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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 21 augustus 2007
Nr. 2007-31.021/34, MV
Verzonden: 3 O AUG. 2087
Beschikken hierbij op het verzoek van Delamine B.V. voor het wijzigen van de vigerende vergunning inzake
de Wet milieubeheer (revisievergunning van 21 juni 2005; nr. 2005-06183/25,MV) overeenkomstig artikel
8.24 van de Wet milieubeheer (Wm).

1.

VERZOEK WIJZIGING REVISIEVERGUNNING

1.1

Aanleiding

Op 5 april 2007 hebben wij een brief ontvangen van Delamine BV met daarin het verzoek om de vigerende
vergunning (revisievergunning van 21 juni 2005) in het kader van de Wm te wijzigen. Delamine verzoekt ons
op grond van artikel 8.24 Wm tot een wijziging van de voorschriften 8.6.1 en 8.6.2 van deze vergunning.
De activiteiten van Delamine vallen onder andere onder categorie 4.3. sub b.1 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (IvB); inrichtingen voor het vervaardigen van aminen met een capaciteit
ten aanzien daarvan van 10.103 kg (10 ton) per jaar of meer.
Op grond van deze categorie van het IvB zijn wij bevoegd om op dit verzoek te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting van Delamine hebben wij op 21 juni 2005 (Nr. Nr.2005-06183/25,MV) een vergunning als
bedoeld in artikel 8.4 van de Wm (revisievergunning) verleend voor de productie van 55.000 ton ethyleenaminen per jaar op de productielocatie te Farmsum (gemeente Delfzijl). Deze vergunning is op 16 augustus
2006 van kracht geworden.
1.3
Reden tot wijziging
Volgens voorschrift 8.6.1 van de vigerende Wm-vergunning dient de opslag van Piperazine te voldoen aan
de CPR 15-2. Voorschrift 4.2.2.6 van de CPR 15-2 stelt dat indien een opslagruimte is gelegen binnen een
afstand van 10 meter van andere gebouwen, een opslag van brandbaar materiaal of de erfscheiding, de
wanden en deuren een brandwerendheid van ten minste 60 minuten moeten bezitten. De opslagruimte voor
Piperazine, een romneyloods, bij Delamine beschikt niet over deze vereiste brandwerendheid van 60
minuten en is gesitueerd binnen 10 m van het hekwerk dat als erfscheiding dient. De opslagloods voldoet
daarmee niet geheel aan het gestelde in voorschrift 8.6.1 van de Wm-vergunning.
In augustus 2005 zijn de CPR 15-1, 15-2 en 15-3 herzien en vervangen door de PGS 15. Aangezien
Piperazine behoort tot ADR-klasse 8 is overeenkomstig voorschrift 3.2.2.1 van deze PGS 15 een
brandwerendheid van 60 minuten niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8,
verpakkingsgroep II of III, zonder bijkomend gevaar worden opgeslagen in een opslagvoorziening.

2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Wij hebben de ontvangst van het schriftelijke verzoek om wijziging van twee vergunningvoorschriften op 18
april 2007 schriftelijk bevestigd.
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2.2
Processtappen
In vervolg op 2.1 hebben wij het ontwerpbesluit, tezamen met de overige van belang zijnde stukken,
gezonden aan de onder 5.2. genoemde adviseurs en/of bestuursorganen. Zij zijn daarbij in de gelegenheid
gesteld binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbesluit ons college ter zake van het
ontwerpbesluit te adviseren. Aan de gebruikers/bewoners van de in de directe omgeving van de inrichting
gelegen panden is een kennisgeving over de terinzageligging van het ontwerpbesluit gezonden.
Het ontwerpbesluit is, tezamen met het verzoek tot aanpassen van de voorschriften vergunning Wm en de
overige van belang zijnde stukken, ter inzage gelegd in de gemeente Delfzijl van 25 juni 2007 tot en met 6
augustus 2007. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het
Noorden van 23 juni 2007.
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging zijn bij ons college géén mondelinge en/of
schriftelijke zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Ook is er geen verzoek ingediend voor een
gedachtewisseling over het ontwerpbesluit, derhalve is een dergelijke zitting niet gehouden.
Het besluit is tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken ter inzage gelegd in de
gemeente Delfzijl van 10 september tot en met 22 oktober 2007. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen
van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 8 september 2007.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN HET VERZOEK TOT WIJZIGING

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 het volgende
hoofdstuk aan de orde.
3.2
Veiligheid
Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage is sinds augustus 2005 de PGS 15 van
toepassing; een richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In deze PGS 15 zijn de CPR 15-1, 15-2
en 15-3 in geactualiseerde vorm samengevoegd. Eén van de herzieningen in de PGS 15 is dat de indeling
van gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR) in plaats van op de Wet
milieugevaarlijke stoffen zoals bij de CPR 15-richtlijnen. De vaste stof Piperazine behoort tot ADR-klasse 8
"bijtende stoffen" en wordt bij Delamine opgeslagen in een uitpandige opslagvoorziening.
Overeenkomstig voorschrift 3.2.2.1 van de PGS 15 dient de WMBDO (weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag) van een uitpandige opslagvoorziening naar een andere ruimte en van een andere ruimte
naar een opslagvoorziening ten minste 60 minuten te bedragen. Deze verplichting is niet van toepassing
indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II of III, zonder bijkomend gevaar
worden opgeslagen, hetgeen ook van toepassing is op de opslag van Piperazine in de opslagloods.
In de vigerende Wm-vergunning is in voorschrift 8.6.1 bepaald dat de opslag van Piperazine moet
plaatsvinden volgens CPR 15-2. Aangezien deze opslagloods is gelegen binnen een afstand van 10 m van
de erfscheiding, dienen de wanden en deuren volgens voorschrift 4.2.2.6 van de 'oude' CPR 15-2 een
brandwerendheid van ten minste 60 minuten te bezitten. Aan deze verplichting voldoet de huidige
opslagloods niet.
Door het voorschrift 8.6.1 te herzien en daarbij gebruik te maken van de PGS 15, in plaats van te verwijzen
naar de 'oude' CPR 15-2, worden de eisen uit de meest actuele richtlijn voor de opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen van toepassing op de opslag van Piperazine en kan Delamine daarmee zonder verdere
maatregelen te hoeven treffen aan het gewijzigde vergunningvoorschrift voldoen. De veiligheidssituatie
wordt door deze wijziging niet nadelig beïnvloed en wij zien dan ook geen aanleiding om het verzoek van
Delamine tot aanpassing van vergunningvoorschrift 8.6.1 te weigeren.
Door in het herziene voorschrift 8.6.1 te verwijzen naar de PGS 15 betekent dit dat ook voorschrift 8.6.2,
waarin ook wordt verwezen naar CPR 15-2, dient te worden aangepast om daarmee voor de opslag van
Piperazine eenduidigheid te realiseren. In het voorschrift is expliciet bepaald dat er alleen vaste stoffen
mogen worden opgeslagen die behoren tot ADR-klasse 8.
3.3
Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning, waarbij
twee vergunningvoorschriften worden gewijzigd, 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.
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4.
CONCLUSIE
Wij zijn van oordeel dat aan het door Delamine ingediende verzoek tot wijziging van de vergunning,
afwegende het belang van de bescherming van het milieu, kan worden voldaan.

5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de voorschriften 8.6.1
en 8.6.2 van de aan Delamine BV op 21 juni 2005 verleende revisievergunning (Nr. 2005-06183/25.MV)
zodanig te wijzigen dat deze luiden als hierna onder het hoofd "GEWIJZIGDE
VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN" is vermeld.
5.2

Ondertekening en verzending
Gedeo/ute^rde Staten voornoemd:

, voorzitter.

secretaris.

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Delamine BV, t.a.v. de heer A.J.Th.M. Luijks, Postbus 87, 9930 AB Delfzijl;
Hoofdingenieur-directeurvan Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, Postbus 2301, 8901 JH
Leeuwarden;
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
De Commandant van de Regionale Brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Arbeidsinspectie, MHC Noord-Oost, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem;
De burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
Ministerie van VROM; afdeling Externe Veiligheid p/a RIVM; Centrum voor Externe Veiligheid,
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven;
De hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM
Groningen;
Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
De directeur van de Beleidsafdelingen van de Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
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GEWIJZIGDE VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN
8.6.1
De opslag van Piperazine of andere brandbare gevaarlijke vaste stoffen in de daarvoor bestemde
opslagloods met een gerealiseerd beschermingsniveau 3 (romneyloods) dient plaats te vinden
overeenkomstig de hoofdstukken:
a
3.1;
b
3.2 (m.u.v. 3.2.1, 3.2.3 en 3.2.4);
c
3.4;
d
3.7;
e
3.11 (m.u.v. 3.11.3);
f
3.12 t/m 3.23;
g
4.1 t/m 4.5 van de PGS 15.
8.6.2
In de opslagloods zoals bedoeld in voorschrift 8.6.1 mogen uitsluitend gevaarlijke vaste stoffen die behoren
tot ADR-klasse 8 (bijtende stoffen), verpakkingsgroep II en III worden opgeslagen.
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