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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 12 februari 2008
Nr. 2008Zaaknummer 82911
Verzonden: [«jj | fff^
2||§
Beschikken hierbij op de aanvraag van BAVIN BV om een oprichtingsvergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een vergassingsinstallatie werkzaam op
reststromen voor het leveren van stoom aan CALMAG.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 13 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van BAVIN BV, statutair gevestigd te Zuidbroek,
om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een
vergassingsinstallatie werkzaam op reststromen voor het leveren van stoom aan CALMAG
(dochteronderneming van NEDMAG) te Veendam.
Deze aanvraag is opgesteld, en zal worden verzorgd en begeleid, door de firma Ecofys BV te Utrecht. In
verband hiermee is Ecofys BV door Comco Partners Invest BV, statutair gevestigd te Breda, daartoe mede
optredend voor Dam Beheer BV, gevestigd te Zuidbroek, namens BAVIN BV bij schrijven van 3 mei 2007
gemachtigd om namens en in opdracht van Comco Partners Invest BV en Dam Beheer BV de aanvraag van
BAVIN BV "te verzorgen en te begeleiden" ten behoeve van BAVIN BV. Hieruit leiden wij af dat de aanvraag
weliswaar zal worden "verzorgd en begeleid" door Ecofys BV, waartegen overigens geen bezwaar bestaat,
maar dat de aanvraag moet worden geacht te zijn ingediend door BAVIN BV. Dit betekent verder dat de
aangevraagde vergunning op naam dient te worden gesteld van BAVIN BV en dat BAVIN BV na verlening
van de vergunning dient te worden beschouwd als drijver van de inrichting, zodat BAVIN BV na de
inwerkingtreding van de vergunning verantwoordelijk zal zijn voor de naleving daarvan.
De inrichting is gelegen op het terrein van NEDMAG aan de Billitonweg 1-3 te Veendam, kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie M, nummer 1200 gedeeltelijk ten zuiden van het terrein van CALMAG,
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie M, nummer 924.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer:
28.1 a lid.2: inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit
hebben van 5 m3 of meer;
28.4a lid 6: inrichtingen voor het opslaan van andere dan de onder 28.4a lid 1 tot en met lid.5 genoemde van
buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3 of meer;
28.4b lid 1: het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de
inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3 of
meer;
28.4c lid 1: het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren,
deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of
bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.106 kg per jaar of meer.
Op grond van de categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de nog op te richten inrichting zijn nu nog geen vergunningen van kracht. Het gaat hier om een
vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een nog te realiseren nieuwe inrichting zoals
bedoeld in artikel 8.1, lid 1, sub a en c van de Wm.
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1.3
Achtergrond aanvrager
De vergunningaanvraag is door Ecofys BV ingediend namens BAVIN BV, een samenwerkingsverband
tussen Comco Partners Invest BV te Breda, NV NOM te Groningen en Jaap Dam Beheer BV te Zuidbroek.
Comco Partners Invest BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd in internationale strategische advisering in de
energiesector. Jaap Dam Beheer BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de handel van afvalstromen. De
NOM is een Naamloze Vennootschap met als aandeelhouders de Staat der Nederlanden (Ministerie van
Economische Zaken) en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De N.V. NOM heeft als doelstelling:
het leveren van een bijdrage aan een duurzame versterking van de sociaal economische structuur en de
werkgelegenheid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De aangevraagde activiteiten zijn beschreven in hoofdstuk 3.1 t/m 3.4 van de vergunningaanvraag. De
milieuaspecten als gevolg van deze activiteiten zijn weergegeven in hoofdstuk 5 van de aanvraag.
BAVIN BV wil een vergassingsinstallatie realiseren op een (aangekocht) deel van het terrein van NEDMAG
te Veendam naast de inrichting van CALMAG, die reststromen zal omzetten in warmte in de vorm van
stoom. Deze stoom zal worden geleverd aan het bedrijf CALMAG, een dochteronderneming van NEDMAG.
De vergassingsinstallatie zal een mix van reststromen bestaande uit bouw- en sloopafval en een deel
groenafval (maximaal 15%) omzetten. De reststromen zijn buiten de inrichting reeds voorbewerkt zoals
geshredderd, ontijzerd, gezeefd enz. en worden bij BAVIN zonder verdere voorbewerking toegepast. De
vergassingsinstallatie zal bestaan uit drie vergassingseenheden met één stoomketel en zal een nominaal
vermogen hebben van 10,2 MWthermisch waarbij jaarlijks maximaal 26.000 ton reststromen zullen worden
verwerkt. De rookgasreiniging zal bestaan uit een cycloon, DeNOx-installatie en droge rookgasreiniging in de
vorm van een doekfilter met sorbalietinjectie.
De activiteiten binnen de inrichting zullen in hoofdzakelijk bestaan uit:
- het ontvangen, opslaan en overslaan van de per as aangevoerde reststromen;
- het vergassen van de reststromen en het produceren van stoom;
- het reinigen van de bij het vergassen ontstane rookgassen;
- het afvangen, opslaan en afvoeren van reststoffen uit het proces.
Op het terrein van BAVIN zullen daartoe een vergassingsinstallatie inclusief rookgasreiniging, inpandige
losfaciliteiten voor het lossen van het brandstofpakket en een inpandige opslagruimte voor de reststromen.
Daarnaast zal BAVIN gebruik gaan maken van een aantal faciliteiten van NEDMAG namelijk de aansluiting
op het elektriciteits- en aardgasleidingennet, de weegbrug, de controlekamer en de kleed-, was- en
kantoorruimtes.
De vergassingsinstallatie zal volcontinue (24 uur per dag, 7 dagen per week) draaien. In de aanvraag is
wegens storing en onderhoud als uitgangspunt 8000 draaiuren per jaar genomen. De aanvoer van
reststoffen zal plaats vinden tussen 7 en 19.00 uur en alleen op doordeweekse dagen. Door het gebruiken
van de stoom/warmte van de vergassingsinstallatie van BAVIN gaat CALMAG ca. 8 miljoen m3 aardgas per
jaar uitsparen. Het energetisch rendement van de installatie is in paragraaf 3.4.10 (tabel 3-7) van de
aanvraag uitgerekend en bedraagt bruto 85% (netto 73%).
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De volgende instanties zijn als adviseurs en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde;
de commandant van de Regionale brandweer te Groningen;
het Waterschap Hunze en Aa's te Veendam;
Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden.
2.2
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 27 augustus 2007 schriftelijk bevestigd.
Op 25 september 2007 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens
hebben betrekking op de meetnorm en meetfrequentie (tabel 3-8 blz. 19 van de aanvraag) voor de
component waterstoffluoride (HF). De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen
in de totstandkoming van dit besluit. De ontvangst van de aanvulling is op 26 september 2007 door ons
schriftelijk bevestigd.
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Op 29 en 31 oktober 2007 heeft de aanvrager uit eigen beweging nogmaals aanvullende gegevens
verstrekt. Deze aanvulling heeft betrekking op de gewijzigde locatie van de vergassingsinstallatie op het
terrein van NEDMAG en de realisatie van een loshal in het gebouw waardoor de reststromen inpandig gelost
worden. Deze wijzigingen hebben ondermeer tot gevolg dat het geluids- en het luchtkwaliteitsonderzoek
opnieuw zijn uitgevoerd. Als extra bijlage is het 'Verkennend bodemonderzoek terrein BAVIN NEDMAG
Industries' aan de aanvraag toegevoegd. Deze gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn
meegenomen in de totstandkoming van dit besluit. De ontvangst van deze aanvullingen is op 1 en 6
november 2007 door ons schriftelijk bevestigd. Deze zijn doorgestuurd naar de adviseurs
Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd. Aan de bewoners/gebruikers van gebouwen en eigendommen in de directe omgeving van
inrichting hebben wij een kennisgeving en het daarbij behoren informatieblad over de terinzagelegging
gestuurd. Bij de verspreiding hiervan is rekening gehouden met het gebied dat ook in het kader van de
bestemmingsplanwijzigingsprocedure 2005 tot en met 2007 is betrokken. Dit heeft geleid tot een toezending
aan 510 adressen in dat gebied. Deze bestemmingsplanwijziging had te maken met de wijziging van de
geluidszone op het terrein waarop BAVIN komt te liggen. Het verspreidingsgebied omvat het gebied waar
mogelijke effecten voelbaar kunnen zijn.
Het ontwerpbesluit heeft van 3 december 2007 tot en met 14 januari 2008 ter inzage gelegen en van de
mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden
van 1 december 2007.
Er is gedurende deze periode 1 schriftelijke zienswijze ingebracht. In paragraaf 2.6.1 van dit besluit gaan wij
hier inhoudelijk op in.
Van de terinzagelegging van het besluit, van 25 februari tot en met 7 april 2008, en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep tegen het besluit, is mededeling gedaan door middel van een publicatie in het Dagblad
van het Noorden van 23 februari 2008.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om de milieuvergunning is er geen aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Het
hemelwater (dakwater) zal vertraagd worden afgevoerd naar de bodem en met het water uit de stortbunker
wordt de sprinklerinstallatie in de vergassingsinstallatie gevoed. Aangezien er geen overig afvalwater
vrijkomt of wordt geloosd heeft het Waterschap Hunze en Aa's op 28 juni jl. meegedeeld dat voor de
inrichting geen Wvo-vergunning noodzakelijk is.
Er is bij de inrichting van BAVIN sprake van bouwen in de zin van de Woningwet waarvoor een
bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen
de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet
is daarom nodig.
Op het moment van indienen van deze aanvraag was er door BAVIN nog geen aanvraag om een
bouwvergunning ingediend bij de gemeente Veendam. Het was toen nog niet helemaal duidelijk hoe het
bouwwerk van de vergassingsinstallatie er exact zou komen uit te zien.
De coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet milieubeheer blijven wel toepassing en dienen in acht
te worden genomen.
2.4
M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage
waarvoor een m.e.r. -beoordelingsplicht geldt. De aanvrager heeft de activiteit op 5 juli 2007 bij ons
aangemeld (artikel 7.8a van de Wm) door middel van een zogenaamde aanmeldingsnotitie. Met de
aanmeldingsnotitie is de benodigde informatie gegeven om een oordeel te geven over de noodzaak tot het
opstellen van een MER.
Bij de beslissing hebben wij op grond van artikel 7.8b, 4e lid van de Wet milieubeheer rekening gehouden
met de in Bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Die
omstandigheden hebben betrekking op:
de kenmerken van de activiteit;
de plaats waar de activiteit wordt verricht;
de kenmerken van de gevolgen van de activiteit; en
de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).
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Op basis van de in de aanmeldingsnotitie verstrekte gegevens hebben wij bij besluit van 24 juli 2007,
kenmerk 2007-24.627/30, MTZ, besloten dat er in dit geval geen sprake is van dusdanige omstandigheden
dat er een MER dient te worden opgesteld. De belangrijkste overwegingen hierbij zijn dat er BBTmaatregelen worden genomen ten aanzien van geluid- en luchtemissies en dat de geluidimpact van de
nieuwe inrichting binnen de geluidzone past. De oprichting van de inrichting zal niet leiden tot dusdanige
nadelige beïnvloeding van het milieu dat het opstellen van een MER gerechtvaardigd zou zijn.
Door de aanvullingen van 25 september, 29 oktober en 31 oktober 2007 op de vergunningaanvraag is er
discrepantie ontstaan tussen de aanmeldingsnotitie en de vergunningaanvraag. Dit verschil wordt
veroorzaakt doordat na het opstellen van aanmeldingsnotitie is gekozen voor een andere locatie en een
rotatie van de vergassingsinstallatie en door de realisatie van een loshal. Deze wijzigingen hebben ten
opzichte van de beoordeelde situatie zoals beschreven in de aanmeldingsnotitie met uitzondering voor
geluid geen gevolgen. Door de losfaciliteiten nu inpandig in een loshal te laten plaatsvinden heeft dit op de
veroorzaakte geluidbelasting een positieve uitwerking.
Omdat de wijzigingen geen of zelfs positieve (geluid) effecten tot gevolg hebben vinden wij het niet nodig om
de aanmeldingsnotitie te laten aanpassen door deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie.
2.5
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Van de gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn
gelegen, is alleen de gemeente Menterwolde bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Het
industrieterrein waarop BAVIN zich vestigt en de contour van 50 dB(A)-geluidzone liggen namelijk deels in
de gemeente Menterwolde.
Op 4 september 2007 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs. De aanvullingen zijn op 13 november 2007 verzonden.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door de Ondercommandant Brandweer
regio Groningen. Het advies houdt in het overleg met de regionale brandweer opstellen van een
brandveiligheidsplan voorafgaand aan de bouwvergunningprocedure. In de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2
hebben wij invulling aan dit advies gegeven.
2.6
Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
2.6.1
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking Wm zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht (ontvangen op
14 januari 2008) door een belanghebbende waarvan de naam, adres en woonplaats bij ons bekend zijn
maar die ons heeft verzocht deze gegevens niet in de vergunningprocedure kenbaar te maken. De
ingebrachte zienswijzen hebben wij als volgt samengevat:
Het mengen van de aangevraagde afvalstromen met gevaarlijke afvalstoffen is, doordat de exploitant
van de installatie en de grondstoffenleverancier naar verwachting dezelfde ondernemer zijn,
financieel lucratief. Gevraagd wordt om een sluitende en objectieve toetsing van de samenstelling van
de aangeboden afvalstoffen door een onafhankelijke partij.
Reactie:
Bij de vergunningaanvraag is in bijlage 9 het acceptatie- en verwerkingsbeleid beschreven (AV-beleid
BAVIN). Hierin is door BAVIN aangegeven op welke wijze de acceptatie van de afvalstoffen plaats vindt. In
dit AV-beleid geeft BAVIN aan geen gevaarlijke afvalstoffen in het brandstofpakket van de
vergassingsinstallatie te zullen toepassen. Dit AV-beleid, waarmee wij hebben ingestemd maakt in zijn
geheel deel uit van de vergunning (zie hoofdstuk 5.3 van het dictum). Door ons zal er op worden toegezien
dat BAVIN de voorschriften uit de vergunning naleeft. Daartoe zal de inrichting tenminste 4 keer per
kalenderjaar, en indien noodzakelijk, afhankelijk van klachten en nalevingsgedrag vaker, door een
toezichthouder worden bezocht. Hierbij zal de toetsing met name ook worden gericht op de vraag of de
acceptatie van afvalstoffen overeenkomstig het AV-beleid plaatsvindt.
Bij het bepalen van de eisen aan de luchtemissies van de vergassingsinstallatie is de samenstelling van het
brandstofpakket een belangrijke factor geweest. Indien BAVIN (gevaarlijke) afvalstoffen verwerkt die afwijken
van de acceptatiecriteria uit het AV-beleid dan zal dit van invloed zijn op de uitstoot naar de lucht. Aangezien
een aantal componenten volgens voorschrift 7.2.1 continu worden gemeten zal dit onmiddellijk worden
gesignaleerd en zal door ons hiertegen handhavend worden opgetreden.
Over het toetsen door een onafhankelijke partij merken wij op dat in artikel 18.2 Wet milieubeheer (Wm) is
bepaald dat het tot vergunningverlening bevoegde gezag tevens is belast met de handhaving van de
geldende voorschriften. Binnen dit wettelijk systeem past het niet om de afvalstoffen die BAVIN ontvangt
door een onafhankelijke derde te laten toetsen.
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Gezien de hoogte van de schoorsteen van 23 meter, mag worden aangenomen dat de in de rookpluim
opgenomen restemissies op korte afstand van de installatie zullen neerslaan.
Reactie:
Bij de berekening van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen wordt gebruik gemaakt van het
zgn. Nieuw Nationaal Model. De berekening is conform paragraaf 4.3 van de "Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007". Bij deze berekening zijn alle parameters, die het gedrag van de pluim beïnvloeden,
meegenomen. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij de pluim dicht bij de bron neerslaat. Dit z.g.
"meanderen" van de pluim is een onderdeel van het model. Bij de berekening van de concentraties ten
gevolge van de emissie wordt ook de achtergrondconcentratie meegenomen.
Gezien de gezondheidsrisico's van de stoffen dioxines, furanen en cadmium is het een raadsel
waarom de installatie in de directe omgeving van woningen door Gedeputeerde Staten acceptabel
wordt geacht.
Reactie:
De emissie en immissie van dioxinen en furanen zijn in het luchtkwaliteitsonderzoek in de aanvraag
berekend op basis van emissies die gelijk zijn aan de normen van het Besluit Verbranding Afvalstoffen
(BVA). Op basis van deze theoretische benadering is een verspreidingsberekening uitgevoerd waaruit blijkt
dat de immissieconcentraties zeer laag zullen zijn ten opzichte van de heersende achtergrondwaarden.
Deze achtergrondwaarde is door onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) bepaald op 0,00000008 ug/m3. Dioxinen kunnen ontstaan bij tal van verbrandingsprocessen waarbij
de grootste veroorzaker de open haard is. De industriële emissies zijn door de emissiereductiemaatregelen
teruggedrongen. De immissie van BAVIN is, zoals deze is onderzocht te verwaarlozen ten opzichte van deze
achtergrondwaarde.
De effecten van dioxines zijn overigens niet primair plaatsgebonden. De overdracht van dioxines op de mens
vindt niet plaats via de lucht maar via de voedselketen. Daarmee is de afstand tussen het emissiepunt en de
woningen van ondergeschikt belang.
De immissie van Cadmium voldoet in de gevraagde situatie aan de luchtkwaliteitsnorm zoals die vanaf 2013
voor Cadmium zal gaan gelden. Deze normen zijn afkomstig van de Europese regelgeving, en zijn opgesteld
ter bescherming van mens en milieu. Wij concluderen dat de emissies van BAVIN door de toepassing van de
maatregelen geen verslechtering van het leefklimaat in de woonomgeving zullen veroorzaken.
Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 dient inzake de toetsing van de grenswaarde de totale
concentratie in ogenschouw genomen te worden. Hierdoor zou de bijdrage van fijn stof emissies van
omliggende bedrijven en de N33 moeten worden betrokken in zowel de huidige als toekomstige
situatie na verdubbeling.
Reactie:
Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (inmiddels opgenomen in hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer) geeft
inderdaad aan dat integraal moet worden getoetst. Zoals beschreven in paragraaf 3.9 is deze integrale
toetsing uitgevoerd door optelling van de bronbijdrage van het bedrijf en een bijdrage van de achtergrond.
De hoogte van deze achtergrondconcentratie wordt, conform art 66 van de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007, jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VROM. In deze achtergrondconcentraties
zijn de bestaande emissies van overige bedrijven, wegen en huishoudens betrokken. Uitzondering hierop
zijn de bijdragen van de nieuwe bronnen van Nedmag. In het luchtkwaliteitsonderzoek dat is bijgevoegd bij
de aanvraag is derhalve een optelling gemaakt van de achtergrondconcentraties, de bijdrage van Nedmag
en de bijdrage van BAVIN. Het onderzoek is dan ook uitgevoed met inachtneming van de cumulatieve
effecten. De luchtkwaliteit voldoet aan de aanvaardbare luchtkwaliteitsnormen. In paragraaf 3.9 van deze
beschikking is hiertoe een toelichting opgenomen.
Over de geplande verdubbeling van de N33 kan opgemerkt worden dat de besluitvorming ten aanzien van
deze verdubbeling nog niet heeft plaatsgevonden. Er is hier dus geen sprake van een redelijkerwijs te
verwachten toekomstige ontwikkeling in de zin van artikel 8.8, eerste lid, sub c, van de Wet milieubeheer die
bij de beslissing op de thans voorliggende aanvraag zou moeten worden betrokken. Ten tijde van de
eventuele besluitvorming zullen de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij het (ontwerp)Tracébesluit moeten
worden betrokken.
Het geluid veroorzaakt door het verkeer op de N33 en de reflectie van dit verkeerslawaai naar de
woningen aan Korte Akkers en Boven Veensloot is niet meegenomen bij het vaststellen van de
geluidbelasting voor de omwonenden. Belanghebbende vindt onderzoek hiernaar onontbeerlijk.
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Reactie:
De inrichting van BAVIN is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Op grond van artikel 8.8, derde
lid van de Wet milieubeheer dienen bij de beslissing op de aanvraag om vergunning de grenswaarden welke
zijn opgenomen in de Wet geluidhinder, in acht te worden genomen. De Wet geluidhinder hanteert als
voorkeursgrenswaarde 50 dB(A). De geluidsbelasting vanwege een geluidgezoneerd terrein mag buiten de
zone de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan.
Bij een vergunningaanvraag op een geluidgezoneerd industrieterrein dient er daarom gekeken te worden
naar de inpasbaarheid van de inrichting. Door de zonebeheerder wordt berekend of de aangevraagde
geluidruimte samen met de reeds vergunde geluidruimte van de overige bedrijven op het industrieterrein kan
voldoen aan 50 dB(A) op de zonegrens. Deze toets heen plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat de
aangevraagde geluidruimte past binnen de geluidcontour zoals deze is vastgelegd in het bestemmingsplan
Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde. Op basis van deze toets, en na te hebben geconstateerd
dat deze toets geen onjuistheden bevat, hebben wij geconcludeerd dat voor wat betreft het
milieucompartiment geluid de aangevraagde vergunning niet mag worden geweigerd.
Een afweging over de aanvaardbaarheid van verschillende soorten geluid voor de omgeving en de
eventuele cumulatie daarvan, zoals bijvoorbeeld industrielawaai en het verkeerslawaai van de A/33, is een
afweging waarvoor in het kader van een Wet milieubeheervergunning in samenhang met de Wet
geluidhinder geen plaats is. Die afweging dient plaats te vinden in de bestemmingsplanprocedure. In de
bestemmingsplanprocedure dient voor alle woningen in het plangebied en binnen de gehele invloedssfeer
van het volledige plangebied een afweging gemaakt te worden op het gebied van cumulatie van alle van
belang zijnde geluid.
De - planologische - afweging in het kader van de bestemmingsplanprocedure, waarbij alle belangen in de
afweging worden betrokken, dient evenwel duidelijk te worden onderscheiden van de hier en nu aan de orde
zijnde afweging in het kader van de Wet milieubeheervergunning in samenhang met de Wet geluidhinder.
Hierbij gaat het om de afweging van de geluidsaspecten op het niveau van de individuele inrichting, anders
gezegd: om de geluidsemissie vanuit de inrichting in relatie tot de geluidsimmissie (het geluidsniveau) bij de
woningen binnen de geluidszone en de geluidsimmissie op de grens van de geluidszone. Ten aanzien van
de afweging van de geluidsaspecten op het niveau van de individuele inrichting voorziet de Wet
geluidhinder, die in dit opzicht moet worden toegepast in samenhang met de Wet milieubeheer, voor zover
hier van belang, in afzonderlijke toetsingskaders voor industrielawaai en verkeerslawaai. Deze afzonderlijke
toetsing voor zover het betren industrielawaai en verkeerslawaai is nader uitgewerkt in ter zake uitgegeven
richtlijnen en bevestigd in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Omdat de geluidsemissie van BAVIN, zoals aangevraagd, niet leidt tot overschrijding van de maximaal
toelaatbare waarden op de gevels van de woningen binnen de geluidszone en evenmin tot overschrijding
van de maximaal toelaatbare zonegrenswaarde, kan noch mag, gelet op de systematiek van de samenhang
van de Wet milieubeheer met de Wet geluidhinder, de nu voorliggende aanvraag van BAVIN om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer worden geweigerd.
Conclusie
Zoals uit de in hierboven gegeven reacties kan worden opgemaakt beoordelen wij de ingebrachte
zienswijzen als ongegrond. De zienswijzen geven ons dan ook geen aanleiding om de voorschriften uit de
ontwerpbeschikking te wijzigen of aan te vullen.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging). De doelstelling moet worden gerealiseerd door toepassing van de best beschikbare
technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse nationale documenten.
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De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
BAVIN valt onder categorie 5.2 (installaties voor de verbranding van stedelijk afval in de zin van Richtlijn
89/369/EEG van de Raad van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding
van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging en Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van 21 juni 1989
ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte
luchtverontreiniging, met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur) als aangegeven in bijlage 1 van de
IPPC richtlijn en is dus een gpbv-installatie. Daarom is in deze vergunning met de volgende BBTdocumenten rekening gehouden:
BREF Verbranding van afval (Waste Incineration; augustus 2006);
BREF Sector Afvalbehandeling (Waste Treatments Industries; augustus 2006);
BREF Op- en overslag bulkgoederen (Emissions from storage; juli 2006);
BREF Economische aspecten en cross-media-effecten (Economie and Cross-Media Effects; juli 2006);
BREF Monitoring (General Principles of Monitoring; juli 2003);
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot (hoofdstuk 3.20) van deze vergunning wordt, voor zover van
toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
In hoofdstuk 4 en de bijlagen 10 tot en met 12 van de aanvraag wordt door BAVIN een toetsing aan de
IPPC-richtlin uitgevoerd. Op basis hiervan wordt gesteld dat de bij BAVIN toegepaste technieken voldoen
aan BBT zoals beschreven in de BREF's.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
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3.5
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.5.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. BAVIN geeft in de aanvraag
aan dat op termijn er een gecertificeerd milieuzorgsysteem conform ISO 14001 zal worden opgesteld en
geïmplementeerd in de organisatie. Het milieuzorgsysteem zal onderdeel uitmaken van het
kwaliteitszorgsysteem ISO 9002. In de vergunning hebben wij een termijn gesteld voor het opstellen en
implementeren van het milieuzorgsysteem om daarmee ook aan BBT te voldoen zoals ondermeer wordt
gesteld in de BREF's 'Verbranding (gevaarlijk) afval' en 'Afvalbehandeling'.
3.5.2 Bedrijfsmilieuplan
BAVIN behoort niet tot een branche die met de verschillende overheden een intentieverklaring uitvoering
milieubeleid hebben ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een integrale milieutaakstelling (IMT) met
doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en verplicht bedrijven die deze
intentieverklaring hebben ondertekend tot het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (Bmp).
Het opstellen van een Bmp met daarin opgenomen een milieuprogramma hoe bepaalde
reductiedoelstellingen zullen worden verwezenlijkt is voor nieuwe inrichtingen zoals BAVIN niet zinvol omdat
deze aan BBT moeten voldoen. BAVIN zal dan ook voorlopig geen Bmp opstellen.
3.6
Groene wetten
3.6.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.6.2
Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek door het raadplegen van www.Natuurloket.nl (kilometerhok 254-567 t/m
258-573) mag worden aangenomen dat zich in de nabijheid van het terrein waar de onderhavige inrichting is
gevestigd zich een klein aantal beschermde soorten namelijk broed- en watervogels bevinden. Deze
vogelsoorten komen niet voor op het terrein van NEDMAG waarop de vergassingsinstallatie van BAVIN zal
worden gerealiseerd. Daarbij is het aannemelijk dat als gevolg van de vergassingsinstallatie er geen sprake
zal zijn van schadelijke effecten op het terrein waarop zich de beschermde soorten namelijk broed- en
watervogels bevinden en dus ook niet op de broed- en watervogels zelf. Wij zijn van mening dat geen
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is. Ook vinden wij het niet noodzakelijk om
aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning ter voorkoming van schadelijke effecten op de
beschermde broed- en watervogels.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten
worden bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
Op grond van de Wm moet een registratie worden bijgehouden van de aangevoerde afvalstoffen. Dit is
geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen
voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen.
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3.7.1 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Algemeen
De activiteiten van BAVIN brengen met zich mee dat er een bepaalde hoeveelheid rest- en afvalstoffen
ontstaat. Deze reststoffen uit het proces bestaan uit bodem- en vliegas. Het betreft hier ca. 500 kg/hr schone
bodem- en vliegas (jaarlijks 4700 ton) die bij elk van de 3 vergassers vrijkomt. Deze wordt opgevangen en
opgeslagen in een container en naar een verwerker afgevoerd. Daarnaast wordt er ca. 140 kg/hr
gecontamineerd vliegas (jaarlijks 1280 ton) afgevangen wat overblijft na de droge rookgasreiniging
(doekenfilter met sorbalietinjectie). Dit wordt opgevangen in bigbags en vervolgens afgevoerd voor verdere
verwerking.
Preventie
De activiteiten van BAVIN zijn primair gericht op de bewerking van reststromen /afvalstoffen voor nuttige
toepassing in andere processen. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt daarmee beperkt. Bij de
verwerking van de aangeboden afvalstoffen komt een beperkte hoeveelheid afval vrij die door het bedrijf zelf
niet verder kan worden bewerkt en gebruikt. De aard en omvang van deze afvalstromen is dat er jaarlijks
4700 ton schone bodem- en vliegas en 1280 ton gecontamineerd vliegas zal vrijkomen.
Gelet op de aard van de activiteiten van het bedrijf, de aard en omvang van de vrijkomende afvalstoffen en
de inspanningen die het bedrijf levert in verband met in- en extern hergebruik en nuttige toepassing, hebben
wij het niet noodzakelijk geacht om in de onderhavige vergunning voorschriften op te nemen in verband met
afvalpreventie.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. De
geproduceerde bodem- en vliegassen worden door BAVIN afzonderlijk opgeslagen zoals bedoeld in
voorschrift 2.1.1. Gelet hierop vinden wij het niet zinvol om in de vergunning nog aanvullende voorschriften
hier voor op te nemen.
3.7.2 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het
bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP.
Hierna wordt kort ingegaan op de onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
In tabel 1.1 van bijlage 9 "AV-beleid BAVIN" van de aanvraag wordt aangegeven welke reststromen in de
vergassingsinstallatie zullen worden verwerkt. Op deze in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn dé
volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
Sectorplan 2: Procesafhankelijk industrieel afval
Sectorplan 9: Organisch afval;
Sectorplan13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.
Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval
Op het afval (reststromen) dat ontstaat bij mechanische afval bewerking van bouw- en sloopafval is dit
sectorplan van toepassing. Deze reststromen kunnen bestaan uit niet te recyclen papier en karton, textiel,
kunststof, restanten isolatiemateriaal etc. De minimumstandaard voor dit niet gevaarlijk procesafhankelijk
industrieel afval, met uitzondering van de specifieke afvalstromen die in andere sectorplannen worden
behandeld, is nuttige toepassing. Het LAP verstaat onder nuttige toepassing onder andere afvalstoffen
toepassen met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking (brandstof).
Sectorplan 9 Organisch afval
De afvalstoffen die BAVIN wenst in te zetten als brandstof zijn afvalstoffen van de land-, tuin- en bosbouw.
De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van
hergebruik zoals composteren. Daarnaast worden andere verwerkingsopties toegepast zoals directe
toepassing als bodemverbeteraar of als bouwstof voor het dempen van sloten. Nuttige toepassing van de
houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.
Daarnaast wenst BAVIN biologisch afbreekbaar (keuken- en kantine)afval als brandstof in te zetten. De
minimumstandaard voor organisch bedrijfsafval (biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval, biologisch
afbreekbaar afval dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met GFT-afval) is composteren of vergisten
met het oog op materiaalhergebruik.
In het MER voor het LAP zijn voor GFT-afval twee be- en verwerkingstechnieken met elkaar vergeleken:
- gescheiden inzameling gevolgd door composteren, of vergisten of vergassen met bijstoken van het gas in
een elektriciteitscentrale;
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- geen gescheiden inzameling van GFT-afval maar integrale verbranding met huishoudelijk restafval in een
AVI, of integrale verwerking met huishoudelijk afval restafval in een scheidings- en vergistingscentrale.
Uit de vergelijking van de milieueffecten komt vergassen van het GFT-afval gevolgd door bijstoken van het
gas in een elektriciteitscentrale als milieuhygiënisch beste techniek naar voren.
Omdat de overwegingen voor GFT-afval ook gelden voor organisch bedrijfsafval zijn wij van mening dat het
vergassen van gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval ten minste even hoogwaardig is als de
minimumstandaard composteren of vergisten.
Sectorplan 13 Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
De minimumstandaard voor houtafval (A-hout (onbehandeld hout) en B-hout (geverfd, gelakt en gelijmd
hout)) is nuttige toepassing. Als nuttige toepassing wordt gezien materiaalhergebruik en als brandstof in
onder meer energiecentrales.
Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat de door BAVIN aangevraagde activiteit doelmatig is en
in overeenstemming is met de artikelen 10.4, 10.5 en 10.14 van de Wm. Tevens wordt hiermee aan de BBT
in de BREF Afvalbehandeling voldaan.
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig
zijn mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. In hoofdstuk 2.3.2 van de
aanvraag wordt door BAVIN een oprichtingsvergunning aangevraagd voor een termijn van 10 jaar.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste driejaar bedragen. In de vergunning zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van de ontstane afvalstoffen.
Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd
dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord" (DVV). In het A&V-beleid dient te
zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het
A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Bij de aanvraag (bijlage 9) is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Er is
rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de
randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport "De Verwerking Verantwoord" zijn beschreven.
In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" dienen wijzigingen in de
diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens
bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Wij hebben daarom voorschrift 3.2.2
aan de vergunning verbonden.
Scheiden en mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld
worden verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de
vergunning.
3.7.3 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden.
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Bij BAVIN ontstaan slechts twee afvalwaterstromen namelijk niet-verontreinigd hemelwater en water
afkomstig uit de stortbunker. Het water uit de stortbunker wordt hergebruikt in de sprinklerinstallatie van de
vergassingsinstallatie. Het niet-verontreinigd hemelwater (dakwater) wordt met behulp van nu nog niet
bekende voorzieningen vertraagd in de bodem geloosd. Aan het te lozen afvalwater in de bodem is in de
voorschriften geen verdere aandacht besteed. Het Waterschap Hunze en Aa's heeft in het vooroverleg
meegedeeld dat voor het lozen van niet-verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater (A.G.
Wildervanck Kanaal) voor deze lozing geen Wvo-vergunning noodzakelijk is. Omdat deze situatie zich niet
zal voordoen is dit advies van het waterschap niet meer relevant..
3.8
Lucht
3.8.1 Inleiding
De rookgassen die uit vergassingsinstallatie vrijkomen zullen allereerst worden gereinigd voordat ze via een
23 meter hoge schoorsteen naar de buitenlucht worden geëmitteerd. Volgens de BREF-WI (Waste
Incineration) kunnen verschillende rookgasreinigingstechnieken als BBT worden aangemerkt. Zo wordt
onderscheid gemaakt tussen droge, semi-droge en natte reinigingstechnieken. Voor de
vergassingsinstallatie van BAVIN is gekozen voor een droge reiniging. Deze rookgasreiniging zal bestaan uit
3 cyclonen (achter elke vergasser wordt een cycloon geplaatst) waarin het stofgehalte uit het gasmengsel
wordt gereduceerd. Er ontstaat hier dus vliegas als reststof. Om NOx(stikstofoxiden) uit het gasmengsel te
verwijderen wordt er een DeNOx-installatie geplaatst. Deze installatie is gebaseerd op Selectieve nietkatalytische reductie (SNCR). Bij selectieve niet-katalytische reductie wordt een reducerend reagens
geïnjecteerd in de rookgassen van het verbrandingsproces. Meestal wordt ammoniak gebruikt als reductans
maar bij een rookgastemperatuur tussen 950-1050 ° wordt ook wel ureum gebruikt zoals in het geval van
BAVIN. Bij de injectie van ureum, (NH2)CO, wordt ureum eerst op hoge temperatuur thermisch gekraakt met
de vorming van NH3 die vervolgens verder reageert met NOX.
Voor de verdere verwijdering van met name chemicaliën en stof uit het rookgas wordt een droge
rookgasreiniging bestaand uit een doekenfilter met sorbalietinjectie toegepast. In dit doekenfilter worden
vooral chloor, zwavel, vliegas, dioxines en zware metalen uit net rookgas verwijderd. Gecontamineerd
vliegas is de reststof die hier dan uiteindelijk overblijft.
Naast de rookgassen uit de rookgasreinigingsinstallatie zal er als gevolg van de extra verkeersbewegingen
door het woon-werkverkeer van het personeel en de aanvoer per as van de reststromen ondermeer fijn stof
en NO2 worden geëmitteerd. Deze emissies zijn bij de beoordeling aan hoofdstuk 5, titel 5.2 ,
luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (tot 15 november 2007 was dit het Besluit luchtkwaliteit 2005)
meegenomen.
De reststromen zullen worden opgeslagen in de inpandige opslagbunker. De reststromen zullen door de
vrachtwagens allereerst in het 4 meter diepe stortgedeelte worden gestort. Het hierbij vrijkomende (fijn)stof
wordt door middel van de heersende onderdruk in de opslagruimte (stortplek en opslagbunker) niet naar
buiten geëmitteerd maar zal met de aangezogen lucht dienen als secundaire lucht in het vergassingsproces.
3.8.2
Besluit verbranden afvalstoffen
Ten aanzien van de rookgassen van de vergassingsinstallatie is het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva);
besluit van 2 maart 2004, houdende implementatie van richtlijn nr. 2000/76/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PbEG L332)
van toepassing. Het Bva is een rechtstreeks werkend besluit wat inhoudt dat de bepalingen uit dit besluit
rechtstreeks werkend zijn.
Voor de componenten HF en NOxzijn door BAVIN emissiegrenswaarden aangevraagd die lager zijn dan de
in de A-tabellen van het Bva vermelde emissiegrenswaarden. BAVIN stelt deze in tabel 5-1 van de aanvraag
weergegeven waarden als het worst-case. In het vooroverleg is door ons aan BAVIN verzocht om te
onderzoeken of ook emissienormen lager dan de Bva-eisen kunnen worden gerealiseerd. In de aanvraag
heeft BAVIN voor een aantal componenten jaargemiddelde emissiegrenswaarden opgegeven welke lager
ligger dan de grenswaarden van het Bva. Deze jaargemiddelde emissiegrenswaarden worden weergegeven
in tabel 5-2.
Op de installatie zijn de volgende emissie-eisen uit de A-tabellen van het Bva van toepassing:
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3.8.3
Emissie van stof
De belangrijkste stofemissiebron is de schoorsteen voor het afvoeren van de rookgassen. Om de uitstoot
van stofte minimaliseren zal in de vergassinginstallatie een rookgasreinigingsinstallatie worden gerealiseerd.
Hierbij zal elke vergasser worden voorzien van een cycloon voor het reduceren van stof in het gasmengsel.
Voor het zoveel mogelijk afvangen van stof in het rookgas zal er een doekenfilter met sorbalietinjectie
worden toegepast. Volgens het Bva geldt voor stof een daggemiddelde van 5 mg/Nm3 en in de BREF Wl is
hier een range van 1-5 mg/Nm3 voor bepaald. BAVIN geeft in de aanvraag aan dat een jaargemiddelde
emissiegrenswaarde van 3 mg/Nm3 realiseerbaar is. Naast de rechtstreeks geldende eis uit het Bva is door
ons deze concentratie-eis in de voorschriften opgenomen. De stofemissie uit de schoorsteen voldoet
daarmee aan BBT.
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Naast de emissie van stof uit de schoorsteen zijn er nog een paar potentiële stofbronnen binnen de inrichting
zoals: de overslag van reststromen op de stortplek en de overslag van bodem- en vliegas in containers en
bigbags. In de opslagruimte waar ook de stortplek zich bevindt heerst een continue onderdruk waardoor er
geen stof in de buitenlucht zal terecht komen. De aangezogen lucht inclusief de stofdeeltjes zal in het
vergassingproces worden toegepast en vervolgens via de rookgasreinigingsinstallatie worden afgevoerd.
Elke vergasser beschikt over een inpandig opgestelde 20-footcontainer (32 m3) waarin het geproduceerde
en door een waterslot afgevangen bodem- en vliegas terecht komt.
Het gecontamineerde vliegas afkomstig van het doekenfilter uit de rookgasreiniger wordt met een trechter
afgevoerd naar een bigbag die inpandig staat opgesteld.
Omdat de opslag van de assen inpandig plaats vindt en het daardoor niet aannemelijk is dat er een emissie
van stof naar de buitenlucht zal plaatsvinden hebben wij geen aanvullend voorschrift opgenomen.
3.8.4 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 de vergassingsinstallatie van BAVIN betreft dit de emissie van dioxinen
en furanen (PCDD/F). Deze emissie wordt gereduceerd door het realiseren van een optimaal
vergassingsproces en door de afgassen te behandelen in een rookgasreiniger. PCDD/F zullen vooral
worden gereduceerd door neer te slaan op het doekenfilter inclusief de sorbalietinjectie (sorbaliet bevat
actieve kool en kalk). In het Bva is in de A-tabellen voor de totale concentratie dioxinen en furanen een
emissie-eis (TEQ/Nm3) van 0,1 ng/m3 (6-8 uurgemiddelde) opgenomen. In de BREF Wl is voor PCDD/F een
range van 0,01 - 0,1 TEQ/Nm3 vastgesteld. In de aanvraag wordt aangegeven dat de PCDD/F-emissie ten
minste aan het Bva zal voldoen. Dit zal dan een jaarvracht van 17,8 mg betekenen hetgeen als
verwaarloosbaar kan worden beoordeeld.
Omdat de in de NeR vermelde grensmassastroom van 20 mg per jaar niet wordt overschreden geldt hier niet
expliciet het 5-stappenplan uit de NeR (hoofdstuk 4.15), waarmee invulling wordt gegeven aan de
minimalisatieverplichting. De NeR stelt echter ook dat deze onderzoeksverplichting ook geldt voor emissies
waarvan de uurvracht onder de grensmassastroom blijft. Voor de extreem risicovolle stoffen (PCDD/F) is
echter geen uurvracht maar een jaarvracht als ondergrens opgegeven en met in achtneming van de geringe
jaarvracht hebben wij besloten om deze onderzoeksverplichting niet op te nemen in de voorschriften.
Door te voldoen aan het Bva blijft de emissie daarmee ook binnen de in de BREF gestelde range en is het
daarmee BBT.
3.8.5 Organische stoffen
Door BAVIN worden koolwaterstoffen via de schoorsteen geëmitteerd. In het Bva is voor totaal organische
koolstof (CxHy) een daggemiddelde emissie-eis van 10 mg/Nm3 opgenomen. In de BREF Wl is de range voor
CxHy 1 - 1 0 mg/Nm3 (daggemiddelde).
Naast de direct geldende eis uit het Bva geeft BAVIN in de aanvraag aan dat een jaargemiddelde
emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 haalbaar is. Deze emissieconcentratie hebben wij in de voorschriften
overgenomen en daarmee voldoet BAVIN aan BBT.
3.8.6 Anorganische stoffen
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd:
Zoutzuur (HCI): In de aanvraag wordt eenjaargemiddelde emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 opgegeven. In
het Bva is voor HCI een concentratie-eis van 10 mg/Nm3 (daggemiddelde) opgenomen. Echter de BREF Wl
geeft een range van 1-8 mg/Nm3 (daggemiddelde) en is daarmee dus strenger dan het Bva. In de
voorschriften hebben wij de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 opgenomen. Na indiening
van de vergunningaanvraag heeft BAVIN aangegeven dat een daggemiddelde emissiegrenswaarde van 8
mg/Nm3 haalbaar is. Omdat daarmee aan BBT wordt voldaan is deze grenswaarde in de voorschriften
opgenomen.
Waterstoffluoride (HF): In de aanvraag is voor HF een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,5 mg/Nm3
gesteld. Het Bva heeft voor HF als eis een emissie van 1 mg/Nm3 (daggemiddelde) bepaald. De BREF Wl
stelt dat de emissie < 1 mg/Nm3 (daggemiddelde) moet zijn. De jaargemiddelde emissiegrenswaarde is in de
voorschriften opgenomen.
Zwaveldioxide (SO?)
De vergassingsinstallatie van BAVIN zal SO2 emitteren met een jaargemiddelde concentratie van
25 mg/Nm3. Het Bva heeft als eis een daggemiddelde emissiewaarde van 50 mg/Nm3 en in de BREF Wl is
daarentegen een range van 1-40 mg/Nm (ook daggemiddelde) opgenomen. Daarmee is het gestelde in de
BREF een aanscherping van de emissie-eis van het Bva.
Rekening houdende met het gestelde in de BREF Wl hebben wij de jaargemiddelde emissiegrenswaarde
van 25 mg/Nm3 in de vergunning opgenomen.
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Stikstofoxiden (NO>)
De rookgasreinigingsinstallatie bij BAVIN is voorzien van een DeNOx-installatie om daarmee de NOx-emissie
te reduceren. De DeNOx-installatie is een zgn. SNCR (Selectieve niet-katalytische reductie. Door ureum in
de rookgassen van het vergassingsproces te injecteren vormt zich minder NOX. De SNCR wordt in de BREF
Wl als BBT aangemerkt.
Door BAVIN wordt voor NOX een daggemiddelde emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm3(in tabel 5-1 van de
aanvraag staat per abuis 70 mg/m3 maar wordt de grenswaarde bedoeld voor verbrandingsinstallaties met
een vermogen groter dan 20 MWth zoals de toelichting de tabel ook aangeeft) en een jaargemiddelde
emissiegrenswaarde van 70 mg/Nm3 aangevraagd. Door het vergunnen van de aangevraagde 200 mg/Nm3
als daggemiddelde wordt de in het Bva bepaalde eis van 400 mg/Nm3 behoorlijk aangescherpt. In de BREF
Wl is als range voor NOX opgenomen 40-100 mg/Nm3 (daggemiddelde). Door het vergunnen van de
jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 70 mg/Nm3 wordt ons inziens daarmee aan BBT voldaan.
Kwik (Hg)
In de aanvraag wordt voor kwik een emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm3 (8 uurgemiddelde ), welke in
overeenstemming is met het Bva, en eenjaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,02 mg/Nm3
aangevraagd. De BREF Wl geeft voor de emissie van kwik 2 ranges, namelijk 0,001-0,03 mg/Nm3 (1/2 uur
gemiddelde) en 0,001-0,02 mg/Nm3 (daggemiddelde).
Door het opnemen van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,02 mg/Nm3 in de voorschriften kan
worden gesteld dat aan de doelstelling van BBT wordt voldaan.
Cadmium en Thallium (Cd en Tl)
In de aanvraag wordt voor Cd en Tl een emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm3 (8 uurgemiddelde ) welke
gelijk is aan het gestelde in het Bva, en eenjaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm3
aangevraagd. In de BREF Wl is een range van 0,005-0,05 mg/Nm3 opgenomen.
Met het opnemen van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,05 mg/Nm3 in de voorschriften wordt
aan BBT voldaan
Overige metalen (Antimoon, Arseen. Chroom, Kobalt. Koper, Lood, Mangaan, Nikkel en Vanadium)
In de aanvraag wordt voor de som van de metalen Sb, As, Cr, Co, Cu , Pb, Mn, Ni en V een
emissiegrenswaarde van 0,5 mg/Nm3 (8 uurgemiddelde ) welke gelijk is aan het gestelde in het Bva en een
jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,5 mg/Nm3 aangevraagd. In de BREF Wl is voor de som van deze
metalen een range van 0,005 - 0,5 mg/Nm3 opgenomen.
Met het opnemen van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 0,5 mg/Nm3 in de voorschriften wordt aan
BBT voldaan
Koolmonoxide (CO)
Voor de component CO wordt een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm3 aangevraagd.
Overeenkomstig het Bva is een daggemiddelde eis van 50 mg/m3 van toepassing. In de BREF Wl is voor
CO als daggemiddelde een bandbreedte van 5-30 mg/Nm3 aangegeven.
Door het opnemen van de jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm3 voor CO in de voorschriften
kan worden gesteld dat aan BBT wordt voldaan.
Na indiening van de vergunningaanvraag heeft BAVIN aangegeven dat een daggemiddelde
emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm3 haalbaar is. Omdat daarmee aan BBT wordt voldaan is deze
grenswaarde in de voorschriften opgenomen.
Ammonia (NHg)
Als dag- en jaargemiddelde emissiegrenswaarde is door BAVIN voor NH3 in de aanvraag 5 mg/Nm3
opgenomen. In het Bva is voor NH3 geen emissie-eis gesteld. In de BREF Wl wordt gesteld dat de emissie <
10 mg/Nm3 (daggemiddelde) dient te zijn om als BBT te worden aangemerkt. In de NeR is voor klasse gA.3
waartoe ammonia behoort een emissie-eis van 10 mg/Nm3 (als de emissieconcentratie in het ongereinigde
afgas < 1 mg/m3) of 30 mg/Nm3 (als de emissieconcentratie in het ongereinigde afgas > 1 mg/m ) bepaald.
Met het opnemen van de gevraagde emissiegrenswaarden wordt door BAVIN aan BBT en NeR voldaan.
Door opnemen van de jaargemiddelde emissiegrenswaarden in de vergunning voor de hierin genoemde
componenten in aanvulling op het Bva wordt geborgd dat de rookgasreinigingstechniek die BBT is, volledig
valt binnen de toetsingskaders van de BREF Wl.
3.8.7
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. Bij BAVIN kan zich geur vormen in de
opslagruimte (stortplek en opslagbunker) omdat hier ook organische reststromen terechtkomen, de opslag
van slakken (bodem- en vliegas) en de rookgassen uit de schoorsteen.
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Om eventuele geurhinder te voorkomen worden de reststromen in gesloten vrachtwagens en containers
aangevoerd. In de opslagruimte inclusief de stortplek heerst een continue onderdruk waardoor er geen geur
in de buitenlucht kan terecht komen. De aangezogen lucht wordt vervolgens als secundaire lucht in het
vergassingsproces toegepast. Daarnaast is de verblijftijd van de reststromen, waaronder ook het organisch
afval, in deze opslagruimte van korte duur (max. 3 dagen). De rookgassen zullen via een 23 meter hoge
schoorsteen in de atmosfeer worden geëmitteerd. De rookgassen zullen volgens verwachting nagenoeg
geurloos zijn en in de (directe) omgeving niet waarneembaar. De slakken uit de drie vergassers zullen
worden opgevangen en opgeslagen in afsluitbare containers. Door deze containers af te sluiten wordt
geurhinder naar de directe omgeving voorkomen.
Wij concluderen dan ook dat onder normale bedrijfsomstandigheden er van geurhinder naar de omgeving
geen sprake zal zijn. In de voorschriften hebben wij om de inrichting een 100-metercontour vastgelegd
waarbuiten geen geur afkomstig van de activiteiten van BAVIN mag worden waargenomen. Daarnaast
hebben wij in middelvoorschriften een aantal geurpreventieve maatregelen opgenomen zoals deze ook door
aanvrager in de aanvraag zijn vermeld en waarmee naar verwachting de voornoemde 100-metercontour niet
zal worden overschreden.
3.9
Luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies van een aantal stoffen zal de luchtkwaliteit in de omgeving van BAVIN in
meerdere of mindere mate beïnvloed worden. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is door
verzoeker berekend met het Nieuw Nationaal Model (NNM)voor de verspreiding van Luchtverontreiniging,
het in Nederland geaccepteerde model. Concentraties van luchtverontreiniging op leefniveau ten gevolge
van een bron kunnen, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, sterk fluctueren. De
belangrijkste meteorologische parameters die de luchtkwaliteit op leefniveau op een gegeven moment
bepalen zijn: windrichting, windsnelheid en temperatuuropbouw van de atmosfeer. Daarnaast wordt de
concentratie ook bepaald door meer statische parameters, zoals bronparameters (schoorsteenhoogte,
warmte-emissie uit de schoorsteen, invloed van omringende gebouwen) en omgevingsparameters (ruwheid
van het omringende gebied). Verder wordt de concentratie uiteraard ook bepaald door de vracht van de
verontreinigende stof, die ook nog in meer of mindere mate kan fluctueren. Afhankelijk van de
luchtverontreinigende stof kan er ook verlies (door depositie) of vorming (NO kan omgezet worden in NO2)
plaatsvinden. Deze worden in de berekening meegenomen. Het model moet eigenlijk een voorspelling doen
van de toekomstige luchtkwaliteit. Omdat wel de toekomstige emissies van de bedrijven bekend zijn, maar
uiteraard niet de toekomstige meteorologische parameters, is op landelijk niveau afgesproken dat de
meteorologie over de jaren 1995 t/m 1999 representatief is voor toekomstige jaren. Het NNM is gebaseerd
op een zgn. Gaussisch pluimmodel. Met het Gaussisch pluimmodel kan de gemiddelde concentratie op een
bepaald punt in de omgeving van de bron (het zg. receptorpunt), uitgaande van meteorologie-, bron- en
omgevingsparameters, over een korte periode berekend worden. Gebruikelijk is dat voor een goed beeld
van de gevolgen van de emissie van de bron(nen) de concentraties op enkele honderden receptorpunten
berekend worden.
Het NNM rekent per uur een concentratie uit. Over een periode van 5 jaar (1995 t/m 1999) betekent dit dat er
per receptorpunt 43824 uurwaarden beschikbaar zijn. Afhankelijk van de aard van de verontreinigende stof
en de bijbehorende luchtkwaliteitsnormen kan uit deze gegevens op elk receptorpunt de jaargemiddelde
concentratie of het aantal overschrijdingsuren of -dagen berekend worden.
Voor de luchtkwaliteit zijn in ons land een aantal toetscriteria van toepassing welke hieronder worden
behandeld.
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Staatsblad 2005, nr. 316) was gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor
de luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het
beheer van de luchtkwaliteit) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is
per 15 november 2007 komen te vervallen en per die datum opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 ,
luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. Op basis van hoofdstuk 5 Wm zijn er grenswaarden gesteld
voor de volgende stoffen:
afkorting

grenswaarde

fijn stof (zwevende
deeltjes, deeltjes
met een
aerodynamische
diameter kleiner
dan 10 urn)

stof

PM10

40 ug/ma als jaargemiddelde concentratie

stikstofdioxide

NO2

50 ug/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag
worden overschreden
200 ug/nT3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze
maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden
overschreden

pagina 19 van 42

40 ug/m3 als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari
2010
zwaveldioxide
350 ug/mj als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze
SO2
maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden
overschreden;
125 ug/mj als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden
overschreden.
koolmonoxide
CO
10.000 ug/mj als acht-uurgemiddelde concentratie
benzeen
C6H6
5 ug/nT3 als jaargemiddelde concentratie (vanaf 2010)
Voor SO2 en NOX zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de (verre) omgeving
van BAVIN niet aan deze definitie voldoet is niet aan deze grenswaarden getoetst.
Daarnaast worden in de vierde dochterrichtlijn voor een viertal stoffen richtwaarden geformuleerd. Deze
richtwaarden zullen vanaf 2013 van kracht worden. BAVIN emitteert alleen Cadmium waarvoor een
streefwaarde is opgenomen van 0,005 ug/m3.
Verder is in het Nederlands Prioritaire Stoffenbeleid voor tal van stoffen een MTR- ,VR-, streef- of IRwaarde vastgesteld. (MTR= Maximaal Toelaatbaar Risico, VR= Verwaarloosbaar Risico, IR= Indicatieve
Rekenwaarde). Tot slot heeft de wereld gezondheid organisatie (WHO) voor diverse stoffen richtlijnen
opgesteld. Het betreft de volgende stoffen:
status
stof
afkorting waarde
3
MTR
0,05 ug/rTï als jaargemiddelde concentratie (MTR)
HF
Fluoride
j
MTR
0,3 ug/m als daggemiddelde concentratie
NeR
minimalisatieverplichting
PCDD
Dioxinen
ERS*
PCDF
5
WHO
Kwik
Hg
1 ug/rrï
j
l RW
0,00396 ug/m
* ERS = Extreem risicovolle stof
Voor de stoffen koolwaterstoffen, ammoniak en zoutzuur bestaan geen luchtkwaliteitsnormen.
Dioxines worden conform de NeR § 3.2 1 ingedeeld in de klasse Extreem Risicovolle Stoffen. Voor dergelijke
stoffen is de minimalisatieverplichting van toepassing. De eis die aan deze stoffen gesteld wordt is dat bij
een emissievracht van meer dan 20 mg/j een emissie-eis van 0,1 ng TEQ/m3 geldt.
Voor grenswaarden (en richtwaarden) uit hoofdstuk 5 Wm geldt dat deze van toepassing zijn op alle
plaatsen, behalve de werkplek. MTR-, streef-, VR- en IR-waarden (en WHO richtlijnen) zijn van toepassing
op de plaatsen waar de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor afgeleid zijn: ecologische waarden voor
natuurgebieden en humaan toxische waarden voor op gebieden waar zich veel mensen permanent
bevinden. MTR-, streef-, VR- en IR-waarden zijn nooit van toepassing op industriegebieden.
Bij het toetsen aan de grenswaarden uit hoofdstuk 5 Wm dient de totale concentratie in ogenschouw
genomen te worden, dus niet alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt wordt, doch
ook die van alle andere bronnen. In de praktijk komt dat er op neer dat ten eerste nagegaan moet worden
hoe groot de achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting is. Vervolgens moet de bijdrage van
de bronnen daar bij opgeteld worden. Voor BAVIN zijn de effecten van NEDMAG betrokken bij de
beoordeling aangezien BAVIN door NEDMAG wordt omsloten. Separaat is onderzocht wat het effect van
langs de wegen naar de inrichting is.
Het NNM maakt voor berekening van de stoffen uit hoofdstuk 5 Wm gebruik van achtergrondconcentraties
uit het zgn. GCN-bestand. Het GCN-bestand (GCN staat voor "Generieke Concentraties Nederland") is een
door het RIVM ontwikkelde en door VROM vastgesteld bestand waaruit voor elke plaats in Nederland
achtergrondconcentraties gehaald kunnen worden. Deze achtergrondconcentraties zijn geconstrueerd uit
berekeningen van alle bekende bronnen (niet alleen industriële bronnen, maar ook verkeer, huishoudens,
landbouw, etc. zijn daarin meegenomen) en geijkt aan de op verschillende plaatsen in Nederland gemeten
feitelijke luchtkwaliteit. De GCN-waarden worden dus geacht een getrouw beeld te geven van de
achtergrondconcentratie. In het GCN zijn verder ook correcties opgenomen om de neerwaartse trend van de
achtergrondconcentraties in rekening te brengen.
De berekeningen zijn uitgevoerd door Tauw met het programma STACKS en CAR. STACKS is één van de
implementaties van het NNM.
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De berekeningen zijn gerapporteerd in bijlagen van de aanvraag. Bijlage 13 "Luchtkwaliteitsonderzoek
rookgassen" en Bijlage 15 " CAR-onderzoek naar effect op luchtkwaliteit van verkeer". Uit deze
berekeningen, die uitgevoerd zijn voor een aantal luchtverontreinigende stoffen, blijkt dat de grenswaarden
voor NO2, PM10 , CO en SO2 niet overschreden worden. Daarbij is rekening gehouden met de nu aanwezige
achtergrondconcentratie van de betreffende stof.
FiinstoflPMio}
Voor PM10 is berekend dat de maximale jaargemiddelde concentratie (incl. achtergrondconcentratie, incl.
zeezoutcorrectie, incl. bijdrage NEDMAG, incl. verkeer op de inrichting) ligt op 26 ug/m3 en onderschrijdt dus
de grenswaarde van hoofdstuk 5 Wm. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 40 ug/m3. Ook de
grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie wordt hiermee niet overschreden.
Stikstofdioxide (NO,)
Voor NO2 is op een vergelijkbare manier een jaargemiddelde concentratie van maximaal 16,2 ug/m3
berekend. De grenswaarde bedraagt 40 ug/m3. Deze grenswaarde wordt dus ruim onderschreden.
Aangezien de jaargemiddelde grenswaarde strenger is dan de uurgemiddelde zal ook deze grenswaarde
niet overschreden worden.
Zwaveldioxide (SO^)
Voor SO2 zijn geen overschrijdingen berekend van uurgemiddelde waarde van 350 ug/m3 en de
daggemiddelde waarde van 125 ug/m3.
Koolmonoxide (CO)
Voor CO is een 8 uurgemiddelde concentratie van 1520 ug/m3 berekend. De grenswaarde van 10.000 wordt
dus ruim onderschreden.
Cadmium (Cd)
Voor Cadmium is een totale jaargemiddelde concentratie van 0,0005 ug/m3 berekend. Deze waarde is een
factor 10 lager dan de beoogde richtwaarde van de 4e dochterrichtlijn welke in 2013 van kracht wordt. De
streefwaarde wordt ruimschoots onderschreden.
Fluoride HF
In de aanvraag wordt aangegeven dat de locale achtergrondconcentratie varieert van 0,02 tot 0,04 ug/m3. Uit
metingen die in opdracht van de provincie Groningen (in Wildervank en Siddeburen) worden uitgevoerd is
sinds 1993 een dalende trend waargenomen van 0,08 in 1993 tot 0,025 in 2001. Nadien is de concentratie
weer gestegen tot 0,066 in 2003 waarna de waarde weer is gedaald tot 0,04 in 2004. Sindsdien is de waarde
vrijwel constant gebleven rond 0,04 ug/m3. Over meerdere jaren is eenjaargemiddelde concentratie van
0,05 ug/m3 vast te stellen. Naast BAVIN emitteert NEDMAG ook Fluoride. De immissie van Fluoride is
daarom ook gecombineerd beschouwd. De bijdrage van BAVIN en NEDMAG is berekend op respectievelijk
maximaal 0,0020 en 0,0022 u/m3. De maximale bijdragen vinden niet plaats op dezelfde plek. Met behulp
van STACKS is van beide bedrijven een maximale concentratie van 0,0034 ug/m3 berekend. Opgeteld met
de achtergrond kan een totaal jaargemiddelde concentratie van 0,0534 ug/m3 worden vastgesteld.
De MTR-waarde voor de daggemiddelde concentraties bedraagt 0,3 ug/m3. Het is niet bekend hoeveel
dagen per jaar deze concentratie overschreden wordt, maar op basis van statistische overwegingen is
aannemelijk dat dit bij een jaargemiddelde concentratie van 0,05 om ongeveer 4 dagen per jaar gaat. Door
de verhoging van de jaargemiddelde concentratie neemt het aantal overschrijdingsdagen met 0,7 dag toe tot
4,7 dagen.
Voor fluoriden geldt dus dat de achtergrondconcentratie gelijk is aan de MTR-waarde. Elke emissie van deze
component veroorzaakt dus praktisch automatisch een overschrijding van deze norm. Wij achten de
overschrijding van de MTR-waarde acceptabel omdat:
- De voor de branche gangbare (procesgeïntegreerde) emissiereducerende technieken zijn toegepast. Wij
leiden hieruit af dat, door toepassing van BAT en BVA, voldoende emissiereducerende maatregelen
genomen zijn;
- De inputsamenstelling van de brandstoffen bevat slechts geringe hoeveelheden F en is afgebakend in de
vergunningaanvraag;
- Verdergaande end-of-pipe maatregelen niet gangbaar zijn; wij zijn van mening dat verdergaande endof-pipe maatregelen niet meer tot de stand der techniek behoren;
- De omvang van de overschrijding is ten gevolge van BAVIN gering (0,0020 ug/m3).
Kwik (Ha)
Voor kwik Lis de bijdrage van BAVIN berekend op. 0,0001
ug/m3. De huidige
en concentratie
.
_ achtergrond
_
varieert tussen 0,002 tot 0,003. De strengste norm (IRW) van 0,00396 ug/m wordt niet overschreden.
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Koolwaterstoffen (CXHy)
BAVIN geeft een maximale bijdrage 0,08 MG/™3- Voor koolwaterstoffen bestaan in het algemeen geen
normen. Voor de koolwaterstof benzeen wel. De achtergrondwaarde van benzeen bedraagt ca 0,6 ug/m3.
Indien alle geëmitteerde koolwaterstof benzeen zou zijn, dan zou de norm van 5 ug/m3 niet worden
overschreden.
Dioxinen (PCDD-/PCDF)
De achtergrondwaarde van Dioxine is <0,00000008 ug/m3. De bijdrage van BAVIN is berekend en
vastgesteld tot het niveau van verwaarloosbaar. In de praktijk blijkt overigens dat het overgrote deel (9095%) van de blootstelling van de mens via voeding plaatsvindt. In die zin is de route via de lucht van
ondergeschikt belang.
Ammoniak en Zoutzuur
Deze stoffen kennen geen toetsingskader in het kader van de luchtkwaliteit. Toetsing kan derhalve
achterwege blijven
3.10
Geluid
3.10.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd : "Akoestisch onderzoek
reststromenvergassingsinstallatie BAVIN Veendam", projectnummer 4526521, 26 oktober 2007.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats:
aanvoer van reststromen en hulpstoffen met vrachtwagens gedurende de dagperiode;
toevoer van reststromen naar vergassers met een elektrische bovenloopkraan gedurende het gehele
etmaal;
vergassen van reststromen met vergassers en een stoomketel gedurende het gehele etmaal;
rookgasreiniging en door middel van een schoorsteen afvoer van het rookgas gedurende het gehele
etmaal;
afvoer van bodemas en vliegas met vrachtwagens gedurende de dagperiode.
3.10.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op industrieterrein 03A te Veendam. Rond de industrieterreinen gezamenlijk is een zone
vastgesteld. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet
overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAriLT
De grens van de zone ligt in oostelijke richting op circa 640 meter en in westelijke richting circa 735 meter
afstand van BAVIN. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 33 dB(A).
Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het
dichtst bij BAVIN liggen, zijn in oostelijke richting gesitueerd aan Vosseveld 1 op circa 540 meter afstand en
in westelijke richting aan het Beneden Oosterdiep 260 op circa 450 meter. De geluidsbelasting van de
inrichting bedraagt hier respectievelijk 35 dB(A) en 40 dB(A). Hier is ten hoogste 55 dB(A) ten gevolge van
alle bedrijven toegestaan.
In de inrichting zullen de volgende geluidreducerende maatregelen worden genomen;
geluiddemper in het schoorsteenkanaal;
dempen van de primaire en secundaire fans;
inpandig lossen van de reststromen;
isoleren van grote delen van het gebouw;
dempen van de I.D.fan en de recirculatiefan;
plaatsen van geluiddemper op het uitblaasventiel dat bij calamiteiten stoom afblaast.
Daarmee wordt BAVIN tevens geacht te hebben voldaan aan de best beschikbare technieken (BBT).
Verdere afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Met dit uitgangspunt in samenhang met de gegevens uit het zonebeheersysteem, blijkt uit de zonetoets dat
met de geluidsbelasting vanwege BAVIN de grenswaarden van de Wet geluidhinder in acht genomen
worden. De zonetoets is bij deze vergunning ter inzage gelegd.
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Op het industrieterrein zijn op circa 400 meter afstand van BAVIN bedrijfswoningen aanwezig. De
geluidsbelasting van de inrichting bij deze woningen aan de Transportweg bedraagt ten hoogste 40 dB(A).
Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt
voldaan.
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. BAVIN wordt noordelijk en zuidelijk
omringd door NEDMAG-bedrijven (NEDMAG en CALMAG). Separate akoestische controle van deze
bedrijven is daardoor nauwelijks mogelijk. Daarom is ervoor gekozen voor BAVIN controlewaarden te stellen
op dezelfde 4 provinciale referentiepunten als NEDMAG. Daarnaast zijn nabij BAVIN controlewaarden
opgenomen op de twee referentiepunten uit het akoestisch onderzoek. De geluidsbelasting op deze
beoordelings- en referentiepunten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtneming van de
bovengenoemde geluidsreducerende maatregelen.
3.10.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door BAVIN bedragen bij de woningen in de zone ten
hoogste 51 dB(A) in de dagperiode. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet
gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het
aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein
hanteren wij als streefwaarden de voor de woning geldende grenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10
dB.
Aan de streefwaarden wordt ruimschoots voldaan.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd waarbij aangesloten is bij de voor de
woningen geldende grenswaarde.
3.10.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. Van en naar het bedrijf vinden 14 vrachtautotransporten plaats in de dagperiode.
Het met de transportbewegingen van en naar de inrichting van BAVIN verband houdende verkeer is
ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.10.5 Afwijkende/incidentele situaties
Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal
dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
ruimere grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de
grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Bij incidenten zal stoom afgeblazen moeten worden. Dit afblazen kan zowel gedurende de dag-, avond-, als
nachtperiode plaatsvinden en duurt maximaal 1 uur. Dit zal niet meer dan 12 keer per jaar plaatsvinden en
daarom beschouwen wij deze situatie als een incidentele bedrijfssituatie.
De geluidsbelasting bij de woningen in de zone bedraagt in de incidentele situatie ten hoogste 42 dB(A)
etmaalwaarde. De maximale geluidsniveaus bij de woningen in de zone bedragen dan ten hoogste 51, 38 en
38 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij is in de dagperiode het wisselen van de containers
maatgevend, in de avond- en nachtperiode betreft dit het incidenteel afblazen van stoom.
Op het ventiel waardoor bij incidenten stoom wordt afgeblazen wordt een geluiddemper geplaatst waardoor
het bronvermogen met 49 dB wordt gereduceerd.
Wij achten deze geluidsbelasting voor een beperkt aantal dagen per jaar aanvaardbaar. Aan de vergunning
hebben wij voorschriften verbonden, waarin met betrekking tot incidentele situaties grenswaarden zijn
gesteld voor respectievelijk het langtijdgemiddelde niveau van de geluidsbelasting en het maximale
geluidsniveau.
3.10.6 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden, zoals uit de
in bovenstaande subparagrafen weergegeven overwegingen naar voren is gekomen en zoals met behulp
van de uitgevoerde zonetoets is vastgesteld, in acht genomen.
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3.10.7 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de voor de in acht te nemen grenswaarden relevante punten tot de inrichting
en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt
niet bij de woningen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn,
behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op referentiepunten gelegen in de
nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen
toezicht op de naleving worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de referentiepunten kan worden afgeweken, mits ons
vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op
de zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de
referentiepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het
geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.11
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te '
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.12
Bodem
3.12.1 Algemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke
bedrijfsonderdelen/installaties van een inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming t.b.v.
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader
(voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere
bedrijfscondities, preventieve 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.
3.12.2 Bodembescherming
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk de aangevoerde reststromen, de hulpstoffen
sorbaliet en ureum en de geproduceerde bodem- en vliegassen.
Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de NRB van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat de
aan te brengen maatregelen en voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) als
bedoeld in de NRB zullen opleveren. Met het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt ook
voldaan aan BBT. Het voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico is in de voorschriften vastgelegd
evenals het periodiek controleren en keuren van de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen.
Gelet op de vloeistofdichte voorziening die zal worden gerealiseerd in de opslagruimte (voorschrift 5.2.1) en
de geringe overige bodembedreigende activiteiten vinden wij het niet zinvol dat, na het in werking treden van
de inrichting, er een bodemrisicodocument volgens de systematiek van de NRB door BAVIN moet worden
overlegd met daarin aangegeven een inventarisatie van de bodembedreigende activiteiten en de genomen
maatregel per activiteit.
3.12.3 Onderzoeken
Nulsituatie-onderzoek
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder een nulsituatie-onderzoek
van de bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet hij uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit
betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
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De aanvraag bevat een verkennend bodemonderzoek "Verkennend onderzoek terrein BAVIN NEDMAG
Industries te Veendam" (rapport 10 oktober 2007; projectnr. 9S4861 Royal Haskoning). Het rapport is op 29
oktober 2007 als aanvulling op de aanvraag bij ons binnen gekomen. Het onderzochte terreindeel (± 9800
m2) is een stuk braakliggend terrein van NEDMAG waarop de vergassingsinstallatie van BAVIN zal worden
gebouwd. Het onderzochte terrein is dus groter dan het deel dat bestemd is voor BAVIN. Het rapport voldoet
aan de eisen van de NEN 5740. In de vergunning is de gerapporteerde bodemkwaliteit van dit terreindeel als
de nulsituatie beschouwd en als zodanig in het dictum (paragraaf 5.3) vastgelegd.
Het door BAVIN in eigendom verkregen stuk grond behoorde tot het terrein van NEDMAG. De bodem en het
grondwater van het terrein van NEDMAG is in de jaren negentig reeds uitvoerig onderzocht. Op het terrein
zijn bariumchloride- en calciumchloride verontreinigingen geconstateerd waarvoor een saneringsplan is
opgemaakt. In 2001 is de sanering gestart door het onttrekken van grondwater via bronnering. De voortgang
van de sanering wordt door een monitoringsprogramma gevolgd. In de buurt en/of op de plaats waar zich
BAVIN wil vestigen bevinden zich twee peilbuizen (peilbuizen M13 en M14) om de concentraties barium,
calcium en chloride in het grondwater te monitoren.
Er worden door BAVIN nu echter bodembedreigende activiteiten aangevraagd op een braak liggend
terreingedeelte dat in de eerdere onderzoeken niet voldoende is meegenomen. In de vergunning hebben wij
de verplichting opgenomen tot het uitvoeren van een aanvullend nulsituatie-onderzoek. Voor het verkrijgen
van een bouwvergunning voor de installatie zal BAVIN aan moeten tonen dat de bodem niet verontreinigd is
of dat er vooraf een sanering zal moeten worden uitgevoerd. Het aanvullende nulsituatie-onderzoek kan
hiervoor dan ook worden gebruikt.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatie-onderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatie-onderzoek. Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden
dan ten tijde van het nulsituatieonderzoek.
De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moet hij maatregelen nemen.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt
hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij
bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze
vergunning te saneren.
3.13
Veiligheid
3.13.1 Algemeen
Er zal in de inrichting van BAVIN geen opslag van gevaarlijke stoffen plaats vinden. Dit betekent dat het
Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
niet van toepassing is. BAVIN valt tevens niet onder de reikwijdte van het Registratiebesluit externe
veiligheid of bijlage l van de Regeling provinciale risicokaart.
3.13.2 Explosiegevaar
Voor de praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar zijn in Nederland de NPR
791 O-deel 1 voor gas, damp en nevelen en de NPR 791 O-deel 2 voor stof vastgesteld. Deze NPR-richtlijnen
passen binnen de Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95, richtlijn 94/9/EG en ATEX 137, richtlijn 1999/92/EG),
waaraan per 30 juni 2003 moet worden voldaan.
Voor de Arbo-wetgeving betekent dit dat er een explosieveiligheidsdocument moet zijn opgesteld en dat de
vergassingsinstallatie explosieveilig moet zijn uitgevoerd. Het explosieveiligheidsdocument moet vóór de
aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld en moet worden herzien wanneer belangrijke
wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces
plaatsvinden. Door de geringe vochtige toestand van het brandstofpakket, de natuurlijke ventilatie en
doordat in de opslagruimte continu lucht wordt aangezogen is de kans op stofophoging nagenoeg
uitgesloten.
De kans op broei in de opslagruimte (stortplek en opslagbunker) wordt uitgesloten omdat de doorzet van de
reststromen ca. 3 dagen is. Ook door de samenstelling van het brandstofpakket, een mengsel van droog
bouw- en sloopafval met vochtig organisch afval, wordt de kans op broei uitgesloten.
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De aspecten stofexplosie en broei zullen in het nog op te stellen brandpreventieplan moeten worden
meegenomen. Het opstellen van het brandpreventieplan is als voorschrift opgenomen in de vergunning (zie
ook par 3.13.3 ' brandveiligheid').
Gelet op het nog op te stellen brandpreventieplan en de verplichtingen die voortkomen uit de NPR 7910
(delen 1 en 2) vinden wij het niet nodig om nog aanvullende voorschriften op te nemen.
3.13.3 Brandveiligheid
In de voorschriften is opgenomen dat er in overleg met de gemeentelijke brandweer een brandpreventieplan
moet worden opgesteld en dat de hierin vermelde brandveiligheidsmaatregelen moeten zijn getroffen
voordat de vergassingsinstallatie in gebruik wordt genomen.
Preventie middelen/voorzieningen
In voorschrift 10.2.1 is aangegeven dat BAVIN altijd over een actueel bedrijfsnoodplan dient te beschikken.
De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij
incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan te krijgen. Het
bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
Repressieve middelen/voorzieningen
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het
onderhoud van de aanwezige brandblusmiddelen en/of brandbestrijdings- en/of brandveiligheidssystemen.
3.14
Energie
3.14.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
De vergassingsinstallatie bestaat uit 3 vergassers (met elk een eigen cycloon) van waaruit de thermische
energie wordt gebruikt in de stoomketel (10,2 MWth). Het energetisch rendement van de installatie bedraagt
85% en voldoet daarmee aan BBT. In de BREF Wl is voor deze verbrandingstechniek een rendement van
minimaal 80% vastgesteld.
De installatie heeft uiteraard ook een eigen energieverbruik. Voor het opstarten van de vergassingsinstallatie
zal aardgas nodig zijn (ca. 30.000 m3) en het elektriciteitsverbruik (transportkraan e.d.) zal maximaal 595 kW
bedragen. Omdat het hier nieuwe installaties betreft die voldoen aan BBT hebben wij in de vergunning
verder geen aandacht besteed aan het verder terug dringen van het energieverbruik.
3.15
Grondstoffen-en waterverbruik
3.15.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m3 of meer
leidingwater bedraagt. BAVIN zal geen eigen leidingwatervoorziening hebben maar zal gebruik gaan maken
van de drinkwatervoorziening bij NEDMAG. Het waterverbruik zal zeer gering zijn omdat er is gekozen voor
een droge rookgasreiniging. Wij hebben dan ook geen voorschriften opgenomen met als doel het
waterverbruik te verminderen.
3.15.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
Naast de mix van reststromen (26.000 ton per jaar) die als brandstofpakket dienen voor de
vergassinginstallatie worden er als hulpstoffen ureum (160 ton) en sorbaliet (720 ton) gebruikt. Deze
hulpstoffen worden in de rookgasreinigingsinstallatie toegepast. Gelet op de toepassing van deze
hulpstoffen vinden wij het niet nodig om hier verder voorschriften over op te nemen.
3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar.
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De aanvoer van de reststromen zal per vrachtwagen gebeuren. Het zal hierbij gaan om maximaal 14
vrachtwagens per dag. Naast aanvoer zal er ook afvoer van reststoffen per as plaatsvinden. Dit zal niet
dagelijks plaats vinden. Daarnaast zal het overgrote deel van de medewerkers (ca. 10 en werkzaam in een
4-ploegendienst) de auto als vervoermiddel kiezen. Wij concluderen dan ook dat de relevantiecriteria niet
worden overschreden en hebben dan ook geen voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer
opgenomen.
3.17
Installaties
3.17.1 Toestellen onder druk
Stoomketels
Op de in de aanvraag genoemde stoomketel en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5
bar is het Besluit drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van
toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de betreffende
drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van de
voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. Aan deze vergunning hebben wij daarom geen
aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.
3.18
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om
financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het
beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële
zekerheid worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer
van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro.
Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële
zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:
Wij hebben kunnen vaststellen dat de kosten voor het beheer van de maximaal aanwezige hoeveelheid
afvalstoffen aanzienlijk minder dan € 100.000 bedragen. Omdat daarbij de bodembeschermende
voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico opleveren, hetgeen overigens ook vereist is bij nieuwe
inrichtingen, komen wij tot de conclusie dat voor de onderhavige activiteiten geen financiële zekerheid hoeft
te worden gesteld.
3.19
Overige aspecten
3.19.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.19.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is de EU-verordening E-PRTR (Pollutant Release and Transfer
Register) rechtstreeks van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden gerapporteerd over de
emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. De rapportage moet jaarlijks
voor 1 april aan ons college worden gezonden. In de vergunning is geen verdere aandacht besteed aan het
milieujaarverslag.
3.19.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.

pagina 27 van 42

3.19.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden dan wel in werking is getreden, is voltooid
en in werking gebracht;.
3.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.21
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
In hoofdstuk 1 'Inleiding' van de aanvraag verzoekt BAVIN om de statische onderdelen van de aanvraag deel
te laten uitmaken van de vergunning. Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag
en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Met in achtneming dat de
milieuaspecten voldoende in vergunningvoorschriften zijn vastgelegd en dat sommige onderdelen meer
achtergrondinformatie betreffen is besloten om niet alle statische onderdelen deel te laten uitmaken van de
vergunning. Daarentegen hebben wij het AV-beleid, een dynamisch onderdeel, wel deel laten uitmaken van
de vergunning aangezien over de acceptatie- en verwerking van de reststromen geen voorschriften zijn
opgenomen.
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag deel uitmaken
van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend
geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te
stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan BAVIN BV de
gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een vergassingsinstallatie werkzaam op
reststromen (ongeveer 26.000 ton/jaar) voor het leveren van stoom aan CALMAG te verlenen, op basis van
de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
Hoofdstuk 3 'De Inrichting';
Bijlage 9 'AV-beleid BAVIN';
Bijlage 16 'Verkennend bodemonderzoek terrein BAVIN NEDMAG Industries te Veendam'.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 5.3.2 en 5.3.3 nadat
de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen
is voldaan.
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5.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

' secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
BAVIN BV, t.a.v. de heer J. Dam, Hoofdweg 61, 9626 AB Schildwolde;
VROM Inspectie Noord, Postbus 30.020, 9700 RM Groningen;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam;
NEDMAG INDUSTRIES BV, t.a.v. mevrouw drs. H.l. Roessink, Postbus 241, 9640 AE Veendam;
Commandant van de Regionale brandweer, t.a.v. de heer P.W.W. Blink, Postbus 584, 9700 RM
Groningen;
Hoofdingenieur-directeurvan Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Ecofys BV t.a.v. de heer J. Daey Ouwens, Postbus 8408, 3503 RK Utrecht;
Insprekende omwonende.

pagina 29 van 42

VOORSCHRIFTEN.
INHOUDSOPGAVE
1

ALGEMEEN
1.1
1.2

2

31

Gedragsvoorschriften
Registratie en onderzoeken

31
31

AFVALSTOFFEN EN RESTSTROMEN
2.1

3

32

Opslag van afvalstoffen

32

RESTSTROMEN VOOR DE VERGASSINGSINSTALLATIE
3.1
3.2

4

Opslag van reststromen voor de vergassingsinstallatie
Acceptatie

BODEM
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

6

Doelvoorschriften
Voorzieningen
Onderzoeken
Herstelplicht (bodemsanering)
Aanvullende voorschriften

33
33
33
33
34
34

Brandpreventieplan

34

GELUID EN TRILLINGEN
6.1

7

34

Representatieve bedrijfssituatie

34

LUCHT
7.1
7.2
7.3

8

36

Emissies van stoffen uit puntbronnen
Meten en registreren
Aanvullende voorschriften algemeen

GEUR
8.1

9

32
33
33

BRANDVEILIGHEID
5.1

32

36"
36
37
37

Aanvullende voorschriften

37

UITVOERING

37

9.1

Wijze van integratie milieuzorg in bedrijfsvoering

37

9.2

Voorbereid zijn op noodsituaties

38

10

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
10.1

38

Algemeen

38

BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

39

BIJLAGE 2 :

BEOORDELING- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID

42

pagina 30 van 42

1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zwerfvuil afkomstig
van activiteiten binnen in de inrichting en van aanvoer van de reststromen naar de inrichting moet zowel
binnen als buiten de inrichting dagelijks worden opgeruimd.

1.1.2
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.

1.1.3
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 2 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen waaronder ook
de aangevoerde reststromen, volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden
afgevoerd.
1.1.4
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit
moeten ten minste 3 werk dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden
gemeld.

1.1.5
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is
gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet
overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is.

1.1.6
Indien de vergunninghoudster de inrichting overdraagt aan een ander, moet ten minste vier weken voor
overdracht van de inrichting schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

1.1.7
Indien de activiteiten in de inrichting zijn beëindigd, wordt dit door de vergunninghoudster binnen 4 weken na
het staken van de bedrijfsactiviteiten schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. De schriftelijke melding
wordt vergezeld van een overzicht over de wijze waarop de afvalstoffen uit de inrichting nuttig zijn toegepast
of verwijderd.
1.2

Registratie en onderzoeken

1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken wordt bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
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De schriftelijke instructies voor het personeel;
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, keuringen van de stookinstallatie, etc);
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
Registratie van het energie- en waterverbruik;;
Het bedrijfsnoodplan;
Registratie van emissies;
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.
1.2.2
De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de
eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting
worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren:
metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorgeschreven
in deze vergunning;
registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden
bijgehouden.

2

AFVALSTOFFEN EN RESTSTROMEN

2.1
Opslag van afvalstoffen
2.1.1
In de inrichting mag niet meer dan 62 ton aan binnen de inrichting ontstane afvalstoffen (60 ton vlieg- en
bodemas in containers (3 stuks) en 2 ton gecontamineerd vliegas in bigbags (3 stuks)) worden bewaard.
2.1.2
Het vlieg- en bodemas uit de vergassingsinstallatie moet in een gesloten container worden opgevangen en
opgeslagen.
2.1.3
De termijn van opslag van de in voorschrift 2.1.1 genoemde afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen.
In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd
wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
2.1.4
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging
alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
2.1.5
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak
van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie
op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

3

RESTSTROMEN VOOR DE VERGASSINGSINSTALLATIE

3.1

Opslag van reststromen voor de vergassingsinstallatie

3.1.1
De op- en overslag en het transport van reststromen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het (openbaar) terrein rond
de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.
3.1.2
De reststromen mogen uitsluitend inpandig, in de daarvoor bestemde opslagruimte worden opgeslagen. Er
mag niet meer dan 1000 m3 (225 ton) aan reststromen binnen de inrichting worden bewaard.
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3.2
Acceptatie
3.2.1
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag (bijlage 9) gevoegde A&Vbeleid.
3.2.2
Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij
(ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het
bevoegd gezag te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

4

BODEM

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van de inrichting moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen
voldoen aan bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar bodemrisico) zoals gedefinieerd in de NRB.

4.1.2
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd.
4.2

Voorzieningen

4.2.1
Voor het in gebruik nemen van de inrichting dient in de opslagruimte, bestaande uit de stortplek en
opslagbunker, een vloeistofdichte voorziening aanwezig zijn.
4.3

Onderzoeken

4.3.1
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt
overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
4.3.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatie-onderzoek en
een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de
inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-onderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatie-onderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek.
4.4

Herstelplicht (bodemsanering)

4.4.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het
bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld. Vergunninghoudster is verplicht de door het bevoegd
gezag verlangde maatregelen of voorzieningen uit te voeren respectievelijk aan te brengen.
4.4.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te
vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.
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4.5
Aanvullende voorschriften
4.5.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
daartoe te treffen voorzieningen (good housekeeping).

4.5.2
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd.
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed
aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als
gevaarlijk afval.

5

BRANDVEILIGHEID

5.1
Brandpreventieplan
5.1.1
Vergunninghoudster dient (in overleg met de gemeentelijke brandweer) een brandpreventieplan op te stellen
en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zenden. In dit plan moet aandacht zijn besteed aan:
aard, uitvoering en situering van blusmiddelen;
systemen voor detectie, melding en bestrijding;
de plaatsen waar open vuur en roken verboden is;
de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen;
branddetectie- en bestrijdingssystemen;
de aspecten stofexplosie en broei.

5.1.2
De inrichting mag uitsluitend in werking zijn als de ingevolge voorschrift 5.1.1 te treffen en goedgekeurde
brandveiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd.

5.1.3
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.

5.1.4
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter
inzage aanwezige registratie.

6

GELUID EN TRILLINGEN

6.1
Representatieve bedrijfssituatie
6.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten, welke staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende
Bijlage 2, de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:

Identificatie
MTG 02
MTG 03
MTG 04
MTG 05
MTG 81
MTG 82
MTG 83
MTG 84
MTG 86
Z 09
Z 10
Z 57

Omschrijving
Woning Korte Akkers 22
Woning Korte Akkers 24
Woning Vosseveld 1
Woning Vosseveld 2
Woning Beneden Oosterdiep 232
Woning Beneden Oosterdiep 234
Woning Beneden Oosterdiep 252
Woning Beneden Oosterdiep 260
Woning Beneden Oosterdiep 274
zonepunt (oost)
zonepunt (oost)
zonepunt (noord)

Dag
07.00-19.00
uur
24
25
26
19
30
29
30
32
29
24
24
23
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Avond
Nacht
19.00-23.00 23.00-07.00
uur"
uur
23
23
24
24
25
25
18
18
28
28
27
27
28
28
30
30
27
27
23
23
22
22
21
21

Z58
Z59
Z60
Z61

zonepunt(noord)
zonepunt (noord)
zonepunt(noord)
zonepunt(noord)

23
24
24
24

21
22
22
23

21
22
22
23

6.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LArtLT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.3, op de onderstaande referentiepunten, welke staan aangegeven
op de bij deze vergunning behorende Bijlage 2, de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:

Identificatie
BAVIN1
BAVIN2
BAVINS
BAVIN4
BVN-01
BVN-02

Omschrijving
prov. controlepunt Ambachtsweg
prov. controlepunt Somerlust/Transportweg
prov. controlepunt sluisje bij N33
prov. controlepunt parkeerstrook langs N33
controlepunt BAVIN oost
controlepunt BAVIN west

Dag
07.00-19.00
uur
36
29
28
39
51
41

Nacht
Avond
19.00-23.00 23.00-07.00
uur
uur
27
27
27
27
28
28
36
36
43
43
37
37

6.1.3

Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 6.1.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
6.1.1 niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de
resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
punten. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat het bevoegd gezag met de in de vorige zin bedoelde
rapportage heeft ingestemd als controlewaarden.
6.1.4

Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting, mag in de dagperiode bij woningen in de
zone niet meer bedragen dan 55 dB(A).
6.1.5
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.1.1 en 6.1.2 mag ten tijde van het afblazen van stoom bij
incidenten het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,L-r) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting op de
onderstaande referentiepunten, welke staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende Bijlage 2,
niet meer bedragen dan:

Identificatie
BAVIN1
BAVIN2
BAVINS
BAVIN4
BVN-01
BVN-02

Omschrijving
prov. controlepunt Ambachtsweg
prov. controlepunt Somerlust/Transportweg
prov. controlepunt sluisje bij N33
prov. controlepunt parkeerstrook langs N33
controlepunt BAVIN oost
controlepunt BAVIN west

Nacht
Avond .
Dag
07.00-19.00 . 19.00-23.00 23.00-07.00
uur,.
uur
uur
28
36
28
28
29
28
30
32
30
40
41
40
43
44
51
40
42
42

6.1.6
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.1.4 mag ten tijde van het afblazen van stoom bij incidenten het
maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting bij woningen in de zone niet meer bedragen
dan 55 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avond- en nachtperiode.
6.1.7

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van dit moment in samenhang met de situatie zoals die in de akoestische modelvorming voor deze
vergunning is gehanteerd. De hoogte van de beoordelings- en referentiepunten bedraagt 5 meter boven het
maaiveld. De in de voorschrift bedoelde punten staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende
Bijlage 2.
6.1.8

Binnen 12 maanden na het in gebruik nemen van de installatie dient aan ons college een rapport te worden
overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
- een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
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-

7

een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven
punten;
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten
hiervan;
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de voorschriften
6.1.1 en 6.1.2.

LUCHT

7.1
Emissies van stoffen uit puntbronnen
7.1.1
Drie maanden na ingebruikneming van de vergassingsinstallatie mag de concentratie van de hieronder
genoemde componenten in het afgas van de schoorsteen, naast de rechtstreeks geldende
emissiegrenswaarden uit de A-tabellen van het Besluit verbranden afvalstoffen, de volgende
emissiegrenswaarden niet overschrijden:
Component
emissiegrenswaarden jaargemiddelde emissie
innig/Mm3, 11%O2
grenswaarden in mg/Nm3, 11% Ö2
totaal stof
3
(*)
zoutzuur (HCI)
5
8
waterstoffluoride (HF)
0,5
0,5
25
zwaveldioxide (SO2)
stikstofoxiden (NOX)
70
70 (**)
kwik (Hg)
0,02
cadmium en thallium (Cd + Tl)
0,05
som metalen
0,5
30
koolmonoxide (CO)
30
5
totaal organische koolstof
(CXHV)
0,1 ng/m3
dioxinen en furanen (PCDD/F)
5
ammonia (NH3)
5
(*) Emissiegrenswaarden uit de A-tabellen van het Besluit verbranden afvalstoffen.
(**) maandgemiddelde emissiegrenswaarde.
De vermelde emissies zijn betrokken op droog afgas onder de standaardcondities (273 K en 101,3 kPa).

n
n
n
n

o
n

7.2
Meten en registreren
7.2.1
De emissieconcentraties van de in voorschrift 7.1.1 vermelde componenten in het afgas van de schoorsteen
van de rookgasreiniger moeten op de volgende wijze en frequentie worden gemeten:
Meetfrequëntie
Component
Meetmethode
Continu
SO2
ISO 7935
CXHV
Continu
NEN-EN 13526 NEN-EN 12619
HCI
Continu
VDI 3480 Blatt 3
Continu
totaal stof
NEN-ISO 10155 VDI 2066 Blatt 4,6
Continu
CO
NEN-ISO 12039
Continu
NO x (alsNO 2 ) NEN-ISO 10849
2 x per kalenderjaar
HF
NEN2819
Cd + TI
NVN 2817 NPR 6425ontwerp NEN-EN 14385 2 x per kalenderjaar
£ metalen
NVN 2817 NPR 6425ontwerp NEN-EN 14385 2 x per kalenderjaar
2 x per kalenderjaar
NEN-EN 13211
Hg
2 x per kalenderjaar
NEN-EN 1948-1,2,3
PCDD/F
2 x per kalenderjaar
NH3
NEN 2826

7.2.2
De jaargemiddelde emissiegrenswaarden moeten eenmaal per jaar aan het bevoegd gezag worden
gerapporteerd. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 april in ons bezit te zijn.
7.2.3
De emissies van SO2, CxHy, HCI, totaal stof, CO, NOX en HF worden continu gemeten met behulp van een
automatisch meetsysteem, waarvan de kwaliteitsborging voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN
14181.
7.2.4
Het uitvoeren van de periodieke metingen geschiedt door een daartoe geaccrediteerd rechtspersoon.
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7.2.5
De waarden van de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van individuele metingen, bepaald bij de
grenswaarden voor de dagelijkse emissie, mogen het volgende percentage (20%) van de
emissiegrenswaarde ( 5 mg/Nm3) voor ammonia ( NH3) niet overschrijden.
7.2.6
De volgende procesparameters worden continu gemeten:
- temperatuur in de vergassers
- zuurstofconcentratie
-druk
- temperatuur van het rookgas

7.2.7
Ten behoeve van het uitvoeren van controlemetingen zijn op veilige, goed bereikbare en meettechnisch
juiste plaatsen afsluitbare openingen aangebracht. De plaats en uitvoering van de meet- en
bemonsteringspunten moet voldoen aan NEN-EN 13284-1 (annex A).
7.3
Aanvullende voorschriften algemeen
7.3.1
Voordat de afgassen uit de vergassingsinstallatie in de buitenlucht worden geëmitteerd moeten deze eerst
worden behandeld in een rookgasreinigingsinstallatie welke bestaat uit: 3 cyclonen, DeNOx-installatie
(SNCR) en droge rookgasreiniging (doekenfilter met sorbalietinjectie).
7.3.2
De uitmonding van de afvoerleiding voor de gereinigde afgassen (het emissiepunt) moet zich ten minste 23
m boven het maaiveld bevinden.
7.3.3
De rookgasreiniger moet goed en veilig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek
worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en onderhoud
moeten worden vastgelegd in een logboek.
7.3.4
De in dit hoofdstuk genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone
lucht.

8

GEUR

8.1
Aanvullende voorschriften
8.1.1
Op een afstand van 100 meter vanaf de grens van de inrichting mag geen geur afkomstig van de in de
inrichting verrichte activiteiten worden waargenomen.
8.1.2
De vergunninghouder treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van geuroverlast en ter
beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.
8.1.3
Om geurhinder buiten de inrichting te voorkomen dienen de reststromen inpandig te worden opgeslagen.
Vanuit de opslagruimte (stortplek en opslagbunker) mag geen verspreiding van geur plaatsvinden. Daartoe
dient er in de opslagruimte continu een lichte onderdruk te heersen en moet deze afgezogen lucht als
verbrandingslucht in de vergassingsinstallatie worden toegepast.
8.1.4
Ter voorkoming van geurhinder door rotting of broei dienen de reststromen die bestaan uit organisch afval
binnen 72 uur te zijn verwerkt in de vergassingsinstallatie.

9

UITVOERING

9.1
Wijze van integratie milieuzorg in bedrijfsvoering
9.1.1
Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de vergassingsinstallatie dient vergunninghouder over een
gecertificeerd milieuzorgsysteem te beschikken en welke in de organisatie is geïmplementeerd.
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9.1.2
Een beschrijving van het milieuzorgsysteem, de in het milieuzorgsysteem vereiste procedures,
werkinstructies en documenten en alle hieruit voortkomende gegevens en registers zijn op een
overzichtelijke en inzichtelijke wijze op een te allen tijde voor medewerkers binnen de inrichting toegankelijke
locatie aanwezig. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven.

9.1.3
De beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke sleutelfunctie in het kader van
het milieuzorgsysteem wordt te allen tijde actueel gehouden.
9.2

Voorbereid zijn op noodsituaties

9.2.1
In de inrichting is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Ten minste jaarlijks wordt een actueel bedrijfsnoodplan
aan het bevoegd gezag getoond, tenzij er geen substantiële veranderingen hebben plaatsgevonden.

9.2.2
Het bedrijfsnoodplan is gebaseerd op analyses van denkbaar te achten calamiteiten en de mogelijke
effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden. Bovendien moet in het bedrijfsnoodplan
zijn opgenomen de organisatie met betrekking tot directe bestrijding van calamiteiten en tot coördinatie van
de bestrijding welke onder meer bestaat uit:
regelingen omtrent de begeleiding van de calamiteitenbestrijding;
taakomschrijving van de betrokken personen;
alarmerings- en oproepregeling;
communicatie tijdens de calamiteit.

9.2.3
In het bedrijfsnoodplan is tevens een milieuparagraaf opgenomen, 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.

10

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

10.1

Algemeen

10.1.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

10.1.2
De elektrische installatie van de vergassingsinstallatie moet zijn aangesloten op een noodstroomaggregaat,
een accuset, of een dubbele, onafhankelijke netvoeding.

10.1.3
De noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per maand op juiste werking worden gecontroleerd.

10.1.4
Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties
veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.
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BIJLAGE 1 .-BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie
moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
GEUROVERLAST:
De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.
De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als
prikkelend of verstorend omschreven.
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit
de omgeving.
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GEURWAARNEMING:
De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit
de omgeving.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
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
MILIEUZORGSYSTEEM:
Dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking heeft op de organisatiestructuur,
planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, processen en hulpmiddelen voor het
ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken en bijhouden van het milieubeleid.
MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de
bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een
onverhoopte bodemverontreiniging te bepalen en te beperken.
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 393, 2900 AJ Capelle aan den IJssel
bezoekadres: Rietbaan 40-42, 2908 LP Capelle aan den IJssel.
t:
(010)2846611
f:
(010)2846619
e:
info@ncp.nl
i:
www.ncp.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
Deel 2: Termen en definities
Deel 3: Algemene kenmerken
Deel 4: Beschermingsmaatregelen
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel
Deel 6: Inspectie
Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 3011:
Veiligheidsdeuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
NEN 5740:
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond.
NEN 6069:
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren
daarvan.
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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 14181:
Emissies van stationaire bronnen- kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen
NEN-EN 50272-2:
Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 2: Vaste batterijen.
NEN-EN 671.1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
NEN-EN 671.3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met
vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
ONBRANDBAAR:
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van
bouwmaterialen'.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor
informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncp.nl)
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen.
VISA:
Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
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 van die voorziening kan
komen.
WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN OVERSLAG (WBDBO):
De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag
plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.
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BIJLAGE 2 : BEOORDELING- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID

Coördinaten van de referentiepunten rond BAVIN
Identificatie

Omschrijving

Coördinaten

BAVIN1

prov. controlepunt Ambachtsweg

255739,570717

BAVIN2

prov. controlepunt Somerlust/Transportweg

255678 ,571001

BAVINS

prov. controlepunt sluisje bij N33

256293,571518

BAVIN4

prov. controlepunt parkeerstrook langs N33

256235 , 570884

BVN-01

controlepunt BAVIN oost

256177,571068

BVN-02

controlepunt BAVIN west

'255869,571086
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