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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 18 november 2008
Zaaknummer 132221
Briefnummer 2008-64.253/47, MV
verzonden:

fO

Beschikken hierbij op de aanvraag van BAVIN BV om een veranderingsvergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor een vergassingsinstallatie werkzaam op reststromen voor het opwekken naast stoom van
elektriciteit.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 27 augustus 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van BAVIN BV voor een vergunning ingevolge
artikel 8.1 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van de werking van de
vergassingsinstallatie voor het opwekken van stoom.
Deze aanvraag is opgesteld, en zal worden verzorgd en begeleid, door de firma Ecofys Netherlands BV te
Utrecht. In verband hiermee is Ecofys BV door Comco Partners Invest BV, statutair gevestigd te Breda en
Dam Beheer BV, statutair gevestigd te Schildwolde, namens BAVIN BV bij schrijven van 20 augustus 2008
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 Bilitonweg 1-3 te Veendam, kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie M, nummer 1200 gedeeltelijk en ten zuiden van het terrein van CALMAG,
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie M, nummer 924.
De activiteiten van BAVIN hebben ondermeer betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer (IvB):
28.1 lid a.2: inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit
hebben van 5 m3 of meer;
28.4 lid a.6: inrichtingen voor het opslaan van andere dan de onder 28.4 lid a.1 tot en met a.5 genoemde van
buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10 m3 of meer;
28.4 lid b.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 1.10 m3 of
meer;
28.4 lid c.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 de in de vergunningaanvraag opgegeven nieuwe activiteit van BAVIN, het produceren van elektriciteit uit
opgewekte stoom, is IvB-categorie 20.1 lid a.4, inrichtingen voor het omzetten van thermische energie in
elektrische energie, van toepassing.
Op grond van de categorie 28.4 van het IvB zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
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1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting van BAVIN hebben wij op 12 februari 2008 een oprichtingsvergunning Wm (zaaknr.
82911) verleend. Tegen dit besluit is door een inwoner uit Meeden op 3 maart 2008 beroep ingesteld. Op
12 september 2008 hebben wij van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een brief
ontvangen met daarin aangegeven dat het beroep is ingetrokken. Dit betekent dat daarmee de vergunning
onherroepelijk van kracht is geworden.
1.3
Achtergrond aanvrager
De vergunningaanvraag is door Ecofys BV ingediend namens BAVIN BV, een samenwerkingsverband
tussen i-RES BV, DES Beheer BV en NV NOM te Groningen. i-RES BV (Innovative Renewable Energy
Solutions) is in 2007 opgericht door Comco Partners Invest BV te Breda en is internationaal actief in het
ontwikkelen, realiseren en exploiteren van kleinschalige verbrandingsinstallaties waarbij gebruik wordt
gemaakt van diverse reststromen als brandstof.
DES Beheer BV is onderdeel van Jaap Dam Beheer BV en 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 verandering die BAVIN wil doorvoeren is het opwekken van elektriciteit uit de door haar geproduceerde
stoom. Het produceren van stoom voor CALMAG door het vergassen van reststromen in een
vergassingsinstallatie blijft de hoofdactiviteit van BAVIN. Omdat CALMAG niet alle door BAVIN
geproduceerde stoom (aanbod is groter dan vraag) zal inzetten voor haar productieproces wil BAVIN met de
reststoom (de stoom die niet wordt afgezet aan CALMAG) elektriciteit opwekken. Door deze nieuwe activiteit
kan de vergassingsinstallatie continu in bedrijf blijven (stops uitgezonderd) en rendabel worden gemaakt.
Voor het opwekken van elektriciteit is een nageschakelde installatie nodig die zal bestaan uit een
stoomturbine, een generator en een koelunit. De turbine en generator (vermogen 2,3 MWeiektrisch) zullen
inpandig worden opgesteld in het productiegebouw van de vergassingsinstallatie. De drie koelers van de
koelunit zullen buiten het productiegebouw worden geplaatst. De opgewekte elektriciteit zal worden geleverd
aan CALMAG, het reguliere distributienet of worden toegepast voor eigen gebruik. Deze nieuwe activiteit
heeft geen consequenties voor het aantal draaiuren van de vergassinginstallatie en de hoeveelheid
reststoffen die zullen worden aangevoerd en verwerkt. Het energetisch rendement van de
vergassingsinstallatie zal door het opwekken van elektriciteit afnemen en ongeveer worden gehalveerd. Door
het plaatsen van de koelunit buiten het gebouw van de vergassingsinstallatie zal ook de inrichtingsgrens
wijzigen.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.2
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag aan Bavin BV op 5 september 2008 schriftelijk
bevestigd.
De aanvraag is op 5 september 2008 voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseur
en bestuursorgaan.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Veendam en dit is bekend gemaakt door
het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 27 september 2008.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te
brengen. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag.
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen zienswijzen en geen verzoek voor een gedachtenwisseling
ontvangen.
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2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om een milieuvergunning is geen aanvraag om een Wvo vergunning ingediend. Naast de
beide afvalwaterstromen, waar geen Wvo vergunning voor noodzakelijk is, ontstaat er door deze nieuwe
activiteit geen nieuwe afvalwaterstroom.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als 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. Daarbij worden de coördinatiebepalingen uit de
Woningwet en de Wet milieubeheer in acht genomen.
De aanvraag om een bouwvergunning voor de gehele vergassingsinstallatie (inclusief stoomturbine,
generator en koelunit) is op 31 januari en 7 juli 2008 gefaseerd ingediend. De bouwvergunning is verleend
op respectievelijk 28 april (fase 1) en 27 augustus 2008 (fase 2). Een en ander heeft tot gevolg dat de op
12 februari 2008 verleende oprichtingsvergunning inmiddels in werking is getreden.
2.3.1 M.e.r. beoordelingsplicht
Het produceren van stoom door middel van het vergassen van reststromen valt onder categorie 18.1 van de
D-lijst. Bij de vergunningprocedure voor de oprichtingsvergunning van de inrichting is een aanmeldingsnotitie
overlegd waarover wij toen hebben geoordeeld dat geen MER hoeft te worden opgesteld.
De voorgenomen nieuwe activiteit, het opwekken van elektriciteit uit geproduceerde stoom, komt niet voor in
Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de inspecteur van de 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.
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van B&W van de gemeenten waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
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 gaat vestigen en de contour van de 50 dB(A)-geluidzone liggen namelijk
deels in de gemeente Menterwolde.
Op 5 september 2008 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Rekening houdend met de zeer geringe effecten van de nieuwe activiteiten naar de directe omgeving van
BAVIN hebben wij alleen aan NEDMAG een kennisgeving verzonden. De overige gebruikers van gebouwde
eigendommen in de directie omgeving van BAVIN zoals aan de Transportweg en Beneden Oosterdiep
hebben wij derhalve, in tegenstelling tot de procedure rondom de oprichtingsvergunning, geen kennisgeving
verzonden.
Op 27 augustus 2008 hebben wij de uitbreidingsplannen van BAVIN aan degene die beroep heeft ingesteld
tegen de oprichtingsvergunning voorgelegd. Wij hebben deze persoon daarbij als mogelijke belanghebbende
beschouwd en daarom een op naam gestelde kennisgeving met het ontwerpbesluit gestuurd.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
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.
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3.2
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Het Activiteitenbesluit is op
zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. In het geval van BAVIN is er sprake van een gpbv-installatie en dus zijn de regels uit het
Activiteitenbesluit niet van toepassing.
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde 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.
Op de activiteiten van BAVIN zijn de volgende BBT-documenten van toepassing:
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).
Deze documenten zijn van toepassing op de activiteiten zoals deze in de aanvraag om de
oprichtingsvergunning zijn beschreven.
Voor het opwekken van elektriciteit uit het geproduceerde stoom zal deze stoom moeten worden gekoeld.
Hiervoor zal BAVIN een nieuwe koelunit plaatsen die bestaat uit drie horizontale luchtkoelers. In deze
vergunning is daarom met het BREF Koelsystemen (Industrial Cooling Systems; december 2001) rekening
gehouden. Dit BBT-document geeft ten aanzien van gesloten droge luchtkoeling aan dat hierbij aandacht
moet zijn besteed aan energie en geluid. De toetsing aan dit BBT-document wordt bij deze milieuaspecten
nader uitgewerkt.
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
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De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.6
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.6.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
BAVIN beschikt nog niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Overeenkomstig voorschrift 9.1.1 van
de oprichtingsvergunning Wm dient BAVIN binnen 12 maanden na de ingebruikname van de
vergassingsinstallatie over een gecertificeerd milieuzorgsysteem te beschikken dat in de organisatie is
geïmplementeerd.
3.6.2 Bedrijfsmilieuplan
BAVIN behoort niet tot een branche die met de verschillende overheden een intentieverklaring uitvoering
milieubeleid hebben ondertekend. Een dergelijke 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). BAVIN
heeft dus geen Bmp opgesteld.
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt 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.
3.7.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
In de oprichtingsvergunning Wm hebben wij geconcludeerd dat voor het opwekken van stoom met een
vergassingsinstallatie geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is en zijn er verder in de
vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen ter voorkoming van schadelijke effecten op
beschermde broed- en watervogels. Over de nieuwe aangevraagde activiteiten zijn wij van mening dat er
geen reden aanwezig is om nu aan deze vergunning wel aanvullende voorschriften te verbinden aangezien
de milieubelasting door het opwekken van elektriciteit naast stoom niet zal toenemen.
3.8
Afvalstoffen en afvalwater
3.8.1 Afvalstoffen
De aangevraagde nieuwe activiteiten van BAVIN zullen niet leiden tot nieuwe afvalstromen en zullen ook
niet leiden tot een toename van de bestaande afvalstromen. In de voorschriften is hier dan ook verder geen
aandacht aan besteed.
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3.8.2 Afvalwater
Het opwekken van stroom uit de geproduceerde stoom is niet van invloed op de beide afvalstromen die bij
BAVIN ontstaan te weten niet-verontreinigd hemelwater en water afkomstig uit de stortbunker. Het
condensaat van de koelunit zal worden ingezet in de stoomketel van de vergassingsinstallatie. Aangezien er
ook geen nieuwe afvalwaterstroom ontstaat zijn er in deze vergunning geen voorschriften voor afvalwater
opgenomen.
3.9
Lucht
Het opwekken van elektriciteit uit het door de vergassingsinstallatie geproduceerde stoom is niet van invloed
op de rookgassen die uit de vergassingsinstallatie vrijkomen. De elektriciteit wordt door een nageschakelde
techniek die bestaat uit een stoomturbine en generator opgewekt. Hierbij ontstaan geen luchtemissies.
Ook de koelunit, waarbij sprake is van gesloten droge luchtkoeling, zal geen emissies naar de lucht
veroorzaken. Alleen door lekkage kunnen er stoffen vrijkomen maar door goed onderhoud kan dit worden
voorkomen. In de voorschriften is aan het thema lucht dan ook geen verdere aandacht besteed.
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 in bijlage 4 een door Tauw BV te Deventer opgesteld akoestisch rapport gevoegd
"Akoestisch onderzoek reststromenvergassingsinstallatie BAVIN Veendam", kenmerk R001 -4526521JEAPWS-V04-NL, 27 augustus 2008.
In de veranderde representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende aanvullende activiteiten plaats:
een inpandig opgestelde stoomturbine met generator, geplaatst in een geluidisolerende omkasting;
aan de westzijde van het gebouw geplaatste koelunit.
Verder zullen er extra geluiddempende voorzieningen worden aangebracht aan de schoorsteen waardoor
het geluidvermogen hiervan wordt teruggebracht van 90 naar 89 dB(A).
BAVIN is gesitueerd 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 langtijdgèmiddeld beoordelingsniveau
(LAr,LT). 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
34 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 met inbegrip van de aangevraagde wijzigingen bedraagt hier respectievelijk 34 dB(A) en
40 dB(A). Hier is ten hoogste 55 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
Uit de zonetoets blijkt 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.
In combinatie met de te treffen geluidreducerende maatregelen wordt BAVIN 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.
Als gevolg van de verandering en de zwaardere geluiddempende voorziening in de schoorsteen is de
berekende geluidbelasting op referentie- en beoordelingspunten gewijzigd. Gelet op de beperkte ruimte
binnen de geluidszone hebben we in deze veranderingsvergunning de voorschriften 6.1.1. en 6.1.2 uit de
oprichtingsvergunning zoveel mogelijk aangescherpt. De geluidsbelasting op deze beoordelings- en
referentiepunten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte en met inachtneming van de te treffen
geluidsreducerende maatregelen.
Uit het akoestisch onderzoek is verder gebleken dat in de incidentele bedrijfssituatie de geluidsbelasting
tijdens het afblazen op het referentiepunt BAVIN1 (aan de Ambachtsweg) wat hoger wordt berekend dan in
de oprichtingsvergunning is vergund. Dit kan worden veroorzaakt door wijzigingen in het omgevingsmodel.
De berekende geluidsbelasting nabij woningen is niet gewijzigd. Daarom is voorschrift 6.1.5 ook gewijzigd.
Er vinden geen veranderingen plaats in de maximale geluidniveaus. Ook ten aanzien van indirecte hinder
treedt er geen verandering op. Met uitzondering van de genoemde voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5 blijven
de geluidvoorschriften uit de oprichtingsvergunning onverminderd van kracht.
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Zoals uit vorenstaande overwegingen blijkt worden de voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5 van de
oprichtingsvergunning inhoudelijk gewijzigd. Deze wijziging krijgt in de onderhavige beschikking haar beslag
doordat in het dictum zal worden bepaald dat de voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5 van de
oprichtingsvergunning worden ingetrokken en worden vervangen door de aan deze beschikking verbonden
voorschriften 2.1.1, 2.1.2 en 2.2.1. Tegen deze methode van wijziging van voorschriften behoeven geen
bezwaren te bestaan, aangezien in dit geval de aangevraagde verandering kan worden vergund in relatie tot
het in werking zijn van de inrichting als geheel na realisering van de verandering en omdat zowel op de
aangevraagde verandering als op de wijziging van voorschriften de in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht neergelegde procedure van toepassing is.
3.10.2 Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.11
Bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodem beschermingstrategie worden gestuurd.
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.
3.11.1 De potentieel bodembedreigende activiteiten
De beoogde nieuwe activiteiten van BAVIN en daarvoor benodigde installaties beoordelen wij als niet
bodembedreigend. In de vergunning hebben wij hier geen aanvullende voorschriften over opgenomen.
3.12
Energie
Door het omzetten van stoom in elektriciteit zal het energetisch rendement van de vergassingsinstallatie
afnemen. Het rendement van de installatie bedraagt 85% bij alleen stoom productie en zal ca. 42% bedragen
indien daarnaast ook elektriciteit wordt opgewekt. Dit rendement is vergelijkbaar met het rendement van een
reguliere, grote elektriciteitscentrale. Hierover hebben wij het BREF Energie Efficiency (Energy Efficiency;
definitief concept maart 2008) geraadpleegd. In dit document is er ten aanzien van het terugdringen van het
energieverbruik BBT vastgesteld (o.a. energiezuinig ontwerp, energiemanagement enz.) maar wordt over het
rendement van een installatie zoals die van BAVIN niets vermeld. Ondanks dit geringere rendement achten
wij in deze verlening van de gevraagde vergunning aanvaardbaar, omdat de productie van elektriciteit zoals
aangevraagd geen hoofdactiviteit van BAVIN zal zijn, terwijl bovendien deze elektriciteit wordt geproduceerd
op een milieuvriendelijke oftewel "groene" wijze.
Verder zal het eigen energieverbruik iets toenemen door de nieuwe installaties (koelunit ca. 10 kW en
stoomturbine ca. 3 kW). Aangezien bij de realisatie van de koelunit rekening wordt gehouden met een
energiezuinig ontwerp, wat volgens het BREF Koelsystemen als BBT wordt beschouwd, hebben wij hier
geen aanvullende voorschriften in de vergunning voor opgenomen.
3.13
Grondstoffen-en waterverbruik
In de aanvraag heeft BAVIN aangegeven dat de nieuwe activiteiten niet zullen leiden tot nieuwe of een
toename van de huidige hulpstoffen. Ook het verbruik van leidingwater zal niet toenemen. Er zijn dan ook
geen voorschriften opgenomen om het verbruik te verminderen.
3.14
Veiligheid
3.14.1 Brandveiligheid
Voordat BAVIN de vergassingsinstallatie in gebruik neemt dient er in overleg met de gemeentelijke
brandweer een brandpreventieplan te zijn opgesteld en moeten de hierin vermelde
brandveiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Op grond van voorschrift 5.1.1 van de oprichtingsvergunning
moet BAVIN een brandpreventieplan op stellen. In dit plan moeten de nieuwe activiteiten om elektriciteit te
kunnen opwekken worden meegenomen. In de vergunning hebben wij in voorschrift 1.1.1 aangegeven dat
de voorschriften 5.1.1 tot en met 5.1.4 van de oprichtingsvergunning ook van toepassing zijn op deze
verandering.
3.15
Verkeer en vervoer
Zoals aangegeven in de aanvraag zullen er geen extra verkeersbewegingen plaats vinden. Het opwekken
van elektriciteit heeft geen consequenties voor het aantal transportbewegingen voor de aanvoer van
reststromen. In de vergunning is er dan ook verder geen aandacht aan besteed.
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3.16
Financiële zekerheid
Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is sinds 1 mei 2003 van kracht. Hierin wordt aangegeven dat
het bevoegd gezag de bevoegdheid krijgt 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 stellen.
In de oprichtingsvergunning is aangegeven dat geen financiële zekerheid hoeft te worden gesteld. De
nieuwe activiteiten van BAVIN hebben geen gevolgen voor de toen gevoerde motivering en derhalve blijft de
beslissing om geen financiële zekerheid te stellen ook nu van kracht.
3.17
Overige aspecten
3.17.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat 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, tweede lid,
genoemde wetten.
3.18
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.
3.19
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen.
In het hierna volgende hoofdstuk 5.3 "Verhouding aanvraag-vergunning" is aangegeven, welke onderdelen
van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten
deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als
onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar
geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan BAVIN BV de
gevraagde veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
De voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5 uit de oprichtingsvergunning die door ons op 12 februari 2008 aan
BAVIN is verleend worden ingetrokken en worden vervangen door de voorschriften 2.1.1, 2.1.2 en 2.2.1.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn die gelijktijdig eindigt met de termijn waarvoor de bij besluit
van 12 februari 2008, zaaknummer 82911, verleende oprichtingsvergunning is verleend, namelijk op 8 april
2018.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag met uitzondering van de bijlagen maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften
bepalend.
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5.4
Geldigheid van de vergunning
De eerder voor de inrichting verleende vergunning blijft onverminderd van kracht.
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 heren J. Dam en R. Zanen, Postbus 150, 4870 AD Ettenleur;
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-directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Ecofys Netherlands BV t.a.v. de heer dr. J. Daey Ouwens, Postbus 8408, 3503 RK Utrecht;
De heer P.K. Muntendam, Boven Veensloot 3, 9651 CG Meeden.
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17

1

ALGEMEEN

1.1
Eerdere vergunningen
1.1.1
De hoofdstukken 1 (Algemeen), 4 (Bodem, m.u.v. voorschrift 4.2.1), 5 (Brandveiligheid), 6 (Geluid, m.u.v. de
voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5) en 10 (Elektrische installatie) van de voorschriften behorende bij de
oprichtingsvergunning van 12 februari 2008 (zaaknummer 82911) blijven van kracht op het bestaande en
reeds vergunde gedeelte van de inrichting en zijn ook van toepassing op de veranderingen waarvoor bij
onderhavige beschikking vergunning is verleend in, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.

2

GELUID

2.1
Representatieve bedrijfssituatie
2.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAriL-r) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten, welke staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende
Bijlage 1, de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag
Avond
Nacht
.
07.00-19.00 19.00-23.00 23.00:07.00 ,
'Identificatie Omschrijving
uur
uur ,
uur
MTG02
Woning Korte Akkers 22
23
22
22
MTG03
Woning Korte Akkers 24
24
23
23
MTG 04
Woning Vosseveld 1
26
24
24
MTG05
Woning Vosseveld 2
19
17
17
MTG 81
Woning Beneden Oosterdiep 232
30
28
28
MTG 82
Woning Beneden Oosterdiep 234
29
27
27
MTG 83
Woning Beneden Oosterdiep 252
30
28
28
MTG 84
Woning Beneden Oosterdiep 260
28
26
26
MTG 86
Woning Beneden Oosterdiep 274
29
27
27
Z09
zonepunt (oost)
24
22
22
Z10
zonepunt (oost)
24
21
21
Z57
zonepunt (noord)
23
2.1
21
Z58
zonepunt (noord)
23
21
21
Z59
zonepunt (noord)
24
22
22
Z60
zonepunt (noord)
24
22
22
Z61
zonepunt (noord)
'
24
23
23
2.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.3 van de oprichtingsvergunning d.d. 12 februari 2008, op de
onderstaande referentiepunten, 'welke staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende Bijlage 1, de
hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
:
.
Dag
.Avond
Nacht
07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00
:
Identificatie Omschrijving .,
"
uur
,
uur,
'uur'"
BAVIN1
prov. controlepunt Ambachtsweg
36
28
28
BAVIN2
prov. controlepunt Somerlust/Transportweg
28
26
26
BAVINS
prov. controlepunt sluisje bij N33
27
27
27
BAVIN4
prov. controlepunt parkeerstrook langs N33
39
36
36
BVN-01
controlepunt BAVIN oost
51
43
43
BVN-02
controlepunt BAVIN west
41
37
37
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2.2
Incidentele bedrijfssituatie
2.2.1
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 2.1.1 en 2.1.2 mag ten tijde van het afblazen van stoom bij
incidenten het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting op de
onderstaande referentiepunten, welke staan aangegeven op de bij deze vergunning behorende Bijlage 1,
niet meer bedragen dan:
'"• : ,
Dag
Avond
Nacht
07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00;
Identificatie Omschrijving
;
uur,
uur ,_
uur
BAVIN1
prov. controlepunt Ambachtsweg
37
30
30
BAVIN2
prov. controlepunt Somerlust/Transportweg
29
27
27
BAVINS
prov. controlepunt sluisje bij N33
29
31
29
BAVIN4
prov. controlepunt parkeerstrook langs N33
40
41
39
BVN-01
controlepunt BAVIN oost
51
43
43
BVN-02
controlepunt BAVIN west
42
42
40
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2.2.1.a.1.1

Coördinaten van de referentiepunten rond BAVIN
Identificatie

Omschrijving

Coördinaten

BAVIN1

prov. controlepunt Ambachtsweg

255739,570717

BAVIN2

prov. controlepunt Somerlust/Transportweg

255678,571001

BAVIN3

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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