluminium (Al), arseen (As), boor (B), fluoride (F), Sulfaat (S), chroom (Cr), Lood (Pb), chloride (Cl), calcium (Ca)
en silicium (Si).
2.5.6
Voor iedere oven moet een fluoridenbalans worden opgesteld, waarin de fluoridenuitworp per week wordt
berekend als weekgemiddelde waarde. De berekeningen en controlemetingen moeten worden uitgevoerd
volgens de beschrijving zoals die in paragraaf 6.5.6 van de aanvraag wordt gegeven. Wijzigingen in de berekenings- en controlemethode moeten aan ons worden voorgelegd. Binnen vier weken na afloop van ieder
kwartaal moeten de balansen over het voorgaande kwartaal aan ons worden gerapporteerd. Uit deze rapportages moet duidelijk blijken wat de ongereinigde emissies zijn geweest samenhangend met de berekende
emissiebalansen. Tevens moet een verklaring van de gerapporteerde pieken in fluoridenuitworp worden gegeven.
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2.5.7
Ten minste 1 maand voordat luchtemissiemetingen worden uitgevoerd moet aan ons een meetplan worden
overgelegd. In dit meetplan moeten minimaal de volgende aspecten worden beschreven:
Welke componenten zullen worden gemeten;
Hoe de metingen worden opgezet;
Welke meetmethode wordt toegepast;
Wat de representatieve bedrijfsomstandigheden zijn waaronder zal worden gemeten;
Wanneer en waar zal worden gemeten.
Wij kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de genoemde aspecten.
2.5.8
In de rapportage van de afzonderlijke metingen aan de emissies moeten ten minste de volgende aspecten
zijn opgenomen;
de opzet van de metingen;
de toegepaste meetmethode (monsterneming, monster(voor)behandeling, analysemethode, meetapparatuur, meetplaats);
de bedrijfs- en procesomstandigheden die voor de beoordeling van de meetgegevens van belang zijn;
de resultaten van alle afzonderlijke metingen;
de onnauwkeurigheid van de meetmethode, uitgedrukt als tweezijdig 95% betrouwbaarheidsinterval;
de toetsing van de emissie aan de bijbehorende voorschriften;
als een emissie-eis wordt overschreden: de maatregelen die zijn (worden) genomen om te kunnen voldoen aan de vastgestelde emissie-eis.
Een samenvatting van de resultaten moet, samen met de conclusies die daaraan zijn verbonden, worden
opgenomen in het beschrijvend (kwalitatieve) deel van het milieujaarverslag dat op grond van artikel 12.4
van de Wet milieubeheer moet worden opgesteld.
De resultaten van de metingen moeten minimaal 5 jaar worden bewaard in een centraal register.
2.5.9
Als van het gestelde in de voorschriften in paragraaf 2.5 wordt afgeweken, of als de daarin genoemde richtlijnen niet in de situatie voorzien, dan moet vooraf en in overleg met ons een gelijkwaardig alternatief worden
bepaald. Wij kunnen hierover nadere eisen stellen.
2.5.10
Alle meetplaatsen moeten op een goed bereikbare plaats zijn aangebracht. De meetplaatsen moeten voldoen aan de vigerende normen waarbij geëist wordt dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
van toepassing zijnde genormaliseerde meetmethoden.
2.5.11
De atmosferische verspreiding van fluoride in de omgeving van de inrichting moet maandelijks worden geanalyseerd aan de hand van kalkpapiermetingen op de meetpunten zoals die zijn aangegeven in bijlage 3 .
Deze metingen moeten worden uitgevoerd conform de beschrijving in de rapportage van de metingen over
de periode april 2004 tot en met maart 2005, zoals die op 26 augustus 2005 bij ons is ingediend (ons kenmerk 2005-17426).
Deze rapportages moeten jaarlijks uiterlijk op 15 oktober aan ons worden toegezonden. Een samenvatting
van de resultaten moet worden opgenomen in het kwalitatieve deel van het milieujaarverslag.
Wijzigingen in de plaats van de meetpunten zoals die zijn vastgelegd in bijlage 3 en de frequentie van analyse mag alleen plaatsvinden als daarvoor van ons goedkeuring is verkregen.
2.5.12
Gegevens die door metingen en registraties ontstaan moeten minimaal 5 jaar binnen de inrichting worden
bewaard.
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GELUID EN TRILLINGEN
3.1
normering
3.1.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door de inrichting, mag de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
Vergunningpunt
dagperiode
avondperiode
nachtperiode
07.00-19.00 uur
23.00-07.00 uur
19.00-23.00 uur
01

43 dB(A)

43 dB(A)

42 dB(A)

02

47 dB(A)

45 dB(A)

03

43 dB(A)
45 dB(A)

47 dB(A)
42 dB(A)
45 dB(A)

44 dB(A)

04

41 dB(A)

3.1.2
Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door de maximale geluidsniveaus afkomstig van de inrichting (LAMax
in dB(A)), gemeten in meterstand 'fast' en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:
avondperiode
Vergunningpunt
dagperiode
nachtperiode
23.00-07.00 uur
07.00-19.00 uur
19.00-23.00 uur
01

53 dB(A)

53 dB(A)

53 dB(A)

02

57 dB(A)

57 dB(A)

03

53 dB(A)

04

55 dB(A)

53 dB(A)
55 dB(A)

57 dB(A)
53 dB(A)
55 dB(A)

3.1.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handreiking meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten bedraagt 5
meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op de hierbij behorende bijlage, namelijk een overzichtskaart met de vergunningpunten.
3.2
Maatregelen
3.2.1
De volgende geluidreducerende maatregelen moeten zijn uitgevoerd:
De dakventilatoren van oven 609 moet zijn voorzien van een geluidscherm die het geluid richting de
geluidsgevoelige objecten ten noorden van de inrichting afschermt;
De ventilatoren van de rookgasreinigers 608 en 609 moeten worden omkast;
De grote koeltoren moet zijn voorzien van een geluidsreducerende omkasting en aan de ventilatoren
moeten geluidsreducerende maatregelen worden genomen.
Maatregelen die hetzelfde resultaat in geluidsreductie opleveren mogen in plaats van de hierboven beschreven maatregelen worden toegepast mits deze geluidsreductie kan worden aangetoond in een akoestisch
onderzoek zoals beschreven in voorschrift 3.2.2..
3.2.2
Om te controleren of de geluidreducerende maatregelen uit voorgaande voorschrift afdoende zijn moet binnen 12 maanden na het van kracht worden van de vergunning aan ons een rapport worden overgelegd,
waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven punten;
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus veroorzaakt door de inrichting aan de voorwaarden van de voorschriften van deze paragraaf;
3.2.3
Indien uit het geluidrapport, die overeenkomstig voorschrift 3.2.2 moet worden overgelegd, blijkt dat niet aan
de normen uit paragraaf 3.1 wordt voldaan moeten aanvullende maatregelen worden getroffen waardoor wel
aan de geluidnormen uit deze beschikking wordt voldaan. De maatregelen moeten vooraf ter goedkeuring
aan ons worden voorgelegd.
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4

VEILIGHEID

4.1
4.1.1

Veiligheid algemeen

Binnen de inrichting moet een bedrijfsnoodplan aanwezig zijn. Het bedrijfsnoodplan moet ten minste ingaan
op de onderstaande onderwerpen:
a
maatregelen die getroffen worden om voorde omgeving de gevolgen van brand, explosie, ernstige
hinder en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te beperken
b
de bevoegdheden en taken van de bedrijfsleiding, het bedienend personeel en interne hulpdiensten;
c
de wijze en alarmering van en communicatie met interne betrokkenen, overheidsinstanties en andere
betrokkenen;
d
de uitvoering en signalering van terreinen en wegen;
e
eisen en waarborgen aan verlichting en noodenergievoorziening;
f
een milieuparagraaf, waarin organisatorische en uitvoeringstechnische maatregelen zijn vastgelegd
voor het geval dat er incidenten plaatsvinden met stoffen waarbij tevens gevaar voor effecten voor het
milieu te duchten zijn.
g
plan van aanpak voor de implementatie van maatregelen om de veiligheidssituatie op en rond de inrichting verder te verbeteren (als er geen verbeterpunten zijn moet dit in het plan vermeld worden).
Het noodplan moet in overleg met de brandweer worden opgesteld. Eenmaal per jaar moet het plan worden
getoetst en zonodig aan de actuele situatie worden aangepast.

4.1.2
Van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet in de portiersloge een overzicht beschikbaar zijn van
de volgende gegevens:
de aard van de (afval)stoffen;
de hoeveelheden van de (afval)stoffen;
een overzicht van de opslaglocaties.
4.1.3
De opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moet geschieden op een daarvoor als
zodanig ingerichte plaats.
4.1.4
Werkvoorraden gevaarlijke stoffen in emballage met hoeveelheden groter dan de ondergrenzen in paragraaf
1.5 van PGS 15 moeten conform hoofdstuk 3 van PGS 15 worden opgeslagen. De werkvoorraden mogen
niet meer dan 1.000 kg bedragen.
Toelichting:
Het begrip Werkvoorraad is nader toegelicht in voorschrift 3.1.3 van PGS 15.

4.1.5
Procesapparatuur, opslagtanks voor gevaarlijke stoffen, leidingen en ondersteuningen van leidingbruggen
welke zich langs rijroutes voor vrachtverkeer bevinden, moeten afdoende zijn beschermd door een aanrijbeveiliging in de vorm van een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

4.1.6
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van
draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Het onderhoud van
slanghaspels moet overeenkomstig NEN-EN 671 deel 3 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten
plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen
en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.
Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor
Preventie (www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

4.1.7
De ruimte waarin accu's van transportmiddelen worden opgeladen moeten overeenkomstig ATEX 95 en
ATEX 137 worden uitgevoerd. Op de plaats waar accu's worden opgeladen moet de vloer vloeistofdicht zijn
en bestand zijn tegen accuzuur. Nabij een acculaadplek mag geen schrobput aanwezig zijn die in verbinding
staat met de riolering.

4.1.8
In de laboratoria mag op de werkplek ten hoogste een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die
dagelijks voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.
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4.2
Aanmaakruimte
4.2.1
De werkvoorraden in de "aanmaakruimte" van definishkeuken mogen langer dan één dag aanwezig zijn en
er mogen in de "aanmaakruimte" aftap- en overtapwerkzaamheden plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:
De opslag in de "aanmaakruimte" moet overeenkomstig hoofdstuk 3 van PGS 15 plaatsvinden (met
uitzondering van artikelen 3.1.3 en 3.1.4);
De "aanmaakruimte" moet van de opslagruimte zijn afgescheiden door een brandwerende muur en
branddeur (WBDBO 60 minuten);
De opslag van de vloeistoffen in de "aanmaakruimte" moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte
voorziening;
De stelling en de opslagen in de "aanmaakruimte" moeten worden geaard.
4.3
Gasdruk regel- en meetstations
4.3.1
De uitvoering en opstelling van het gasdrukregel- en meetstation dat op of na 1 mei 1994 is opgericht, moet
voldoen aan NEN 1059 inclusief wijzigingsbladen. De uitvoering en opstelling van het gasdrukregel- en
meetstation dat is opgericht vóór 1 mei 1994 moet voldoen aan voorschrift 7.1 en voorschriften 8.1 tot en
met 8.4 van het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer.
4.3.2
Werkzaamheden aan de installatie en het toezicht daarop worden uitsluitend uitgevoerd door volgens een
geautoriseerde Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG) aangewezen, verantwoordelijke en bevoegde personen.
4.3.3
Er moet een veiligheidsregister aanwezig zijn dat in het station wordt bewaard dan wel in een centraal veiligheidsregister dat op het kantoor van de beheerder van het station wordt bewaard. In het veiligheidsregister
moet de volgende zaken zijn opgenomen:
a
een schema van de gasdrukregel- en meetinstallatie;
b
een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters;
c
essentiële gegevens over de installatie, zoals maximale incidentele werkdruk, drukreductie en ontwerpcapaciteit.
4.4
Opslag
4.4.1
De opslag van gasflessen moet in overeenstemming met hoofdstuk 6 van PGS 15 plaatsvinden
4.4.2
De opslag van zuurstof in bovengrondse tanks moet plaats vinden conform de hoofdstukken 4.1, 4.3, 4.4 en
5 van de richtlijn PGS 9.
4.4.3
De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage moet in overeenstemming met hoofdstuk 3 van PGS 15
plaatsvinden. In een opslagplaats mag niet meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
4.4.4
De opslag van LPG in bovengrondse tanks moet plaats vinden conform de voorschriften zoals die in het supplement bij PGS 16 zijn omschreven.
4.4.5
De wijze van opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen (vloeistoffen niet zijnde dieselolie) in tanks moet in
overeenstemming met het PBV rapport P 107776 worden bepaald.
4.4.6
Binnen 6 maanden na in werking treden van deze beschikking moet een plan van aanpak worden overgelegd, waarin wordt aangegeven op welke wijze de zogenaamde entrekeuring van de bestaande tanks
(inclusief hun appendages) wordt uitgevoerd. Deze intreekeuring moet in overeenstemming met voorschrift
4.5.12 van richtlijn PGS 30 worden uitgevoerd. Daar waar geen vloeibare aardolieproducten in een tank
worden opgeslagen moet ook aan de hand van bijlage 1 van PBV rapport P 107776 worden aangetoond dat
de tank een gelijkwaardig voorzieningenniveau bezit als in voorschrift 4.4.5 wordt geëist.
4.5

Afvalstoffen

4.5.1
Afvalstoffen moeten op een doelmatige wijze worden opgeslagen.
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4.5.2
De opslagplaats voor gevaarlijk afval in emballage moet volgens hoofdstuk 3 van PGS 15 zijn geconstrueerd. In een opslagvoorziening voor gevaarlijk afval in emballage mag niet meer dan 10.000 kg gevaarlijk
afval zijn opgeslagen.
4.5.3
De opslagduur van een partij afvalstoffen op de inrichting mag maximaal 1 jaar bedragen.
4.5.4
Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt voor de in voorschrift
4.5.3 genoemde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie
jaar
4.5.5
Uiterlijk 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet het bedrijf aan ons de resultaten
over leggen van een onderzoek naar de afvalpreventie. Het onderzoek moet zijn uitgevoerd met de volgende
aandachtsvelden:
- glasafval;
rookgasreinigingsresidu;
papier;
de overige stromen.
De volgende activiteiten moeten worden verricht:
Inventariseren van bronnen en oorzaken van het ontstaan van afval;
Beschrijven van de al ingevoerde preventiemaatregelen en de eerder onderzochte preventieopties;
Onderzoek naar aanvullende preventieopties en het opstellen van een overzicht van aanvullende preventieopties;
Beoordelen op technische, economische, organisatorische en milieuhygiënische haalbaarheid van de
preventieopties;
Opstellen van een planning voor het invoeren van zekere preventiemaatregelen en een planning van
inspanningen voor onzekere maatregelen.
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5

BODEM

5.1
Onderzoeken
5.1.1
De resultaten uit de rapporten zoals aangegeven in paragraaf 9.1.2 van de aanvraag gelden als nulsituatie
voor de bodemkwaliteit.

5.1.2
In de inrichting moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond- en grondwater) binnen 3 jaar na van kracht
worden van deze vergunning en dan vervolgens éénmaal per 10 jaar een herhalingsonderzoek worden uitgevoerd. Het herhalingsonderzoek moet ten minste voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en
BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", Sdu te Den Haag, okt 1993 ISBN 90-12-08118-1.
In afwijking hiervan moeten de monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
Toelichting:
Het herhalingsonderzoek is voor de locaties waar in de nabijheid geen eerder onderzoek is geweest
het nulonderzoek.

5.1.3
De resultaten van het herhalingsonderzoek moeten binnen vier maand na uitvoering hiervan aan ons worden
toegezonden.
5.1.4
Als uit de resultaten van het herhalingsonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met ons een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van
de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden
uitgevoerd:
a
Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van
de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken,
b
Aan ons gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en
de wijze van saneren.
c
Eventuele tanks of andere objecten (zoals kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, als nodig, worden hersteld of
vervangen.

5.1.5
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en
de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen
aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", Sdu
te Den Haag, okt 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hiervan moeten de monster- en analysemethoden
voldoen aan NEN 5740.

5.1.6
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het 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. Ter plaatse van de tijdens het laatste herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek.
5.1.7
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan ons zijn toegezonden.
5.2

Maatregelen

5.2.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit, in
overeenstemming met de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).
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5.2.2
Werkvoorraden bodembedreigende vloeistoffen moeten worden bewaard in hiervoor geschikte emballage.
Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle. De emballage moet zijn opgeslagen in
een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet
bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.
Toelichting:
Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen.
Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor
andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals de lekbak van
een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen
gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.
5.2.3
In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
en op te nemen.
Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen
en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof
moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
5.2.4
Het reinigen van voertuigen met stoom of met water moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde
wasplaats. Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten.
5.2.5
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet een plan van aanpak aan ons worden overlegd waarin wordt aangegeven hoe aan het vorig voorschrift wordt voldaan. Hierin moet zijn
aangegeven welke, en wanneer, aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen
zullen worden getroffen.
Als voor een bestaande bedrijfsactiviteit het realiseren van bodemrisicocategorie A redelijkerwijs niet mogelijk is, is het in enkele gevallen voldoende om een aanvaardbaar risico te realiseren (bodemrisicocategorie
A ). Het plan van aanpak moet dan een nadrukkelijk en gemotiveerd verzoek om goedkeuring bevatten.
5.2.6
Bodembeschermende voorzieningen zoals o.a. beschreven in het onderzoek in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming moeten periodiek worden onderhouden. Hiertoe moet er een
onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen worden opgesteld, afgestemd op de
gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. Het onderhoud van de ondergrondse bedrijfsriolering moet
plaatsvinden in overeenstemming met het CUR/PBV-Rapport 2001-3 'Beheer en onderhoud van bedrijfsrioleringen'.
In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:
a
welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
b
de onderhoudsfrequentie;
c
waaruit het onderhoud bestaat;
d
wie het onderhoud uitvoert;
e
welke middelen daarvoor nodig zijn;
f
wanneer het herhalingsonderzoek van de bodemkwaliteit bij een specifieke voorziening plaatsvindt.
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6

TANKSTATION

6.1
Van toepassing
6.1.1
De aflevering van benzine en dieselolie ten behoeve van de brandstofvoorziening van voertuigen moet
plaats vinden volgens de voorschriften uit bijlage l van het Besluit tankstations milieubeheer.
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bijlage 1

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg
of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij SDU Service, afdeling Verkoop, Postbus 20014,
2500 EA DEN HAAG.
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl.
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij Nederlands Normalisatieinstituut (NEN), Afdeling verkoop, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, www.nen.nl.
- BRL-richtlijnen bij KIWA Certificatie en Keuringen, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR, januari 2002).
DIFFUSE EMISSIES:
Niet gekanaliseerde emissies.
EFFECTGERICHTE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN:
Een fysieke voorziening die de kans op emissies reduceert. Het betreft hier voorzieningen in of direct op de
bodem die moeten voorkomen dat stoffen die uit installaties zijn vrijgekomen in de bodem terecht kunnen
komen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GROND:
Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen
ontwaterde/gerijpte bagger.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten 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, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
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INRICHTING:
Een inrichting die behoort tot een categorie als aangewezen in bijlage l van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud
LEKBAK:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door
gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie, Postbus 261, 3990 GB Houten, www.ncpreventie.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil), uitgave 2001.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
ONBRANDBAAR:
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen'.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
OPSLAGRUIMTE:
Een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
PBV rapport P 107776
"Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" van KIWA/PBV commissie "Eisen voor onder- en bovengrondse opslaginstallaties, 2004-01-12.
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor
informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)
SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Meer informatie over SOOS en de gecertificeerde bedrijven is te verkrijgen via internet: (http//www.scios.nl).
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STUIFGEVOELIGE STOFFEN:
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klassenindeling gehanteerd:
S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
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bijlage 2

CONTROLEPUNTEN GELUID
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bijlage 3

IMMISSIEMEETPUNTEN FLUORIDEN
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S t

Figuur L

Ligging van de acht meetpunten rond PPG Industries Fiber Glass B. V, te Hoogezand
(kaart overgenomen uit de Grote Provincie Atlas. Wolters-Noordhoff, Groningen).
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bijlage 4

AFVALSCHEIDINGSTABEL

VERPLICHTINGEN EN RICHTLIJNEN VOOR AFVALSCHEIDING DOOR BEDRIJVEN (TABEL 14.2, VAN HET LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden moeten worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
afvalstoffen

Folie
EPS (piepschuim)
Plastic bekertjes
Overige kunststoffen

Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Okg
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Autobanden
GFT/Swill
Groenafval
Houten pallets
Overig houtafval
Glazen verpakkingen
Metalen
Steenachtig materiaal / Puin
Textiel
Glas- en steenwol
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval (broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie),
bouw- of sloopafval, procesafval van industriële sectoren,
incontinentiemateriaal bij ziekenhuizen, enz

± 500 bekertjes
25 kg
5 banden
200 kg
200 kg
2 pallets (± 40 kg)
40 kg
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
40 kg
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg
25 kg
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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