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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 26 augustus 2008
Nr. 2008 - 49.404/35, MV
Zaaknr. 126714
Verzonden:

SEP, 2008

Beschikken hierbij op de aanvraag van BioMCN om een revisievergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor het produceren van (bio)methanol.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 11 april 2008 hebben wij een gecombineerde aanvraag ontvangen van BioMethanol Chemie
Nederland B.V (BioMCN) voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en een
nieuwe vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor de productie van
(bio)methanol uit aardgas en glycerol. De aanvraag betreft een capaciteitsuitbreiding van de
methanolproductie van 790.000 ton naar 1.000.000 ton per jaar en de inzet van maximaal 50%
glycerol als grondstof in de productie-éénheid MeOH-l. In de productie-éénheid MeOH-ll zal
uitsluitend aardgas als grondstof worden ingezet. Deze capaciteitstoename zal worden gerealiseerd
door de stilstandtijd, als gevolg van processtoring en onderhoud, van de beide productie-eenheden te
verkorten en door verdere verbetering van de bestaande installaties (de-bottlenecking). De
effectievere benutting van de gehele procesinstallatie wordt bereikt door de processturing verder te
automatiseren en optimaliseren. Er vindt geen uitbreiding van de installaties plaats.
De inrichting is gelegen op het Chemiepark van Delfzijl aan de Oosterhorn 10 te Farmsum (gemeente
Delfzijl), kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 02, nummers 36, 38, 244, 246 en 247.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer:
1.3 lid b: inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of
meer;
4.3 lid d: inrichtingen voor het vervaardigen van methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van
100.106 kg per jaar of meer;
5.1: inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht
ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
Op grond van de categorieën 1.3 lid b en 4.3 lid d van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge
artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
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revisievergunning op grond van de Hinderwet en Wet inzake de luchtverontreiniging d.d. 29
januari 1980;
31 meldingen (voor een overzicht van deze meldingen wordt verwezen naar paragraaf 2.3 van
de vergunningaanvraag) waarvan de meest recente melding dateert van 6 juli 2007 en
betrekking heeft op de proef met het inzetten van glycerol als grondstof.
1.3
Achtergrond aanvrager
BioMethanol Chemie Nederland B.V., hierna verder als BioMCN, is een consortium van het
energiebedrijf Econcern, het Japanse chemieconcern Teijin, de Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en 2 privé-investeerders (de heren Doorn en Hamm). BioMCN is in
het najaar van 2006 opgericht om de gesloten Methanorfabriek van onder andere Akzo en DSM over
te nemen en zodanig te verbouwen dat er biomethanol kan worden gemaakt. De productie van
biomethanol is gebaseerd op een door de heer Sieb Doorn ontwikkelt en wereldwijd gepatenteerd
nieuw procédé. BioMCN richt zich op de productie en verkoop van (bio)methanol en investeert in
Delfzijl in de eerste fabriek voor biomethanol ter wereld. BioMCN speelt met biomethanol in op
Europees beleid waarbij wordt gestreefd naar uitbreiding van het gebruik van groene brandstof in
benzine en diesel. In een Europese richtlijn 2003/30/EG (Richtlijn biobrandstoffen) is gesteld dat in
2005 2 procent van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen uit biobrandstoffen moeten bestaan,
oplopend tot 5,75 procent in 2010. Deze percentages zijn streefwaarden. Momenteel is dit aandeel ca.
2%.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
BioMCN vervaardigt in een volcontinu proces (365 dagen per jaar, 24 uur per dag) methanol uit
aardgas en stoom. Door aardgas te 'kraken' (stoffen op hoge temperatuur splitsen in kleinere
moleculen) ontstaat methanol. Door gebruik te maken van de groene grondstof glycerol, een
restproduct bij de productie van biodiesel (1 liter glycerol bij een productie van 10 liter biodiesel), wordt
biomethanol geproduceerd.
Methanol is een belangrijke grondstof voor de (petro)chemische, verf- en kunststofindustrie. De
belangrijkste toepassing in de chemische industrie is als grondstof voor de productie van
formaldehyde en azijnzuur. Methanol wordt toegepast in coatings, farmaceutische producten, antivries
en harsen. Verder wordt (bio)methanol in toenemende mate gebruikt als toevoeging aan benzine of
diesel. (Bio)methanol wordt verwerkt tot MTBE (Methyl-tert-butylether), een loodvervanger in benzine.
Verder wordt het gebruikt voor DME (dimethyl ether), een milieuvriendelijk drijfgas voor spuitbussen.
Ook de lijm voor het vervaardigen van spaanplaat kan op basis van biomethanol worden gemaakt.
BioMCN beschikt over 2 naast elkaar gelegen, vrijwel identieke productie-eenheden, Methanol l
(MeOH l) en Methanol II (MeOH 11) waarvan de gezamenlijke productiecapaciteit 1.000.000 ton
methanol per jaar bedraagt. In deze aanvraag wordt de grondstof glycerol voorlopig alleen in MeOH-l
ingezet voor de productie van biomethanol. De productie-éénheid MeOH-ll blijft vooralsnog alleen
methanol produceren uit aardgas. De beide installaties kunnen in drie secties worden ingedeeld:
reformersectie, synthesesectie en distillatiesectie.
Voor de inzet van glycerol als grondstof wordt de installatie MeOH-l voorzien van enkele nieuwe
installatieonderdelen. Voordat de glycerol in de reformersectie wordt ingebracht ondergaat het een
voorbehandeling. De ruwe glycerol wordt in een zuiveringsunit ontdaan van zouten, water en
onverdampbare, zware organische stoffen. De gezuiverde glycerol wordt opgeslagen in een buffertank
van waaruit het naar de 4 evaporators wordt verpompt om hier te worden verdampt door direct contact
met stoom. Het verdampte glycerol wordt dan als gas aan de reformer gevoed. Naast de
voorbehandeling van glycerol zullen er een koeltoren en 2 stoomoververhitters worden bijgeplaatst.
Ook het aardgas ondergaat een voorbehandeling. Het aardgas moet in een ontzwavelingsinstallatie
worden ontdaan van de voor de reformer- en synthesekatalysatoren schadelijke zwavelverbindingen.
Het ontzwavelde procesgas wordt met stoom aan de reformer toegevoerd.
Reformersectie:
De reformer bestaat uit een met nikkelkatalysator gevulde prereformer en de 4 cellen (kraakovens)
van de hoofdreformer. In elke cel bevinden zich 144 met nikkelkatalysator gevulde verticaal
opgehangen pijpen. In deze pijpen worden het ontzwavelde aardgas en gezuiverde glycerol bij
temperaturen van ca. 830 °C met stoom gekraakt (omgezet) tot koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
en waterstof (H2). De totale reactie is endotherm en de daarvoor benodigde warmte wordt verkregen
door het verbranden van stookgas (aardgas en restgassen). Per 2 cellen gaan de verbrandingsgassen
door een warmtewisselaarkanaal om de restwarmte vervolgens te gebruiken voor ondermeer het
voorverwarmen van het procesgas, oververhitting, stoomopwekking en voorverwarming van de
verbrandingslucht. In het gezamenlijke warmtewisselaarskanaal van de noordoost- en noordwestcel
zijn nog extra gasbranders aangebracht om de stoom productie te regelen.
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Het gevormde procesgasmengsel wordt afgekoeld en het ontstane condensaat wordt hergebruikt in
de deminwaterbereiding. De warmte van het procesgas wordt benut bij de stoombereiding en in de
destillatiesectie. Het ontstane gasmengsel wordt synthesegas genoemd en dient als voedingsgas voor
de synthesesectie
Synthesesectie
De synthesesectie wordt gevoed met het in de reformersectie geproduceerde procesgas: het
synthesegas. Het gas wordt na te zijn gecomprimeerd en gekoeld over de synthesereactor
gecirculeerd. In de synthesereactor wordt uit CO, CO2 en H2 methanol gevormd. De toegepaste
katalysator bestaat uit een koper-zinkverbinding. De reactie is exotherm en vindt plaats tussen ca. 220
en 290 °C. Bij deze condities wordt nagenoeg het reactie-evenwicht bereikt. Dit betekent dat ca. 20%
van het aangeboden synthesegas uit de reformer omgezet is in methanol en water. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de gasflow over de synthesereactor ongeveer 5 keer zo hoog is dan de flow uit de
reformer. Een restant warmte wordt tegen omgevingslucht weggekoeld. Bij deze koeling condenseert
de gevormde methanol. De methanol wordt afgescheiden, in druk verlaagd en gevoed aan de
destillatie. De samenstelling is dan: 82% methanol, 17% water en 1% verontreinigingen (alkanen en
hogere alcoholen). Deze ruwe methanol wordt gezuiverd in de destillatiesectie. Het gas uit de
methanolafscheider wordt samen met het voedingsgas uit de reformer gecirculeerd over de reactor
waarbij continu wordt gespuid om accumelatie van inerten tegen te gaan. Het spuigas wordt als
restgas toegevoegd aan het stookgas van de reformersectie.
Destillatiesectie
De ruwe methanol uit de synthesesectie wordt in de destillatiesectie in twee stappen gezuiverd. In de
eerste stap worden de lichte alkanen uit het mengsel verwijderd. Dit gebeurt in de toppingkolom. De
afgescheiden alkanen worden naar de reformer gevoerd en verbrand. Het resterende
methanolmengsel wordt in de tweede stap verder gescheiden in methanol, water en een mengsel van
zware alkanen en alcoholen. Dit gebeurt in de destillatietoren. De zuivere methanol wordt afgevoerd
.naarjde opslagtanks voor eindproduct. De afgescheiden zware alkanen en alcoholen worden onder de
naam foezelolie afgevoerd en in de stookgasvoorverwarmer van de reformer verneveld en verbrand.
Het reguliere bodemwater wordt na koeling afgevoerd naar de bodemwatertank voor hergebruik of
geloosd op Zeehavenkanaal dat in verbinding staat met het Eems Dollard Estuarium. Deze tank wordt
gedeeld door beide installaties (MeOH l en II).
Naast de beide productie-installaties zijn er de volgende ondersteunende systemen, installaties en
voorzieningen aanwezig bij BioMCN:
Stoomsystemen
Naast de MD-stoom (midden druk) en LD-stoom (lage druk) die deels door externen (Delesto) op het
Chemiepark wordt geleverd produceert BioMCN ook zelf stoom. Er wordt HD-stoom (hoge druk) in de
stoomvormers van de reformersectie geproduceerd. Verder wordt er MD-stoom voor de stoomvoeding
van de reformersectie geproduceerd en hoge en lage temperatuur LD-stoom voor o.a.
verwarmingsdoeleinden en verwarming van procestromen. Voor de inzet van glycerol in MeOH-l
zullen er twee stoomoververhitters worden bijgeplaatst.
Koeltorens
Het voor het productieproces benodigde koelwater wordt geproduceerd door 2 koeltorens.
Voor het zuiveringsproces van ruwe glycerol zal er een nieuwe koeltoren worden geplaatst die werkt
volgens het geforceerde ventilatieprincipe.
Demiwaterbereiding
Voor de productie van stoom en bij het kraakproces in de reformer is water nodig dat aan zeer strenge
kwaliteitseisen moet voldoen. In de demineralisatiesectie wordt procescondensaat en leidingwater op
de vereiste kwaliteit gebracht.
Fakkelsysteem
In totaal zijn er 6 fakkels (elke productie-éénheid heeft 3 fakkels) waar de brandbare gassen die via de
afblaas van veiligheidstoestellen, afvoerregelkleppen en aftapleidingen naar worden afgevoerd en
daar worden verbrand.
Oliesysteem
Ten behoeve van de turbines en compressoren zijn er 4 oliesystemen te weten: krachtolie-, regelolie-,
smeerolie- en sealoliesysteem. De systemen worden gevoed vanuit twee 30 m3 voorraad vaten.
Expandersysteem
Het spuigas uit de synthesesectie wordt naar het expandersysteem geleid. In de expander worden
druk en temperatuur verlaagd. De hier vrijkomende energie wordt omgezet in elektrische energie
welke in principe voor eigen gebruik is bestemd.
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Purgegassysteem
Dit gas wordt gebruikt voor: de waakvlammen op de fakkels, de aansteektoortsen in de
reformersectie, fornuizen van de MD- en LD-stoomoververhitters, het stoken van de opstartoven van
de synthesereactor en het zuurstofvrij en droog houden van afblaasleidingen.
Dripsysteem
Ten behoeve van het spoelen en drainen van methanolhoudende leidingen en systemen is er een
beneden het maaiveld gelegen opvangvat. De in dit opvangvat verzamelde vloeistof wordt naar de
ruwe methanol verpompt en in de destillatie tot goed product verwerkt.
Noodstroomgenerator, laboratorium, werkplaats en kantoor
Met de dieselaangedreven noodstroomvoorziening is de elektriciteitsvoorziening voor vitale
apparatuur en noodverlichting gewaarborgd. In het laboratorium worden kwaliteitsanalyses uitgevoerd.
In de werkplaats worden de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden verricht.
Verlading en opslag methanol
Scheepsverlading geschiedt via de buitensteiger van BioMCN in het Zeehavenkanaal alsook buiten de
inrichting via de binnensteiger van Akzo Nobel in het Oosterhornkanaal. Aan de buitensteiger van
BioMCN kunnen ook verladingen plaatsvinden van MDI voor Dow, Azijnzuur voor Akzo en methanol
voor Dynea. De hiervoor benodigde pompen en verdere laad- en losvoorzieningen zijn geen
eigendom van BioMCN maar van respectievelijk Dow en Akzo behoren derhalve niet tot de inrichting
van BioMCN. De methanolverlading voor Dynea wordt uitgevoerd door BioMCN met de
verladingfaciliteiten van BioMCN. Dynea slaat haar grondstof methanol ook op in tanks van BioMCN.
In de vergunningen van deze bedrijven is het gebruik van deze pompen en overige laad- en
losvoorzieningen geregeld.
Vanuit de destillatiesectie loopt het eindproduct methanol van de beide productie-eenheden (MeOH l
en II) af naar één van twee opslagtanks (17.600 m3). Van hieruit wordt de methanol overgepompt naar
de verladingtanks (13.000 m ). Vanuit deze verladingtanks wordt de methanol door middel van
transportsystemen (leidingen en pompen) naar de diverse verladingen (vulstation tankauto's, steigers
schepen, vulstation ketelwagons) geleid. Deze vulstations voor tankauto's en ketelwagons zijn
eigendom van Dynea.
Opslag glycerol
De aangevoerde ruwe glycerol wordt opgeslagen in een tank (12.500 ton) en na zuivering opgeslagen
in een atmosferische tank (5.000 ton).
Naast de activiteiten die allemaal betrekking hebben op het produceren van (bio)methanol zal er om
de twee jaar bij elke productie-éénheid een grote onderhoudsstop worden uitgevoerd. Hierbij zullen
iedere vier jaar de katalysatoren worden uitgewisseld. Tijdens deze onderhoudsstops zal er een
tijdelijk bouwketenpark ontstaan waar de verschillende bedrijven hun materiaal, gereedschap,
hulpstoffen enz. opslaan. Ook zal er tijdens een dergelijke stop een hoeveel extra afval ontstaan. In de
voorschriften is bepaald dat voor deze niet representatieve bedrijfssituatie ook de voorschriften van
toepassing zijn die betrekking heb op de opslag en het gebruik van hulpstoffen en afvalstoffen.
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 aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de
beoordeling van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij op 4 juni 2008 de
aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 17 juni
2008 is de voorbereidingsprocedure weer gestart.
De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit
besluit.
2.2
Processtapen
Op 17 april 2008 hebben wij de ontvangst bovengenoemde aanvraag schriftelijk bevestigd.
Op 16 juni 2008 is er een aanvulling op de aanvraag verstuurd de ontvangst is door ons op 17 juni
2008 schriftelijk bevestigd.
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Het ontwerp van de beschikking is van 7 juli 2008 tot en met 18 augustus 2008, tezamen met de
aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in
de gemeente Delfzijl en dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad
van het Noorden van 5 juli 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.
Op 3 juli 2008 is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de
directe omgeving van de inrichting binnen een straal van 200 m en daarbuiten.
Binnen de gestelde termijn hebben wij geen zienswijzen en geen verzoek voor een
gedachtenwisseling ontvangen.
2.3
Coördinatie
Met deze gecombineerde aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) ingediend bij Rijkswaterstaat Noord Nederland. In paragraaf 14.1 en 14.2
Wm wordt aan ons verzocht een gecoördineerde voorbereiding en behandeling van de beide
vergunningaanvragen en de aanmeldingsnotitie MER te bevorderen. Aan deze gecoördineerde
behandeling is invulling gegeven doordat de beoordeling van de aanmeldingsnotitie MER gezamenlijk
is uitgevoerd. Het vooroverleg over de gecombineerde vergunningaanvraag en het daarbij behorende
Veiligheidsrapport heeft ook gezamenlijk plaats gevonden. Verder is er door ons een concept van het
ontwerpbesluit Wm aan Rijkswaterstaat voorgelegd voor een inhoudelijke afstemming. Op 24 juni
2008 heeft Rijkswaterstaat ons per brief meegedeeld dat zij het voornemen heeft om de behandeling
van de beide vergunningprocedures los te koppelen. Rijkswaterstaat kan niet binnen de, in het
vooroverleg bepaalde termijn, een ontwerpbeschikking voor de aangevraagde Wvo-vergunning
opstellen. Omdat BioMCN gebaat is bij een voortgang van de procedure hebben wij in nauw overleg
met Rijkswaterstaat besloten om de beide besluiten niet gezamenlijk te publiceren en ter inzage te
leggen. Bij deze overweging is meegenomen dat in materiële zin wel aan de coördinatieplicht is
voldaan en er geen overige belanghebbenden zijn die hierdoor zullen worden geschaad. Door de
koppeling tussen de bouw- en Wm-vergunning zou het onverantwoord langer duren (ca. 2-3
maanden) voordat BioMCN met de bouw van de nieuwe installaties kan beginnen. BioMCN is hierover
door Rijkswaterstaat en door ons geïnformeerd.
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.
Op 17 maart 2008 is er door BioMCN een aanvraag om een bouwvergunning ingediend bij de
gemeente Delfzijl. Deze aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een tankpit inclusief laad- en
losplaats voor glycerol, een zuiveringsinstallatie met mcc-ruimte voor het zuiveren van ruwe glycerol,
koelwerk opgebouwd uit 4 koelunits en een laad/losarm op zowel de binnen- als buitensteiger.
De coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn van toepassing en dienen in
acht te worden genomen. Dit betekent dat de Wm-vergunning niet eerder in werking treedt dan nadat
de bouwvergunning is verleend.
2.4
Milieueffectrapport
2.4.1 M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen uitbreiding van de productiecapaciteit valt onder categorie 21.6 van de D-lijst van
het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r. -beoordelingsplicht geldt. De aanvraag van
BioMCN heeft namelijk betrekking op een productiecapaciteit van 1.000.000 ton methanol per jaar. Dit
is productieverhoging van 210.000 ton ten opzichte van de in 1980 vergunde capaciteit van 790.000
ton methanol. In categorie 21.6 sub a is bepaald dat in gevallen waarin de verwerkingscapaciteit van
de installatie toeneemt met meer dan 100.000 ton per jaar de Mer-beoordelingsplicht geldt. De
aanvrager heeft de activiteit op 13 december 2007 bij ons aangemeld door middel van een
aanmeldingsnotitie (artikel 7.8a van de Wm). Op 31 januari 2008 is er per brief nog een aanvulling op
deze notitie verstrekt die betrekking heeft op de vervanging van het bestaande chromaathoudende
koelwatersysteem.
Met de aanmeldingsnotitie is de benodigde informatie gegeven om een oordeel te geven over de
noodzaak tot het opstellen van een MER.
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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).
Op basis van de in de aanmeldingsnotitie verstrekte gegevens hebben wij samen met Rijkswaterstaat
Noord Nederland bij besluit van 11 maart 2008, kenmerk 2008-78630 besloten dat er voor de
voorgenomen uitbreiding van de productiecapaciteit van 790.000 ton naar 1.000.000 ton per jaar en
waarbij tevens glycerol als grondstof zal worden ingezet, er geen sprake is van dusdanige
omstandigheden dat er een MER dient te worden opgesteld. De belangrijkste overwegingen hierbij
zijn dat er BBT-maatregelen worden genomen ten aanzien van geluid- en luchtemissies en dat de
geluidimpact binnen de geluidzone past en dat uit de cumulatieve toetsing blijkt dat er geen sprake is
van significante negatieve beïnvloeding van de luchtkwaliteit. De wijziging van de inrichting zal niet
leiden tot een dusdanige nadelige beïnvloeding van het milieu dat het opstellen van een MER
gerechtvaardigd zou zijn.
Bij de m.e.r.-beoordelingsprocedure is Rijkswaterstaat Noord Nederland mede bevoegd gezag. Er
heeft daarom coördinatie plaatsgevonden tijdens de besluitvorming op de aanmeldingsnotitie.
2.5
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 te Groningen;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden, namens de Minister van Verkeer en
Waterstaat;
het Waterschap Hunze en Aa's te Veendam;
de Waterdienst van Rijkswaterstaat te Lelystad;
de commandant van de Regionale brandweer te Groningen;
Arbeidsinspectie team Noordoost Nederland te Arnhem;
VROM DGM; directie Externe Veiligheid te Den Haag;
de burgemeester van de gemeente Delfzijl;
ministerie van LNV; directie Regionale Zaken te Groningen;
Groningen Seaports te Delfzijl;
Niedersachsiches Ministerium für den landlichen Raum, Ernahrung, Landwirtshaft und
Verbraucherschutz te Oldenburg (D).
Op 17 april 2008 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de
bij deze procedure betrokken adviseurs.
Op 4 juni 2008 hebben wij de inspecteur van de VROM-inspectie Noord om een reactie verzocht over
de concentratie-eis van stikstofoxiden van het afgas van de reformer van MeOH-l bij het inzetten van
glycerol als grondstof.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht. Rijkswaterstaat NoordNederland heeft ons op 5 juni per brief meegedeeld geen advies uit te brengen.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9
wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel
8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking
komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking
van verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de
Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden
gerealiseerd door toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in
BREF-documenten en diverse nationale documenten.
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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 gpbv-installaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten
relevant zijn. Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen
rekening worden gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of
activiteiten binnen de inrichting.
BioMCN valt onder de categorieën 1.1 (Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte
van meer dan 50 MW) en 4.1 b (Chemische installaties voor de fabricage van organische-chemische
basisproducten, zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen,
carbonzuren, esters, acetaten, ethers, peroxyden, epoxyharsen) als aangegeven in bijlage 1 van de
IPPC richtlijn en is dus een gpbv installatie. Daarom is in deze vergunning met de volgende BBT
documenten rekening gehouden:
Verticale BREFs:
Large Volume Organic Chemical Industry; februari 2003 (Organische bulkchemie)
Horizontale BREFs:
Emissions from Storage; juli 2006 (Op- en overslag bulkgoederen);
Waste water and Waste Gas Treatment; februari 2003 (Afgas- en afvalwaterbehandeling);
Industrial Cooling Systems; december 2001 (Industriële koelsystemen);
Cross media & economics; juli 2006;
General Principles of Monitoring; juli 2003 (Monitoring);
Energy efficiency; definitief concept maart 2008 (Energie efficiëntie);
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (richtlijn voor brand-, arbeids- en milieuveiligheid);
PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten (buitenopslag in kleine installaties).
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de
BBT-documenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van
toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende
milieuaspecten. Om de installaties in overeenstemming te brengen met BBT zal BioMCN de volgende
maatregelen treffen:
MeOH-ll voorzien van low-NOxbranders;
het chromaathoudende koelwatersysteem (twee koeltorens) vervangen.
3.3
Activiteitenbesluit
Voor de totstandkoming van het Activiteitenbesluit is de Wet milieubeheer per 1 januari 2008
gewijzigd. 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. Via bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten
genoemd die vergunningplichtig zijn. Het uitgangspunt is dat alle inrichtingen onder de algemene
regels vallen en dat de vergunningplicht de uitzondering vormt.
Afhankelijk van het type inrichting zijn bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing
(artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit maakt een onderscheid in de volgende
drie typen inrichtingen:
Type A-inrichtingen zijn de inrichtingen van het Activiteitenbesluit die onder het 'lichte regime' van de
algemene regels vallen.
Type B-inrichtingen zijn de inrichtingen die niet (meer) vergunningplichtig zijn: op deze inrichtingen is
het gehele Activiteitenbesluit van toepassing.
Type C-inrichtingen zijn de inrichtingen die op grond van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit
vergunningplichtig blijven. Bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van
toepassing op type C-inrichtingen.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) gebaseerd en regelt verder geen aspecten die in andere wet- en
regelgeving is gereguleerd, zoals bijvoorbeeld in de arbo- of bouwregelgeving. Ondanks dat sprake is
van één algemene maatregel van bestuur, het Activiteitenbesluit, hebben zowel het bevoegd gezag op
grond van de Wm als Wvo de taak om de naleving van de algemene regels uit het Activiteitenbesluit
te waarborgen.
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De inrichting van BioMCN is, zoals hiervoor al aangegeven, een gpbv-installatie waarop derhalve de
regels uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.
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 vergunninghoudster niet in strijd
is met de NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli
2006 is geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur
leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame
ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het
milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt
voor gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 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.
BioMCN beschikt op dit moment niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Wel heeft zij
aangegeven dat het voormalige milieuzorgsysteem van Methanor welke nu binnen de organisatie
operationeel is, geschikt zal worden gemaakt voor ISO 14001. In de vergunning hebben wij het
opstellen en implementeren van een gecertificeerd milieuzorgsysteem in een voorschrift verplicht
gesteld.
3.6.2
Bedrijfsmilieuplan
Op 2 april 1993 hebben VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) en de betrokken
overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid Chemische Industrie ondertekend. Deze
intentieverklaring bevat een integrale milieutaakstelling (IMT) met doelstellingen die zijn afgeleid van
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Methanor heeft dit convenant ondertekend en de verplichting
tot het opstellen van een bedrijfsmilieuplan uitgevoerd. In september 2005, ten tijde van de
voorbereiding voor het opstellen van het Bmp-4, heeft Methanor aan de Overleggroep Chemische
Industrie te kennen gegeven haar deelname aan het convenant te beëindigen. Doordat Methanor uit
het convenant is getreden is er voor de planperiode 2006-2011 ook geen Bmp-4 opgesteld.
In deze vergunning hebben wij hiermee rekening gehouden en door middel van aanvullende
maatregelen is een vergelijkbare inzet afgedwongen zodat alsnog aan het IMT wordt voldaan. Het
betreft ondermeer de volgende maatregelen: emissiereductie verzuring (NOX en SO2),
bodembescherming (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming), milieuzorg & responsible care
(gecertificeerd milieuzorgsysteem) en de IPPC-toets.
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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. BioMCN is niet gelegen in een gebied
waaraan een bijzondere betekenis moet worden toegekend (stiltegebied, waterwingebied, hoge
natuur- en cultuurhistorische waarde enz.). BioMCN is direct gelegen nabij het Eems-DollardEstuarium wat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied "Waddenzee". Dit Natura 2000-gebied
bestaat uit een aanwijzing als een Vogelrichtlijngebied en als een Habitatrichtlijngebied.
Deze Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.
Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en
habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Gelet op de directe ligging
nabij het Natura 2000-gebied "Waddenzee" moet er daarom worden beoordeeld of de activiteit de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren, bezien in het licht
van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen. Als hiervan sprake is moet een vergunning ingevolge de
Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Als vervolgens niet kan worden uitgesloten dat de
activiteit, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kan
hebben voor het desbetreffende gebied moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van
de gevolgen voor dit gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling
van dat gebied. Met betrekking tot de hierboven genoemde aspecten overwegen wij het volgende.
In het kader van de aanmeldingsnotitie Mer-beoordelingsplicht is door BioMCN een natuurtoets
uitgevoerd om de mogelijke negatieve effecten door de activiteiten van BioMCN op de natuurwaarden
te bepalen. Deze natuurtoets is nogmaals als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegd.
Het scheepvaartverkeer van en naar BioMCN gaat door het Natura 2000-gebied "Waddenzee". Er zal
door de activiteiten van BioMCN naar verwachting een toename van de scheepvaart met circa 150
schepen per jaar plaats vinden. Dit is in relatie met de 10.000 scheepvaartbewegingen die jaarlijks in
de haven van Delfzijl plaatsvinden verwaarloosbaar en zal dan ook niet leiden tot significant negatieve
effecten op de natuurwaarden.
De emissies naar de lucht van de productie-eenheden MeOH l en II en de verlading en opslag van
methanol hebben vermestende (NOX) en verzurende (NOX, SO2 en VOS) eigenschappen. De effecten
van verzuring ten gevolge van depositie op open water zijn niet aannemelijk gezien het bufferend
vermogen van zeewater. Wel gevoelig voor verzuring zijn de habitattypen schorren en slikken bij het
droogvallen. Effecten op vogel- en habitatsoorten zijn niet aannemelijk.
Door de SO2-emissie van BioMCN neemt de achtergrondconcentratie met 0,02ug/m3toe. Dit is ten
opzichte van de achtergrond een maximale bijdrage van 0,2% wat wij als verwaarloosbaar
beoordelen. De achtergrondconcentraties inclusief de bijdrage van BioMCN voldoen aan de Wet
Luchtkwaliteit (in werking getreden op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434)).
Voor NO2 geldt dat ten gevolge van BioMCN de achtergrondconcentratie met 1,7 ug/m3 wordt
verhoogd. De achtergrondconcentratie bedraagt nu 12.48 ug/m3 en met de aangenomen verhoging
blijft het ruim onder de grenswaarde van 40 ug/m3 uit de Wet luchtkwaliteit.
VOS komen bij BioMCN in hoofdzaak vrij bij de scheepsverladingen en kunnen onder invloed van
zonlicht ozon vormen op leefniveau en daarbij kunnen ze tevens bijdragen aan de verzuring. Voor
VOS zijn geen grenswaarden bepaald. Voor zover bij ons bekend veroorzaakt de huidige VOSemissie geen negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Wij verwachten dat de
capaciteitsvergroting, dat tot een beperkt aantal extra scheepsverladingen zal leiden, hierin geen
verandering zal brengen.
Gelet op het bovenstaande en de uitgevoerde natuurtoets concluderen wij dat er naar verwachting
geen (in)direct effect zal zijn op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten,
bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen. Er is naar onze mening daarom geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de
Natuurbeschermingswet. Tevens worden er in het kader van de Wet milieubeheer geen aanvullende
voorschriften opgenomen.
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.
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Op basis van indicatief onderzoek door raadpleging van www. natuurloket.nl (kilometerhok
x:257/y:592 t/m x:265 /y:595) mag worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de inrichting van BioMCN is gevestigd zich een aantal beschermde soorten, namelijk broed- en
watervogels bevinden. Op basis van de door BioMCN ten behoeve van de vergunningaanvraag
uitgevoerde natuurtoets zijn wij mening dat er geen significant negatieve effecten op de
natuurwaarden van de Waddenzee te verwachten zijn ten gevolge van de luchtemissies. Voor
mogelijke effecten op de natuurwaarden is vooral verzuring (NOX, SO2 en VOS) en/of vermesting
(NOX) van belang. Echter effecten op open water (Waddenzee) en op vogelsoorten zijn niet
aannemelijk. Wij zijn daarom van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van
oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de
aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.8
Afvalstoffen en afvalwater
3.8.1
Algemeen
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de
afgifte moeten worden bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking
worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften
opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen.
3.8.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
Bij het productieproces van methanol komt nagenoeg geen proces afhankelijk afval vrij. Het afval dat
vrijkomt bij BioMCN bestaat hoofdzakelijk uit proces onafhankelijk afval dat ontstaat bij (groot)
onderhoud aan de productie-installaties MeOH l en II of bij onderhoud aan de ondersteunende
systemen, installaties en voorzieningen. Dit afval bestaat ondermeer uit bouw- en sloopafval (hout,
ijzer en beton), smeer- en motoroliën, actief kool (cat-pijpen), ionenwisselaarsharsen
(demininstallatie), slib van de afvalwaterbehandeling enz.
Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en gescheiden gehouden en afgevoerd naar de centrale
afvalopslag van het Chemiepark. Vandaar wordt het naar een erkende inzamelaar of verwerker
afgevoerd. BioMCN beschikt niet over eigen opslagvoorzieningen voor het opslaan van grote
hoeveelheden afvalstoffen. De aanwezige opslagvoorzieningen zijn ingericht voor kleine partijen afval
en zullen in beginsel binnen 24 uur naar het de centrale opslag zijn afgevoerd.
Uit de elektronische milieujaarverslagen (e-MJV) van 2003 t/m 2006 blijken de hoeveelheden afval
nogal te schommelen. Dit is ondermeer te verklaren doordat er tijdens grote stops veel afval ontstaat
en doordat in 2005 een deel van de fabriek (MeOH-ll) en later in 2006 de gehele fabriek is gesloten.
De hoeveelheden fluctueren dan ook van 290 ton in 2003, 452 ton in 2004, 70 ton in 2005 en 30 ton in
2006. Door glycerol als grondstof in te zetten voor de methanolproductie zullen er nieuwe
afvalstromen ontstaan. Bij de glycerolzuivering zal er een met natriumchloride (NaCI)-verontreinigd
glycerine (ca. 6000 ton/jaar) en een mengsel van NaCI, glycerine en MONG (matter organic nonglycerol) ontstaan (ca 13.000 ton/jaar).
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven
(Infomil, december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en
vergunningverlening" (april 2003). Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is
wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval
binnen de inrichting vrijkomt.
Hoewel de totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval aanzienlijk meer is dan de genoemde
relevantiecriteria hebben wij in deze vergunning geen aandacht besteed aan de preventie van
afvalstoffen. Bij deze overweging is meegenomen dat Methanor in het verleden al eens onderzoek
(quick scan) naar afvalbesparingsmogelijkheden heeft uitgevoerd en dat het hier om met name proces
onafhankelijk bedrijfsafval gaat. Ook vinden wij het niet zinvol om voor de nieuwe stromen
afvalstoffen, die zullen ontstaan door het inzetten van glycerol als grondstof, nu al een
onderzoeksverplichting in te stellen om deze nu nog geschatte hoeveelheden te reduceren. Wij gaan
er vooralsnog van uit dat BioMCN zich zal inspannen om deze hoeveelheden te beperken.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de
bron. In bijlage 4 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
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Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen niet nodig.
3.8.3 Afvalwater
Zuiveringstechnische voorzieningen
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via Zuiveringstechnische
voorzieningen in het openbaar riool en oppervlaktewater lozen van respectievelijk niet verontreinigd
hemelwater en bedrijfsafvalwater De voorschriften hebben betrekking op de uitvoering en het
onderhoud van de olie-afscheider en de waste-pit.
Relatie Wvo-vergunning
Het bedrijfsafvalwater van BioMCN wordt via de bedrijfsriolering in de wastepit verzameld waarin ook
het afvalwater van Dynea terecht komt. Vanuit deze wastepit wordt het gezamenlijke afvalwater
geloosd op het Eems-Dollard-Estuarium. Daarnaast wordt het afvalwater dat ontstaat bij de
glycerolzuivering en het regeneratiewater uit de deminkelder afgevoerd naar de waterzuivering van
North Water. Voor deze beide lozingen is gelijktijdig met de onderhavige Wm-aanvraag een Wvovergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat Noord Nederland.
Het niet-verontreinigd hemelwater ondermeer afkomstig van tankputten, wegen en straatkolken zal via
het hemelwaterriool worden geloosd op het Oosterhornkanaal. Het Waterschap Hunze en Aa's heeft
in vooroverleg aangegeven dat voor dit niet verontreinigd hemelwater geen Wvo-vergunning
noodzakelijk is. Het huishoudelijk afvalwater zal worden verzameld in een septictank en vervolgens
per tankauto regelmatig worden afgevoerd.
3.9
Lucht
3.9.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
organische stoffen
anorganische stoffen
emissies van procesfornuizen
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
Deze richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004
uitgebreid op het gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPCrichtlijn. Bestaande installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moesten uiterlijk in oktober 2007 aan
de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe
installaties en ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen
vanaf het moment van vergunningverlening.
3.9.2
Emissiehandel CO2
Op grond van Europese regelgeving is binnen de Europese Unie een systeem van handel in
emissierechten tot stand gebracht. Dit systeem is op 1 januari 2005 van start gegaan. De EG-richtlijn
handel in broeikasgasemissierechten is in Nederland geïmplementeerd in ondermeer de Wet
milieubeheer en het Besluit handel in emissierechten. Welke inrichtingen onder het systeem van
emissiehandel vallen blijkt uit het Besluit. De betreffende inrichtingen moeten een emissievergunning
hebben om de broeikasgassen te mogen uitstoten die onder die regelgeving vallen en dit moet
uiteindelijk leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland en, indirect,
tot besparing van energie.
Op grond van de Wet milieubeheer (art. 16.23) moeten nationale toewijzingsplannen worden
opgesteld waarin voornemens zijn opgenomen met betrekking tot de toewijzing van
broeikasgasemissierechten.
Per 1 januari 2008 is de nieuwe handelsperiode (2008-2012) ingegaan van het Europese systeem
voor emissiehandel. Ten opzichte van de eerste planperiode (2005-2007) zijn er een aantal nieuwe
deelnemers bijgekomen uit vooral de sectoren glastuinbouw en keramiek. Daarnaast zijn er ook 40
bedrijfslocaties met een bestaande vergunning uit de eerste planperiode die door wijziging van
deelnamecriteria vanaf 1 januari 2008 niet langer deelnemen aan CO2-emissiehandel. Om
harmonisatie met andere EU-lidstaten te bereiken is een deel van de verbrandingsemissies buiten het
systeem van CO2-emissiehandel komen te vallen. In het Nationaal Toewijzingsplan
broeikasgasemissierechten 2008-2012 is aangegeven dat de verbrandingseenheden van
petrochemische krakers met een gezamenlijke productie van ten minste 50 kton propyleen of ethyleen
niet onder de reikwijdte van het systeem vallen. Daarbij wordt gedoeld op het gehele proces van
kraken en wordt expliciet aangegeven dat de eenheden voor ammoniakproductie,
synthesegasproductie, methanolproductie, CO- en H2-productie, VCM-kraakfornuizen in ieder geval
niet onder CO2-emissiehandel vallen. BioMCN is derhalve één van deze bedrijven die door deze
wijziging niet meer onder het systeem van CO2-emissiehandel valt. Op 19 november 2007 heeft
BioMCN een intrekkingsbesluit ontvangen van de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit).
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BioMCN wordt met een totaal primair energieverbruik van ca. 25 petajoule (PJ) tot de energieintensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een energiegebruik van 0,5 PJ of
meer. De doelstellingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt in het convenant Benchmarking energie
efficiency. BioMCN (voorheen Methanor) heeft dit convenant ondertekend. Het convenant loopt tot
2012. Het is al bekend dat er geen tweede ronde benchmarking energie-efficiency zal worden opgezet
en dat daardoor deze bedrijven onder de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3) zullen gaan
vallen om op deze wijze energie-efficiencyverbeteringen te realiseren. In de MJA-3 is gekozen voor
intensivering, verlenging en verbreding van MJA-2 om de doelstellingen uit Schoon en Zuinig en het
Duurzaamheidsakkoord in te vullen. Op basis van het MJA-3-convenant moet BioMCN dan een
energie efficiency plan (EEP) en een energiebesparingsplan (EBP) opstellen en uitvoeren.
3.9.3 Emissiehandel NOX
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem
van emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden
verhandeld. Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden
genomen ter beperking van deze emissies.
Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan 20 MW vallen
onder de reikwijdte van het Besluit NOx-Emissiehandel.
BioMCN maakt geen deel uit van één van de branches maar heeft een of meer
verbrandingsinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 20 MW of meer en valt dus onder het
regime van het Besluit. BioMCN beschikt over een vergunning afgegeven door de Nederlandse
Emissieautoriteit (NEa), waarin een prestatienorm voor de jaaremissie is opgenomen.
Overigens merken wij op dat de NOx-emissiehandel los moet worden gezien van de verplichting om te
toetsen aan de best beschikbare technieken zoals vastgelegd in art. 8.11 van de Wm (en de IPPC).
Deze toets hebben wij uitgevoerd in paragraaf 3.9.7 Anorganische stoffen.
3.9.4
Emissie van stof
De emissie van (fijn)stof wordt binnen de inrichting van BioMCN uitsluitend veroorzaakt door de
verkeersbewegingen op het terrein van BioMCN. Omdat het hier om een zeer geringe jaarvracht gaat
die alleen wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer hebben wij in de vergunning hier geen
voorschriften over opgenomen.
3.9.5 Stoffen met een minimalisatieverplichting
Sommige stoffen zijn dermate (milieu)gevaarlijk dat hun emissies nul zouden moeten zijn. Voor de
procesemissies van dergelijke stoffen geldt dat het streven op nulemissie moet zijn gericht, dit wordt
aangeduid als de minimalisatieverplichting.
De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die kunnen vrijkomen naar de lucht en die
overeenkomstig hoofdstuk 3.2.1 van de NeR zijn ingedeeld in de categorie ERS (extreem risicovolle
stoffen), MVP 1 (stofklasse 1 minimalisatieverplichte stoffen) en MVP 2 (stofklasse 2
minimalisatieverplichte stoffen). Voor de emissie van deze stoffen moet worden aangesloten bij het
Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen (SOMS). Door
BioMCN worden geen stoffen geëmitteerd waarop deze minimalisatieverplichting van toepassing is.
3.9.6
Organische stoffen
De volgende organische stoffen worden geëmitteerd: koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), methaan
(CH4) en vluchtige organische stoffen (VOS).
Kooldioxiden (CO?)
Als de beste beschikbare techniek voor CO2-emissies is in de BREF LVOC verbeterde energieefficiëntie aangegeven. Een hoog energetisch rendement komt namelijk overeen met een relatief lage
CO2-emissie. Het verbeteren van de energie efficiency heeft BioMCN uitgewerkt door deel te nemen
aan het convenant Benchmarking welke nog tot 2012 loopt. Hierna zullen deze energieefficiencyverbeteringen een vervolg krijgen in de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3).
Koolmonoxide (CO)
CO is een bijproduct van het verbrandingsproces dat ontstaat bij onvolledige verbranding van
koolwaterstoffen. Een CO-emissie in de rookgassen is een goede indicator voor de
verbrandingsefficiëntie. BioMCN geeft in de aanvraag aan dat de beide reformers ieder jaarlijks 50 ton
CO emitteren. In de BREF LVOC is geen eis (range) opgenomen voor de CO-emissie. De BBT voor
de vermindering van de CO-uitstoot is een volledige verbranding die ondermeer kan worden bereikt
door geavanceerde monitoring (continu meten van O2 en CO) en procesbeheerstechnieken en
onderhoud aan het verbrandingssysteem.
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In de BREF Large Combustion Plant (Grote Stookinstallaties) die feitelijk van toepassing is op de
grote Stookinstallaties voor de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen en biomassa is wel
een CO-emissieniveau opgenomen namelijk van 5 - 250 mg/m3. Voor gasketels met low NOXbranders, waarmee de reformers nog het best te vergelijken zijn (het niveau voor NOX komt exact
overeen met dat in de BREF LVOC voor procesfornuizen gestelde) is een CO-niveau van 30-100
mg/m3 de BBT.
Hoewel in het algemene BBT (hoofdstuk 6 BREF) voor LVOC geen CO-eis is opgenomen wordt in
sommige illustratieve processen in deze BREF wel een emissieniveau bepaald. In het illustratieve
proces lagere olefinen, waarbij kraakreacties plaats vinden in pyrolyse-ovens, is voor de gasgestookte
fornuizen, voorzien van low-NOx branders, als de BBT een CO-emissie van 20 mg/m3 bepaald. In het
illustratieve proces formaldehyde wordt voor het zgn. oxideproces waarbij formaldehyde uit methanol
wordt vervaardigd door katalytische oxidatie met luchtovermaat voor CO een range van 20 -50 mg/m3
als BBT gezien. In de NeR is voor CO overigens ook geen emissie-eis opgenomen.
Om te waarborgen dat het verbrandingsproces optimaal verloopt hebben wij in de vergunning voor de
CO-emissie van de beide reformers een concentratie-eis opgenomen. Daarnaast is, om een goede
verbranding te garanderen, als middelvoorschrift het continu monitoren van CO en O2 in het
afgaskanaal als verplichting opgenomen. De CO-eis is bepaald aan de hand van een
luchtkwaliteitstoets en vastgesteld op 30 mg/m3.
Naast de beide reformers zijn de twee sealoliescrubbers met een gezamenlijke jaarvracht van 415 ton
en de demininstallatie met een jaarvracht van 5 ton relevante CO-emissiebronnen. Wij hebben geen
emissie-eis voor de CO-emissie in de vergunning opgenomen aangezien in de NeR hiervoor ook geen
emissieeis is vastgesteld. Inmiddels is BioMCN een haalbaarheidsstudie gestart om deze
procesemissies van de sealoliescrubber/vent (naast CO, CO2, CH4, VOS en H2) naar de branders van
de reformersectie te leiden. In voorschrift 9.2.4. van deze vergunning hebben wij de verplichting tot het
uitvoeren van een onderzoek naar een reductie van de emissies van deze oliescrubbers opgenomen.
VOS en NMVOS (niet methaan-VOS)
Methaan komt vrij bij de beide sealoliescrubbers (totale jaarvracht 130 ton) en de demininstallatie
(jaarvracht 3 ton). De twee sealoliescrubbers emitteren daarnaast ook nog een hoeveelheid VOS
(totaal 7 ton per jaar). Deze koolwaterstoffen (CxHy) behoren tot klasse 0.2 van de NeR. Bij een
grensmassastroom van 500 gram/uur is dan een emissie-eis van 50 mg/m3 van toepassing. De
grensmassastroom voor CxHy van de sealoliescrubber is 782 g/uur (137.000.000g /2/8760h).
Aangezien dit boven de in de NeR gestelde grensmassastroom ligt hebben wij voor de CxHy -emissie
van de sealoliescrubber een emissie-eis van 50 mg/m3 opgenomen. Voor het bepalen van de
meetmethode hebben wij hoofdstuk 3.7.2 van de NeR geraadpleegd.
Daarnaast vindt er een relevante VOS-emissie bij de scheepsverlading van methanol aan de binnenen buitensteiger plaats. In de aanvraag geeft BioMCN op dat aan de binnensteiger ca. 32 ton en aan
de buitensteiger ca. 8 ton aan VOS wordt geëmitteerd.
Door Methanor (nu BioMCN) is er op basis van een maatregel uit het bedrijfsmilieuplan 3 in 2003 een
studie verricht naar de technische en economische haalbaarheid van dampretoursystemen bij
verlading van schepen aan de binnensteiger. Ondermeer is toen een installatie voor diepkoeling met
als naschakeling een incinerator beoordeeld. In juli 2005 is gelet op de negatieve uitkomsten van deze
studie bepaald dat, rekening houdende met de toenmalige bedrijfsituatie bij toen Methanor (nu
BioMCN), dit onderwerp van minder evident belang werd geacht.
Nu in deze vergunningaanvraag sprake is van een verhoging van de methanolproductie van 790.000
naar 1.000.000 ton betekent dit dat ook het aantal scheepsverladingen evenredig zal toenemen. Een
hernieuwde studie om de VOS-emissie die bij de verlading van de schepen aan de binnen- en
buitensteiger terugdringen is dan ook weer actueel. In deze vergunning is aan BioMCN de verplichting
opgelegd om onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van het terugdringen
van de methanoldampemissie bij de verlading van schepen door middel van een dampretoursysteem
of vergelijkbare maatregel.
Met deze onderzoeksverplichting wordt tevens beoogd om een bijdrage te leveren aan het Nationaal
reductieplan VOS. De implementatie vindt ondermeer plaats via convenanten en de NeR. In paragraaf
3.4.3. van de NeR zijn ter reductie van de VOS -emissies voor de chemische industrie een aantal
maatregelen opgenomen. Als voorwaardelijke maatregel is "dampverwerking bij beladingsemissies"
opgenomen waaronder wordt verstaan het terugwinnen of vernietigen van bij belading vrijkomende
VOS met een dampspanning groter dan 1 kPa bij beladingstemperatuur.
3.9.7 Anorganische stoffen
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd: stikstofoxiden en zwaveldioxiden
Stikstofoxiden (NO>)
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De verbrandingsemissies hebben wij getoetst aan de Bref Large Volume Organic Chemical Industry
(LVOC) waarin voor procesovens bij het toepassen van aardgas in combinatie met low NOx-branders
voor stikstofoxiden (NOX) een range van 50-100 mg/m3 (uurgemiddelde) als BBT wordt beschouwd.
In de aanvraag wordt voor de beide productie-eenheden MeOH l en II deze bandbreedte ook als
haalbaar geacht. Tijdens het vooroverleg en uit de in 2007 uitgevoerde emissiemetingen blijkt dat de
bovengrens (100 mg/m3) van deze bandbreedte, op dit moment het maximaal haalbare blijkt. Door de
processturing verder te automatiseren en optimaliseren verwacht BioMCN de NOx-emissië iets te
reduceren. Een verdergaande reductie is te bereiken door de rookgassen te behandelen in een DeNOx-installatie. Een dergelijke rookgasreinigingsinstallatie is gebaseerd op een selectieve nietkatalytische reductie (SNCR) of selectieve katalytische reductie (SCR). Aangezien de beide
procesovens voldoen aan de in de Bref LVOC gestelde normering en daarmee BBT zijn hebben wij
het niet nodig geacht om deze aanvullende emissiebeperkende maatregel in de vergunning op te
nemen. Daarbij komt dat op dit moment de technische haalbaarheid vanwege de zeer grote gasflow
nog onzeker is en de financiële haalbaarheid (kosteneffectiviteit) onbekend. Indien BioMCN
onverhoopt toch niet aan de emissie-eisen voldoet dan zal deze nageschakelde techniek nader
worden beschouwd waarbij de kosteneffectiviteit bepalend zal zijn of een dergelijke maatregel valt te
eisen.
De beide productie-eenheden vallen onder de reikwijdte van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties
milieubeheer A (Bees A). Dit besluit is rechtstreeks werkend. Voor installaties als bedoeld in artikel
13.3.d.2 waartoe beide procesovens behoren is de eis voor stikstofoxiden 110 mg/m3.
Het inzetten van (maximaal 50%) glycerol als grondstof heeft een negatieve invloed op de
verbrandingsomstandigheden. Voor het omzetten van procesgas bij het toepassen van glycerol is
minder warmte nodig. De stookgasflow over de branders neemt daardoor flink af waardoor er minder
interne rookgascirculatie over de branders zal zijn. Door deze verschuiving van de stookgasbalans
(90% aardgas en 10% spuigas) zullen de in 2001 (in de aanvraag is per abuis vermeld dat deze
brandervervanging in 2004 is uitgevoerd) geplaatste low-NOx-branders die hierop niet zijn aangepast,
minder optimaal presteren met als gevolg dat er een hogere NOx-emissie ontstaat. In de aanvraag
geeft BioMCN aan dat er dan een NOx-emissie van 160 mg/m3zal optreden. In de Bref LVOC wordt in
uitzonderlijke situaties een emissieconcentratie tot maximaal 200 mg/m3 als BBT gezien. Het
toepassen van glycerol als grondstof hebben wij als een dergelijke uitzonderlijke situatie beoordeeld.
Na het indienen van de aanvraag is uit verdergaand onderzoek bij BioMCN gebleken dat een
concentratie-eis van 150 mg/m3 haalbaar is. Dit is in de aanvulling op de vergunningaanvraag nader
onderbouwd. Deze van de vergunningaanvraag afwijkende norm bij glycerolinzet in MeOH-l hebben
wij in de voorschriften opgenomen. Omdat deze concentratie-eis hoger is dan de in artikel 13.3.d.2
van het Bees A bepaalde hebben wij op grond van de artikelen 28.5.a en 28.8.b van het Bees A de
inspecteur van de VROM-Inspectie, namens de minister van Vrom, hierover schriftelijk (brief d.d. 4
juni 2008) op de hoogte gebracht. Op 18 juni 2008 hebben wij van de inspecteur een reactie
ontvangen waarin hij aangeeft dat hij eerst een fundamentele discussie met ons wil voeren over de
inzet van glycerol in het productieproces alvorens wordt overgegaan tot het opnemen van een minder
strenge eis. Op woensdag 25 juni heeft dit overleg plaats gevonden tussen medewerkers van de
afdeling Milieuvergunningen en de VROM-Inspectie. De vergunningaanvraag en het voornoemde
informatieve overleg is voor de VROM-Inspectie op voorhand geen aanleiding geweest om ten tijde
van het opstellen van het ontwerpbesluit advies in te dienen.
Bij besluit van 9 april 2008 (Staatsblad 2008, 135) is art 28a aan het Bees A toegevoegd. Hierin wordt
bepaald dat indien er in de inrichting een gpbv-installatie aanwezig is waar, in de op deze installatie
van toepassing zijnde BREF, een strengere emissie-eis wordt voorgesteld dan in het BEES A, deze
strengere eis als de BBT wordt beoordeeld. Voor MeOH-l en MeOH-ll heeft dat betekend dat wij een
strengere eis hebben opgenomen bij alleen aardgas als grondstof namelijk 100 mg/m3 i.p.v. de Bees
A-norm van 110 mg/m3.
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Omdat het inzetten glycerol als grondstof voor de productie van biomethanol niet eerder is toegepast
en het daardoor geen bewezen techniek is, zijn de concentratie-eisen daardoor ook in grote mate
rekenkundig bepaald door ondermeer extrapolatie van informatie afkomstig de proefopstellingen op
laboratoriumschaal. Omdat er hierdoor een onzekerheidsmarge zit in de in dit besluit opgelegde
concentratie-eisen hebben wij in de voorschriften een onderzoeksverplichting opgenomen. Het doel
hiervan is om te onderzoeken of de uitstoot van stikstofoxiden uit de reformer van MeOH-l in de
situatie waarbij glycerol wordt ingezet door technische maatregelen (verder) kan worden gereduceerd.
Hierbij wordt ondermeer gedacht aan aanpassingen aan de branders (bijv. branderopeningen) of
procesparameters (zoals gasdruk en warmtecapaciteit). Met de opgedane kennis kan dan rekening
worden gehouden bij de toekomstige brandervervanging van MeOH-ll. Indien de gewenste
emissiereductie van stikstofoxiden in de huidige situatie mogelijk blijkt dan zullen wij de opgelegde
emissie-eisen met een ambtshalve wijziging aanscherpen. Indien uit het onderzoek blijkt dat met het
huidige brandertype deze reductie niet is te realiseren zullen wij een nader onderzoek overwegen
waarbij BioMCN dient te onderzoeken op welke wijze deze reductie wel is te realiseren. Deze
onderzoeksverplichting hebben wij voor nu nog niet in de vergunning opgenomen omdat de resultaten
van het onderzoek zoals bedoeld in voorschrift 9.1.5 niet bekend zijn.
Naast de beide reformers zorgen de verbrandingsemissies van de beide aardgasgestookte
stoomoververhitters ten behoeve van de inzet van glycerol voor emissie van NOX. Deze middeldruk
(MD) en hogedruk (HD) stoomoververhitters hebben een thermisch vermogen van elk 15 MW. Op
deze procesfornuizen, die zijn voorzien van low-NOx branders is het Bees A van toepassing.
Overeenkomstig art. 13.3.d.1 geldt dan een emissie-eis voor NOX van 80 mg/m3.
De BREF Organische bulkchemie (LVOC) geeft aan dat het gebruik low-NOx branders met daarbij een
-range-van-50—100 mg/m3 (uurgemiddelde) voor de emissie van NOX, als BBT wordt beschouwd. Door
te voldoen aan 80 mg/m3 (de Bees A-eis) wordt voldaan aan de BBT. Wij hebben dan ook geen
scherpere concentratie-eis of meetverplichtingen in de vergunning opgenomen.
De overige bronnen van verbrandingsemissies zijn de beide opstartovens en fakkelsystemen. Omdat
het fakkelen zoveel mogelijk zal worden beperkt en alleen bij storingen (noodprocedure) en een
fabriekstart/stop zal plaatsvinden hebben wij deze incidentele emissies, die in het niet vallen bij de
reguliere emissies, niet nader beschouwd. Dit is ook van toepassing op de beide opstartovens. Deze
worden alleen kortstondig (± 24 uur) bij een fabriekstart in gebruik gesteld. Met jaarlijks gemiddeld 2
starts zijn dit in relatie met de verbrandingsemissies van de reformers en in lichtere mate de
oververhitters, te verwaarlozen emissies.
Zwaveldioxiden (SO?)
Het als grondstof toegepaste aardgas wordt eerst in de ontzwavelingsinstallatie ontzwaveld voordat
het met stoom als grondstof in de reformersectie wordt ingezet. De zwavelverbindingen in het aardgas
zijn namelijk schadelijk voor de katalysatoren uit de reformer- en synthesesectie. Het aardgas dat als
brandergas wordt ingezet wordt niet vooraf ontzwaveld en is dan ook verantwoordelijk voor de geringe
zwaveldioxidevracht. Voor MeOH-l is de jaarvracht SO 2 1,7 ton (0,19 kg/uur) bij 100% aardgas en 2,4
ton (0,27 kg/uur) bij 50-50% aardgas-glycerol. Voor MeOH-ll is de jaarvracht SO21,3 ton (0,15
kg/uur).
Naast deze twee emitenten van SO2zijn ook de beide stoomoververhitters een emissiebron van SO2.
Jaarlijks zullen deze HD en MD-fornuizen respectievelijk verantwoordelijk zijn voor 219 (0,025 kg/uur)
en 149 kg (0,017 kg/uur) SO2.
Gelet op deze marginale emissies (< 1 mg/m3 bij de reformers) hebben wij geen concentratie-eisen
voor SÓ2 in de vergunning opgenomen.
3.9.8 Diffuse (VOS)-emissies
Diffuse emissies bestaan voornamelijk uit vluchtige organische stoffen. Diffuse emissies ontstaan als
gevolg van lekverliezen uit afsluiters, kleppen, pompen en flenzen, ademverliezen, verdringing- of
beladingverliezen uit tanks en beladingverliezen bij scheepsbeladingen.
De methoden voor het berekenen van de verliezen van vluchtige organische stoffen (VOS) die
optreden in procesinstallaties en bij het verladen en bewaren zijn vastgelegd in het Handboek Diffuse
emissies en emissies bij op- en overslag, Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 14, maart 2004.
Aansluitend op de vastgestelde berekeningsmethoden is in het Meetprotocol voor lekverliezen,
Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 15, maart 2004, aangegeven waaraan het meetprogramma voor
de lekverliezen in de procesinstallaties moet voldoen.
De aangevraagde diffuse emissies bedragen voor de eindopslag van methanol in tanks ca. 1 ton per
jaar en voor de scheepsbelading is dit 40 ton (respectievelijk 32 ton op de binnensteiger en 8 ton op
de buitensteiger) per jaar. Het genoemde protocol is wel van toepassing op de inrichting.
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BioMCN hanteert een lekverliezen beheersprogramma. Het doel van het lekverliezen
beheersprogramma is tweeledig. Het eerste doel is het beperken van de hoeveelheid lekverliezen van
apparaten (emissiereductie). Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijke
hoeveelheid emissie (kwantificering) ten gevolge van deze lekverliezen.
Ten aanzien van de beladingverliezen die optreden bij de in- en uitslag van methanol op schepen
hebben wij aan BioMCN een onderzoeksverplichting opgelegd met als doel om deze emissie te
reduceren (zie ook toelichting hoofdstuk 3.9.6 Organische emissies)
3.9.9 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.
BioMCN (voorheen Methanor) produceert al ± 30 jaar methanol op de huidige inrichting. Tot op heden
zijn er geen geurklachten over BioMCN bij ons bekend. Ook uit eigen waarnemingen blijkt dat er geen
geurhinder te verwachten is. Ook voor de nieuwe activiteiten die betrekking hebben op het toepassen
van glycerol als grondstof voor de biomethanolproductie zoals de zuivering en de opslag verwachten
wij geen geur gezien de hoge geurdrempel van glycerol. Uit documentatie hebben wij geen
geurdrempe! voor glycerol kunnen achterhalen. Wij veronderstellen dat als er al een geurdrempel voor
glycerol is deze erg hoog zal zijn. In de vergunning hebben wij dan ook voor geur geen maatregelen
opgenomen.
3.9.10 Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties
Op de volgende, binnen de inrichting aanwezige Stookinstallaties Reformers MeOH-l en MeOH-ll en
de beide nog te realiseren stoomoververhitters is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES) A
van directe toepassing. Bij besluit van 9 april 2008 (Staatsblad 2008, 135) is art 28a aan het BEES A
toegevoegd. In dit artikel wordt geregeld dat wanneer in de inrichting een gpbv-installatie aanwezig is
waar, in de op deze installatie van toepassing zijnde BREF, een strengere emissie-eis wordt
voorgesteld dan de emissie-eis in het BEES A, deze strengere eis hier als de BBT wordt beoordeeld.
Deze wijziging van het Bees A is in overeenstemming met een uitspraak van de Raad van State (20
april 2005, nr. 200405315/1). In hoofdstuk 3.9.7 is aangegeven aan welke emissie-eisen uit het BEES
A moet worden voldaan. Op grond van de BREF LVOC zijn in de vergunning voor de reformers
MeOH-l en MeOH-ll voor het inzetten van alleen aardgas als grondstof emissie-eisen opgenomen die
strenger zijn dan BEES A. Daarmee is uitwerking gegeven aan het voornoemde Besluit van 9 april
2008.
Voor de twee stoomoververhitters is de emissie-eis uit het BEES A rechtstreeks van toepassing. De
emissie-eis van 80 mg/m3 valt binnen de in het BREF LVOC gestelde range van 50 -100 mg/m . Er is
geen sprake van een strengere eis die als BBT wordt beoordeeld en derhalve is artikel 28.a van het
BEES A hier niet relevant. Door de rechtstreekse werking van het BEES A zijn in de vergunning geen
voorschriften opgenomen omtrent de concentratie-eis en de meetverplichting.
3.10
Luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies van een aantal stoffen zal de luchtkwaliteit in de omgeving van BioMCN
in meerdere of mindere mate beïnvloed worden. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is door
de aanvrager 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 zgn. 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.
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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.
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 is in Nederland geïmplementeerd 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
.
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200 ug/mj als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze
maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden
overschreden
40 ug/mj als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari
2010
350 ug/mj als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze
maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden
overschreden;
125 ug/nrT3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden
overschreden.
10.000 ug/mj als acht-uurgemiddelde concentratie
5 ug/rrï3 als jaargemiddelde concentratie (vanaf 2010)

Voor SO2 en NOX zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de (verre)
omgeving van BioMCN niet aan deze definitie voldoet is niet aan deze grenswaarden getoetst.
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 de beoordeling van BioMCN zijn de
effecten van enkele overige vergunde, maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen van andere
bedrijven betrokken.
In een separaat onderzoek zijn de effecten van het bestemmingsverkeer op de luchtkwaliteit langs de
wegen onderzocht.
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 GCNwaarden 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 namens BioMCN uitgevoerd door Tebodin waarbij gebruik is gemaakt van het
programma Pluim-Plus en CAR. Pluim-Plus is één van de implementaties van het NNM.
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De resultaten van deze berekeningen zijn gerapporteerd in de vergunningaanvraag (§ 5.7.2.
"Luchtkwaliteitsonderzoek " en § 5.7.3 " CAR") en bijlage 9 (Toetsing Wet luchtkwaliteit BioMCN) van
de aanvraag. De invoergegevens zijn door ons gecombineerd met overige ontwikkelingen en
doorgerekend met het programma "Stacks", de andere implementatie van het NNM.
Uit deze berekeningen, die uitgevoerd zijn voor een aantal luchtverontreinigende stoffen, blijkt dat de
grenswaarden voor NO2, CO en SO2 niet overschreden worden. Daarbij is rekening gehouden met de
nu aanwezige achtergrondconcentratie van de betreffende stof.
Stikstofdioxide (NO2)
Voor NO2 is op een vergelijkbare manier een jaargemiddelde concentratie van maximaal 14,3 ug/m3
berekend. De grenswaarde bedraagt 40 Mg/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 de uurgemiddelde waarde van 350 ug/m3 en de
daggemiddelde waarde van 125 ug/m3.
Koolmonoxide (CO)
Voor CO is een 8 uurgemiddelde concentratie van 2430 ug/m3 berekend. Dit is de hoogst
voorkomende waarde over een berekeningsperiode van vijfjaar. De grenswaarde van 10.000 wordt
dus ruim onderschreden.
3.10.1 Verkeersemissies
In hoofdstuk 4 van de aanvraag zijn de effecten van de transportbewegingen op de luchtkwaliteit
gerapporteerd. Uit de tabellen 4.1 en 4.2 blijkt dat deze effecten dermate gering zijn dat er geen
verschil wordt gerapporteerd in de situatie met en zonder de transporten naar de inrichting.
3.11
Geluid
3.11.1 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 t.b.v. de aanvraag van een
revisievergunning in het kader van Wet milieubeheer voor BioMCN te Delfzijl, documentnummer
3312006 rev. C, van 23 januari 2008.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende volcontinue activiteiten plaats:
2 reformers (MeOH l en II) met daarop uitlaten voor rookgassen en rookgasventilatoren en er
omheen ventilatoren en pompen;
2 koelerbanken (MeOH l en II) met een aantal pompen;
2 compressorhallen (MeOH l en II);
glycerolwasser bij MeOH l met eigen koeltoren;
2 koelwaterunits met resp. 2 en 4 koelcellen met 5 aandrijfpompen en een demingebouw;
afvalwaterpomp.
Ten zuiden van BioMCN staan 3 pompen. De overslagpomp is circa 40% van de tijd in bedrijf. De
verlaadpomp en de filterpomp zijn beiden 25% van de tijd in bedrijf.
De aan- en afvoer vindt met name plaats met tankauto's en afvoer via zeeschepen. Afvoer gebeurt in
de dagperiode met gemiddeld 6 tankauto's per dag en aan de noordzijde met zeeschepen waarbij de
verlading gedurende circa 10% van de tijd plaatsvindt. De aanvoer van hulpstoffen gebeurt met 1
tankauto per dag. Overige activiteiten kunnen als akoestisch verwaarloosbaar worden aangemerkt.
3.11.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Rond het terrein 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
l-Ar,LT- De kortste afstand van de grens van de zone tot BioMCN ligt op circa 3350 meter in
noordwestelijke richting. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste
43 dB(A) in noordelijke richting. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven
toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij BioMCN liggen, zijn gesitueerd in Weiwerd op
circa 1100 meter afstand. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt hier ten hoogste 50 dB(A).
Hier is ten hoogste 65 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
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Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de
zonebeheerder op 15-04-2008, blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de
woningen in de zone in acht worden genomen.
De geluidsbijdrage van BioMCN op de zonegrens en de woningen in de zone is beperkt. Afzonderlijke
geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige geluidsemissie
veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen. Daarmee wordt
BioMCN geacht te hebben voldaan aan het BBT-principe.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
Door BioMCN is aangegeven dat binnen afzienbare termijn de koelwatertorens aan de noordzijde van
het terrein vernieuwd zullen worden. Deze zijn niet opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde
akoestisch onderzoek. Daarom hebben wij een voorschrift opgenomen dat binnen 6 maanden na
ingebruikname van de nieuwe koeltorens een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden naar
de geluidemissie van deze installaties. In dit onderzoek dient ook de geluidemissie van
geprognosticeerde glycerolwasser met eigen koeltoren te worden meegenomen.
3.11.3 Maximale geluidsniveaus
Maximale geluidsniveaus (LAmax) worden door BioMCN bij de woningen in de zone niet veroorzaakt.
Wij achten het daarom niet nodig de maximale geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen.
3.11.4 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 te beperken. Van en naar het bedrijf vinden 7 vrachtautotransporten plaats in
de dagperiode. Dit verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens
woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.11.5 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 in
acht genomen.
3.11.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze 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). Om deze reden zijn, behalve de
genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten 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 controlepunten 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 controlepunten 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.
3.11.7 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 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
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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 bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale
bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.
3.12.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag van buikgrondstoffen en eindproduct in de tankenparken;
beneden maaiveld gelegen driptanks
de beide productie-eenheden MeOH-l en II;
laad- en losactiviteiten glycerol en methanol;
opslag van gevaarlijke stoffen in emballage;
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd dat feitelijk uit twee delen bestaat. In het eerste
deel (opgesteld in 2005) zijn de bodembedreigende activiteiten en de maatregelen en voorzieningen
ter voorkoming van bodemverontreiniging van Methanor beschreven en in het tweede deel
(addendum) zijn de nieuwe activiteiten en de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het
toepassen van de grondstof glycerol beschreven.
Wij hebben het als bijlage 16 bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument inclusief addendum
beoordeeld en concluderen dat niet van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de
eindemissiescore conform de NRB-systematiek (deel A3; Bepalen bodembeschermingcategorie) zijn
bepaald. Wij stemmen dan ook niet in met het bodemrisicodocument. Als voorschrift hebben wij
opgenomen dat BioMCN het bodemrisicodocument zodanig aanpast of opnieuw opstelt dat wel aan
de uitgangspunten en de systematiek van de NRB wordt voldaan.
De bepaling van bodembedreigende activiteiten, emissiescore en eindemissiescore dient te
geschieden aan de hand van deel A3 (Bepalen bodembeschermingcategorie) van de NRB.
Uit het document blijkt verder dat niet voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar
bodemrisico wordt behaald. Er is nog geen plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven op
welke wijze en wanneer er een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd. Bij het opstellen van de
voorschriften is hier rekening mee gehouden.
Tenslotte merken wij nog op dat in de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling BBT worden genoemd
ter voorkoming van het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afvalwater en de behandeling
van afvalwater.
In dit verband worden bovengrondse rioleringen als BBT aangemerkt, tenzij die vanwege
klimatologische omstandigheden niet realiseerbaar zijn. De reden daarvoor is dat bij bovengrondse
systemen het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is.
In paragraaf 4.3.1 van de BREF wordt opgemerkt dat in veel chemische bedrijven de riolering
ondergronds ligt. Het onmiddellijk bovengronds leggen wordt niet reëel geacht. Er wordt geopperd om
rioleringen gefaseerd bovengronds te leggen op het moment dat er aanpassingen van de fabriek of
het rioleringssysteem nodig zijn.
Wij merken op dat bij BioMCN het rioleringssysteem ondergronds ligt. In de voorschriften worden
eisen gesteld aan het onderhoud van installaties en voorzieningen. Hiermee wordt naar onze mening
op dit moment voldoende invulling gegeven aan de BBT, zoals genoemd in bovenstaande BREF.
Indien er aanpassingen van de fabriek of het rioleringssysteem noodzakelijk zijn, dan zal de situatie
opnieuw worden getoetst.
3.12.3 Onderzoeken
Saneringsplan
Ten behoeve van de bouw van de nieuwe installaties en opslagtanks zal er deels een bodemsanering
moeten worden uitgevoerd die past binnen het door ons goedgekeurde Saneringsplan op hoofdzaken
(2005-10.304, MB van 12 mei 2005) en het daarop gebaseerde en goedgekeurde Plan van aanpak
(2006-19.051, MB d.d. 20 oktober 2006) voor het relevante deel van deze sanering.
Nulsituatie-onderzoek
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghoudster een nulsituatieonderzoek 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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In het kader van een eerdere vergunning is de nulsituatie al vastgelegd in het door Aracadis Heidemij
opgestelde onderzoeksrapport getiteld "Investigation of soil en groundwater conditions Methanor
v.o.f.", gedateerd maart 2000, met kenmerk 110204/NAO/012/000176. Er worden nu geen
bodem bedreigende activiteiten op andere plaatsen aangevraagd. De nulsituatie kan weer worden
gebruikt bij beëindiging van de inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd
als gevolg van de activiteiten van de inrichting.
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kan in de loop van de tijd alsnog bodemverontreiniging ontstaan.
Wij hebben daarom in de vergunning een voorschrift opgenomen dat wij bij een redelijk vermoeden
van het ontstaan van verontreiniging kunnen vragen om een herhaling van het bodemonderzoek.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging/verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als
het nulsituatieonderzoek.
Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot verslechtering van de
bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan ten tijde van
het nulsituatieonderzoek.
De vergunninghoudster moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het
bevoegd gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moet vergunninghoudster
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 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten
en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware
Ongevallen 1999 (BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen
volgens de in dit besluit aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Binnen de inrichting kunnen de volgende, in het BRZO genoemde stoffen aanwezig zijn:
Methanol 63.810 m3 (ruim 50.000 ton)
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die binnen de inrichting aanwezig is dan wel kan worden gevormd,
overschrijdt hiermee de in artikel 8 BRZO 1999 aangegeven hoge drempelwaarde. Het bedrijf is
daarom VR-plichtig op grond van het BRZO 1999. Dit houdt in dat er naast een preventiebeleid zware
ongevallen (PBZO), een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan, tevens een
veiligheidsrapport en een actuele stoffenlijst aanwezig moet zijn. De onderdelen van het VR die
betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu zijn bij de
vergunningaanvraag gevoegd en worden samen met de vergunningaanvraag ter inzage gelegd.
De aanvraag is verzonden naar de Arbeidsinspectie, de burgemeester van de gemeente Delfzijl,
Rijkswaterstaat en de Regionale brandweer.
Bij de aanvraag is een volledig VR gevoegd. Dit volledige VR wordt op twee verschillende manieren
getoetst.
1.
Als zogenaamd *VR t.b.v. de vergunningaanvraag en
2.
Als volledig VR voor ingebruikname van de installaties. Waarbij de beoordeling tevens gezien
wordt als zogenaamd 2e ronde VR van rechtsvoorganger Methanor.
Ten aanzien van de eerste beoordeling t.b.v. de vergunningaanvraag concluderen wij dat het
veiligheidsrapport voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden t.b.v. de vergunning aanvraag. De
beoordeling is afgestemd met de Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat en de Regionale brandweer.
Voordat BioMCN na uitbreiding (weer) volledig in werking kan worden gesteld, dient een volledig VR
aan het bevoegd gezag te zijn gezonden. BioMCN heeft haar volledige VR reeds ingediend. Het
volledige VR zal de algemene (BRZO-)procedure voor het beoordelen van een VR doorlopen. Het VR
zal integraal worden getoetst op aanvaardbaarheid van de risico's voor het milieu, personen binnen en
buiten de inrichting en de voorbereiding van de rampenbestrijding door de verschillende bevoegde
instanties, alsmede in het kader van onvoorziene lozingen.
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De onderdelen van het VR die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en
voor het milieu zijn overeenkomstig het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer bij de
vergunningaanvraag gevoegd en tezamen met de vergunningaanvraag ter inzage gelegd.
Kwalitatieve risicoanalyse (QRA)
Als onderdeel van het veiligheidsrapport is een QRA bij de aanvraag gevoegd. Wij hebben dit QRA
beoordeeld en concluderen dat het QRA de risicocontouren op inzichtelijke en correcte wijze
weergeven. In het QRA zijn geen risicobepalende aannames gedaan waarvan borging in de
vergunning noodzakelijk is. Uitgangspunt van externe veiligheid (en het QRA) is dat de installaties en
voorzieningen voldoen aan de stand der techniek. Het voldoen aan de stand der techniek is middels
voorschriften in de vergunning geborgd. Overige aspecten uit het veiligheidsrapport worden via het
BRZO-spoor en de daarbij behorende inspecties geborgd en gecontroleerd.
3.13.2 Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Bij het verlenen van een Wet milieubeheer vergunning aan een BRZO-bedrijf moet het bevoegd gezag
ervoor zorg dragen dat de afstand van de inrichting tot een waardevol of kwetsbaar natuurgebied
voldoende is om de gevolgen van een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen voor dit gebied te
beperken. In de Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer is vastgelegd dat het
bevoegd gezag de getroffen maatregelen (LOD's) betrekt bij de beoordeling van de afstand.
Als te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen de beschermde Natuurmonumenten, en de
gebieden die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Het natuurgebied de Waddenzee ligt op een afstand van ca. 300 meter van de grens van de inrichting.
In het veiligheidsrapport is aangegeven, dat de Waddenzee buiten het effectgebied van de inrichting
valt. Het betreft hier echter brand en explosiescenario's. Uit het MRA (tevens onderdeel van het
veiligheidsrapport) blijkt wat de impact van een calamiteit is op het oppervlaktewater. Uit het MRA
blijkt dat het een aanvaardbaar risico betreft en dat het af stroom prof iel van BioMCN met name richting
binnenhaven (Oosterhornhaven) loopt. Daarnaast overwegen wij de doelstelling van de Regeling: het
beschermen van het natuurgebied.
3.13.3 Milieu Risico-analyse (MRA) onvoorziene lozingen
Gelet op de uitkomsten van het MRA, de ligging van de inrichting t.o.v. de Waddenzee, het
afstroom prof iel in geval van een calamiteit en de aanwezige LOD's beoordelen wij de afstand tussen
BioMCN en het natuurgebied de Waddenzee als voldoende.
Ten gevolge van een onvoorziene lozing kan het oppervlaktewater via verschillende af stroom routes
gecontamineerd raken.
Uit het MRA blijkt dat de risico's voor directe onvoorziene lozingen naar het Oosterhornkanaal
acceptabel en naar het Eems-Dollardestuarium (Waddenzee) verwaarloosbaar zijn. Verder kan
worden geconcludeerd dat het risico voor de directe onvoorziene lozingen goed in kaart is gebracht.
Daarnaast zal er, na in juni 2008 is bekend geworden, naar verwachting in augustus 2008 voor de
huidige fabriek sprake zijn van een nieuwe indirecte afstroomroute. Deze zal lopen via de z-awzi
Northwater naar het Zeehavenkanaal. Calamiteuze indirecte lozingen van BioMCN kunnen een falen
van de z-awzi veroorzaken. Het risico met betrekking tot dit falen van de zuivering is niet in kaart
gebracht. Het onderhavige MRA Onvoorziene lozingen, welke is gebaseerd op de
vergunningaanvraag waarin deze nieuwe afstroomroute niet is meegenomen, is derhalve op het punt
van indirecte onvoorziene lozingen niet volledig. Wij voegen derhalve een voorschrift toe dat het MRA
aangepast en goed bevonden moet zijn voordat gebruik gemaakt zal worden van de z-awzi
Northwater. Indien uit het MRA zal blijken dat de gevolgen van een indirecte lozing als gevolg van het
falen van de z-awzi onacceptabel is moet een maatregel getroffen worden die voorkomt dat - in geval
van een calamiteit - indirecte lozing via de z-awzi kan plaatsvinden.
3.13.4 Registratiebesluit externe veiligheid
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) in
werking getreden.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het
Risicoregister. Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele
regeling provinciale risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in het register.
BioMCN valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Ministeriele regeling. Na afronding
van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister geactualiseerd worden.
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3.13.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen
BioMCN valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege het
gegeven dat BioMCN een BRZO-inrichting is. Het BEVI koppelt de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR)
ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10-6 per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde
voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de WRO wordt het
bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te krijgen in de
groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook beoordeeld of
het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met de regionale
brandweer Groningen en de afdeling RO van de gemeente Delfzijl plaatsgevonden.
Plaatsgebonden risico (10-6 contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10-6 contour voor de inrichting op juiste wijze is opgenomen in het
QRA. Binnen de 10-6 contour komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het
bestemmingsplan Oosterhorn, waar momenteel aan een actualisering gewerkt wordt zal worden
geborgd dat er geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour mogelijk zijn. In het
bestemmingsplan zal worden geborgd dat er geen nieuwe kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour
mogelijk zijn.
Conclusie:
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de
richtwaarde van het BEVI.
Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden
resp. 250 meter rondom de buitensteiger, 237 meter rondom destillatiekolom 2 en 209 meter rondom
opslag T-2604/5 bedraagt.
In de onderhavige situatie is geen nadere verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk omdat er
een QRA beschikbaar is waaruit blijkt dat het groepsrisico nihil is.
Conclusie:
Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de
aangevraagde vergunning te weigeren.
Naast genoemd voorschrift inzake het MRA zien wij geen aanleiding om ten aanzien van dit
onderwerp, anders dan borging van stand der techniek, aanvullende voorschriften aan deze
vergunning te verbinden.
3.13.6 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van buikgrondstoffen en eindproduct in bovengrondse cilindrische tanks
Binnen de inrichting zijn bovengrondse, verticale cilindrische tanks aanwezig voor de opslag van
glycerol (ruwe en gezuiverde) en de opslag en het verladen van methanol en die staan opgesteld in
tankputten. Voor de opslag en verlading van deze producten zijn in de vergunning voorschriften
opgenomen, waarbij aansluiting is gezocht bij PGS 29 (Richtlijn voor bovengrondse opslag van
brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks).
In de tankput waarin de voorraadtanks T 501, 502 en de off-spectank 503 staan opgesteld staat ook
tank (V-856) van Dynea opgesteld. Deze methanoltank, opgenomen in het VR van Dynea, is
inmiddels door Dynea buiten bedrijf gesteld en zal in de tweede helft van 2008 methanolvrij worden
gemaakt om daarna te worden verwijderd.
Voor de nieuw te bouwen glycerol tanks hebben we in de voorschriften opgenomen dat hier de Kiwa
beoordelingsrichtlijn K903/07 (ook bekend als de REIT-regeling) op van toepassing is. De richtlijn
geeft aanwijzingen voor installatie en onderhoud van opslaginstallaties in de chemie, voor bijvoorbeeld
bijtende, corrosieve, oxiderende, giftige en milieuschadelijke stoffen.
Op deze tanks is ook de Richtlijn Bodembescherming atmosferische bovengrondse tanks (Boborichtlijn) van toepassing. In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument is aandacht besteed
aan deze Bobo-richtlijn.
Verder dient BioMCN ook over een laad- en losprocedure voor deze tanks te beschikken. Hier is in de
voorschriften ook aandacht aan besteed.
Over de beide verticale opslagtanks voor deminwater zijn omdat hier geen sprake is van een
brandbare vloeistof en tevens gelet op de geringe milieuhygiënische risico's geen voorschriften
opgenomen.
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Opslag van hulpstoffen in bovengrondse horizontale tanks
Binnen de inrichting wordt zoutzuur 36%, natronloog 50% en olie opgeslagen in bovengrondse
horizontale tanks. Voor het spoelen en drainen van methanolhoudende leidingen en systemen zijn er
drie opvangtanks de zgn. driptanks en een draintank binnen de inrichting aanwezig.
Voor deze opslag zijn voorschriften opgenomen waarbij aansluiting is gezocht bij de PGS 30
(Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag 'm kleine installaties)
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Er worden nauwelijks hulpstoffen binnen de inrichting opgeslagen omdat de meeste hulpstoffen op
afroep leverbaar zijn vanuit het centrale magazijn van het Chemiepark. Voor de opslag van 25%
ammonia, contramonsters methanol, chemicaliën voor het uitvoeren van de kwaliteitscontrole op
product en grondstoffen, katalysator Synthese (max. 3 m3) en Reformer (max. 12 drums a 200 l),
anion- en kationhars (ieder max. 3 m3) voor demininstallatie, oliën, smeervetten, verf enz. zijn
opslagvoorzieningen aanwezig waarop de PGS 15 van toepassing is. De in de Reformer- en
Synthesesectie aanwezige hoeveelheid katalysator is bestemd voor het bijvullen en wordt door ons als
werkvoorraad aangemerkt. De richtlijn PGS 15 is ook van toepassing op kleinere opslagplaatsen,
waar minder dan 10 ton opgeslagen kan worden. In deze vergunning hebben wij voorschriften
opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslagen aan deze richtlijn moeten voldoen. Er is daarbij
ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden een beperkte hoeveelheid gasflessen opgeslagen met name bedoeld
voor het uitvoeren van kleinschalige laswerkzaamheden. De opslag van gasflessen valt onder PGS
15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS 15 opgenomen om deze opslag op
een veilige manier te laten plaatsvinden.
Laad- en losplaatsen
De bestaande methanollaad- en losplaats (pompenplaat volgens bijlage 1 van vergunningaanvraag)
inclusief pompen voor vrachtauto's en ketelwagons is eigendom van BioMCN. Ter hoogte van de
draintanks op het noordelijk deel van de pompenplaat wordt een fysieke scheiding gerealiseerd, met
als doel dat elke tank beschikt over een eigen opvangvoorziening, overeenkomstig de grens van de
inrichting van Bijlage 1. Van de op deze pompenplaat aanwezige pompvoorzieningen maakt tevens
Dynea met inachtneming van haar eigen laad- en losprocedure gebruik. Voor het laden en lossen van
ruwe glycerol zal er een nieuwe laad- en losplaats worden gerealiseerd.
3.13.7 Brandveiligheid
Naar verwachting zal per 1 oktober 2008 het Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken oftewel het
Gebruiksbesluit in werking treden. Met dit Gebruiksbesluit komen er landelijk eenduidige regels voor
het brandveilig gebruik van gebouwen. Het Besluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen gelijk
zijn. Daarmee komt een eind aan (onnodige) verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen De
standaard brandveiligheidsvoorschriften hebben nu een directe werking en hoeven dus niet meer
opgenomen te worden in de gebruiksvergunning. Ook is het, in het kader van lastenverlichting voor
bedrijven, de bedoeling dat bij de vergunningverlening op grond van de Wm met het Gebruiksbesluit
rekening wordt gehouden. Zo worden in het Gebruiksbesluit voorschriften opgenomen over onder
andere de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van mobiele brandblustoestellen. Omdat het
Gebruiksbesluit nu nog niet in werking is getreden hebben wij in deze vergunning nog voorschriften
opgenomen over de brandveiligheid. Hierbij is in acht genomen dat BioMCN VR-plichtig is op grond
van het BRZO 1999 en een actueel Veiligheidsrapport met de vergunningaanvraag heeft ingediend.
3.13.8 Bedrijfsnoodplan
In de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van
artikel 2.5 c van het arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit
artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien
gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de
arboregeling is geregeld wat er tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar
bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een bedrijfsnoodplan geen
voorschriften aan deze vergunning verbonden.
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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 energie efficiency. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de
mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
BioMCN wordt met een totaal primair energieverbruik van ca. 25 petajoule (PJ) tot de energieintensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een energiegebruik van 0,5 PJ of
meer. De doelstellingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt in het convenant Benchmarking. BioMCN
(voorheen Methanor) heeft dit convenant ondertekend. Het convenant loopt tot 2012. Het is al bekend
dat er geen tweede ronde benchmarking energie-efficiency zal worden opgezet en dat daardoor deze
bedrijven onder de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3) zullen gaan vallen om op deze
wijze energie-efficiencyverbeteringen te realiseren.
Aangezien BioMCN in de periode 2005-2008 heeft deelgenomen aan de CO2-emissiehandel heeft zij
voor deze periode geen EEP-2 opgesteld welke verplichting wel is uitgevoerd door de bedrijven die
het convenant Benchmarking hebben ondertekend. Wij vinden het niet zinvol om nu nog van BioMCN
een EEP-2 te verlangen aangezien naar verwachting in het najaar 2008 bedrijven kunnen toetreden
tot het MJA-3. In het MJA-3 is gekozen voor intensivering, verlenging en verbreding van MJA-2 om de
doelstellingen uit Schoon en Zuinig en het Duurzaamheidsakkoord in te vullen. BioMCN heeft ons
meegedeeld dat zij zullen gaan deelnemen aan het MJA-3 en op basis hiervan zal er dan een energie
efficiency plan (EEP) en een energiebesparingsplan (EBP) moeten worden opgesteld en uitgevoerd.
Wij hebben dan ook vooruitlopend hierop geen energievoorschriften in de vergunning opgenomen.
Indien BioMCN alsnog besluit om niet deel te nemen aan het MJA-3 dan hebben zullen wij op grond
van artikel 8.23 Wm ambtshalve de vergunning wijzigen om een gelijkwaardige inspanning van het
bedrijf te verlangen.
3.15
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.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer
en vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet
nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.16
Installaties
3.16.1 Toestellen onder druk
Stoomketels
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is
het Besluit drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van
toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de betreffende
drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van de
voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. Aan deze vergunning hebben wij geen
aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Besluit drukapparatuur eisen gesteld
aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal
toelaatbare (over)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor
worden gesteld. Voor installaties onder druk die niet onder het Besluit drukapparatuur vallen en
milieugevaarlijke stoffen bevatten, stellen wij nadere eisen aan de opslag en het gebruik middels deze
vergunning. Het gaat hierbij om de in het voorgaande reeds behandelde opslag en aanvoer van
chemicaliën onder atmosferische druk en het gebruik van deze stoffen bij de procesvoering, onder
soms lichte overdruk bij o.a. de deminwaterbereiding, glycerolzuiveringsinstallatie en het
koelwatersysteem. Aanvullende voorschriften, naast de voorschriften voor aanvoer en opslag, achten
wij milieuhygiënisch niet relevant.
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3.16.2 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
de NEN-norm 1010, of daaraan ten minste gelijkwaardig zijn.
Ruimtes met explosiegevaar
In ruimtes met een verhoogd gevaar op explosie wordt ten aanzien van de elektrische installatie een
aantal aanvullende eisen gesteld. Binnen onderhavige inrichting betreft dit de opslag van
contramonsters (methanol scheepsverlading) in een container. Over deze kans op explosiegevaar zijn
in de vergunning voorschriften opgenomen.
Noodstroomvoorziening
Voor een veilige bedrijfsvoering, met name bij een storing in de elektriciteitsvoorziening, is de
zekerheid van
de stroomvoorziening van groot belang. Het bedrijf heeft daarom voor de beide productie-eenheden
MeOH-l en MeOH-ll een noodstroomgenerator. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen
omtrent de uitvoering en het gebruik van de noodstroomvoorziening.
3.16.3 Koeltorens
De koelwaterinstallatie voor het leveren van het benodigde koelwater is een gesloten
recirculatiesysteem dat wordt gevoed vanuit de demin-waterbereiding. Koelwaterpompen zuigen
gekoeld water aan uit de waterbassins van de koeltorens en zetten de persleiding onder druk. Na
gebruik wordt het water, dat in warmtewisselaars warmte heeft opgenomen, teruggevoerd naar de
koelsectie van de koeltorens. In deze koelsectie wordt het water na verdamping en koeling met de
buitenlucht weer in de bassins gebracht. Aan het circulerende water worden chemicaliën (chromaat)
en loog toegevoegd om kalkaanslag, algengroei en corrosie te voorkomen. In de BREF Industrial
Cooling Systems (Industriële Koelsystemen) wordt het gebruik van chroom bevattende chemicaliën als
ongewenst beschouwd. BioMCN heeft het voornemen om de twee bestaande koeltorens te
vervangen. Deze vervanging zal plaatsvinden nadat de nieuwe koeltoren ten behoeve van de
glycerolzuivering in gebruik is.
De nieuwe koeltoren ten behoeve van het zuiveren van glycerol werkt volgens het principe van
geforceerde ventilatie en zal voldoen aan BBT .
In de vergunning hebben wij deze vervanging van de koeltorens als voorschrift opgenomen. Tevens is
een voorschrift over het legionellabeheersplan opgenomen.
3.17
Storingsemissies
Volgens artikel 8.12b lid f van de Wet milieubeheer moeten aan de vergunning in ieder geval de voor
de betrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met betrekking tot
het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die
kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve
bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden. In voorschrift 1.6.1 hebben wij hier
in het bijzonder invulling aan gegeven. Verder is in de voorschriften ondermeer aandacht besteed aan
de aanwezigheid van een noodstroomvoorziening, het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico en het herstellen van de bodemkwaliteit bij een eventuele verontreiniging, affakkelen bij
een processtoring.
3.18
Proefnemingen
3.18.1 Het uitvoeren van proefnemingen
Voor veel bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig
terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan.
Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu.
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om
op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan
informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces
en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit
van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de
noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.
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In de aanvulling op de aanvraag van 16 juni 2008 heeft BioMCN aangegeven de mogelijkheid te willen
hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. De proefnemingen hebben betrekking
op het optimaliseren van het productieproces met glycerol als grondstof. Omdat de glycerolinzet nog
niet op fabrieksschaal is toegepast heeft BioMCN de wens geuit om proefondervindelijk
procesparameters aan te passen. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan
randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dienen proefnemingen ruim voor aanvang bij ons voor
toestemming te worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens dient over
de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten
daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een
procedure op grond van de Wet milieubeheer zal moeten worden doorlopen.
3.19 Overige aspecten
3.19.1 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.
3.19.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer en de EUverordening E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan
moet jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van
afvalstoffen aan derden. Het Milieujaarverslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het
Besluit milieuverslaglegging. De eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven
in voornoemde verordening. Het ligt in de bedoeling dat vanaf het verslagjaar 2008 beide verslagen
tezamen elektronisch worden ingediend.
3.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden,
tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene
milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is
daarom niet nodig.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment water
plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren in deze Rijkswaterstaat.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de WVO. Door onderlinge
advisering is deze vergunning inhoudelijk met Rijkswaterstaat afgestemd. Aangezien het
ontwerpbesluit Wvo nog niet is opgesteld (voor nadere toelichting zie § 2.2 Coördinatie) heeft hiermee
geen integrale afstemming plaats gevonden. Dit zal te zijner tijd als een (concept) ontwerpbesluit Wvo
is opgesteld, plaatsvinden.
3.21
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende
bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de
volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
In het hierna volgende hoofdstuk 3.24 '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.
3.22
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het
milieu kan worden verleend.
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3.23
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Biomethanol
Chemie Nederland BV de gevraagde revisievergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en
de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
3.24
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
Hoofdstuk 3 'Beschrijving activiteiten';
Tabel 2 'Overzicht opslag bulkstoffen';
Bijlage 1 'Plattegrond BioMCN';
Bijlage 7 'Meet- en registratieplan emissies'.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
3.25
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende vergunning. De eerder verleende vergunning vervalt pas op het moment dat deze
vergunning zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.4.1, 4.4.2,
4.5.1 en 4.5.2 nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat
aan de gestelde bepalingen is voldaan.
3.26
Ondertekening en verzending
Groningen, 26 augustus 2008.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
de inspecteur van de VROM-Inspectie Noord te Groningen;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden, namens de Minister van Verkeer en
Waterstaat;
het Waterschap Hunze en Aa's te Veendam;
de Waterdienst van Rijkswaterstaat te Lelystad;
de commandant van de Regionale brandweer te Groningen;
Arbeidsinspectie team Noordoost Nederland te Arnhem;
VROM DGM; directie Externe Veiligheid te Den Haag;
de burgemeester van de gemeente Delfzijl;
ministerie van LNV; directie Regionale Zaken te Groningen;
Groningen Seaports te Delfzijl;
Niedersachsiches Ministerium für den landlichen Raum, Ernahrung, Landwirtshaft und
Verbraucherschutz te Oldenburg (D).

pagina 32 van 53

VOORSCHRIFTEN.
INHOUDSOPGAVE
1

ALGEMEEN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Algemeen

38
38

Doelvoorschriften
Plan van aanpak
Bedrijfsrioleringen
Onderzoeken
Herstelplicht (bodemsanering)
Aanvullende voorschriften

38
38
38
39
39
39
39

Brandpreventieplan
Blusmiddelen algemeen

39
39
40

Laden en lossen
Fakkels
Milieu Risico-analyse

40
40
41

43

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
Onderzoeksverplichting

LUCHT
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

41

Opslag van buikgrondstoffen en eindproduct in bovengrondse, verticale cilindrische tanks 41
Op- en overslag van hulpstoffen in bovengrondse horizontale tanks
41
Op- en overslag gevaarlijke stoffen en contramonsters in emballage
42
Op- en overslag van chemicaliën in IBC tanks (Intermediate Bulk Containers)
42
Gasflessen
42
Inspectie, keuringen en onderhoud
42

GELUID EN TRILLINGEN
8.1
8.2
8.3

9

38

OP- EN OVERSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN EN EINDPRODUCT
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8

37
37

EXTERNE VEILIGHEID
6.1
6.2
6.3

7

Afvalscheiding
Opslag van afvalstoffen

BRANDVEILIGHEID
5.1
5.2

6

37

BODEM
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

35
35
36
36
36
37

AFVALWATER
3.1

4

Gedragsvoorschriften
Registratie en onderzoeken
Toegestane activiteiten
Proefnemingen
Storingsemissies
Onderhoudstops

AFVALSTOFFEN
2.1
2.2

3

35

43
43
43
44

Emissies van stoffen uit de reformers
Emissies van stoffen uit de sealoliescrubbers
Meten en registreren
Diffuse (VOS) emissies
Aanvullende voorschriften koeltorens

pagina 33 van 53

44
45
45
45
46

9.6
10

Gaswassers (scrubbers)

46

INSTALLATIES
10.1
10.2
10.3

11

46

Elektrische installaties
Luchtcompressor
Noodstroomvoorziening

46
46
47

UITVOERING
11.1

47

Wijze van integratie milieuzorg in bedrijfsvoering

47

BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

48

BIJLAGE 2 :

REFERENTIEPUNTEN GELUID

51

BIJLAGE 3 :

CONTROLEPUNTEN GELUID

52

BIJLAGE 4 :

AFVALSCHEIDINGSTABEL

53

pagina 34 van 53

1

ALGEMEEN
1.1

Gedragsvoorschriften

1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
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. Een zodanige
instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er
moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

1.1.3
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q.
gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden
afgevoerd.

1.1.4
De vergunninghoudster moet bij het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het
bevoegd gezag goedgekeurd plan hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen
welke termijn de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden
verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de
inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit
de inrichting worden afgevoerd.

1.1.5
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 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd
gezag worden gemeld.

1.1.6
Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen
ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages,
akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en
inspecties ter inzage te geven.

1.1.7
De in artikel 8.20 lid 2 van de Wm bedoelde veranderingen moeten binnen 1 maand na de datum van
wijziging van vergunninghoudster door de nieuwe vergunninghoudster schriftelijk worden bevestigd.
Deze schriftelijke bevestiging moet zijn gericht aan het bevoegd gezag en plaatsvinden door middel
van overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

1.1.8
Indien zich wijzigingen voordoen in de in de aanvraag aangegeven volmacht om namens
vergunninghoudster op te treden, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk
worden gemeld aan het bevoegd gezag.
1.1.9
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghoudster is ondernomen om de bron van de
klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
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 worden
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, energiebesparingsonderzoek,
akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, 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;
Het bedrijfsenergieplan;
Het bedrijfsnoodplan;
Registratie van emissies;
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
De jaarlijkse voortgangsrapportages van de uitvoering van het energiebesparingsplan;
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.

1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen
ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

1.2.4
In de inrichting dient een systeem aanwezig te zijn waarin eenduidig is bepaald en vastgelegd welke
proces- en hulpinstallaties, opslag- en verladingvoorzieningen, onder- en bovengrondse
leidingwerken, pijpentracés (zgn. battery limits) tot de inrichting van vergunninghoudster behoren.
1.3

Toegestane activiteiten

1.3.1
De vergunning heeft uitsluitend betrekking op het per kalenderjaar:
produceren van maximaal 1.000.000 ton (bio)methanol uit aardgas en/of glycerol;
inslaan en/of uitslaan van maximaal 650.000 ton methanol op de buitensteiger in het
Zeehavenkanaal;

1.3.2
De inrichting mag volcontinu, hetgeen inhoudt 24 uur per dag, 7 dagen per week, in werking zijn.
1.4

Proefnemingen

1.4.1
Uiterlijk 4 weken voor het uitvoeren van een fabrieksproef van de procesinstallatie dient
vergunninghoudster hierover het bevoegd gezag schriftelijk (brief of e-mail) te informeren. Hierbij dient
ten minste te worden aangegeven:
doel en duur van de proef;
technische beschrijving van proef;
de verwachte milieubelasting.

1.4.2
Uiterlijk 2 maanden na beëindiging van de fabrieksproef dient het bevoegd gezag schriftelijk (brief of
e-mail) te worden geïnformeerd over de resultaten.
1.4.3
Vergunninghoudster mag maximaal 12 etmalen per kalenderjaar benutten voor het uitvoeren van
fabrieksproeven.
1.5
1.5.1

Storingsemissies
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Binnen 6 maanden na inwerking treden van dit voorschrift moet vergunninghoudster beschikken over
een procedure bij storingen in het productieproces of in de milieu-installaties waardoor afwijkende
emissies ten opzichte van het normale patroon ontstaan. De procedure moet ten minste bevatten:
een beschrijving van de installaties waar verhoogde emissies ten opzichte van de toegestane
emissies kunnen optreden en de hierbij voorkomende stoffen;
de maximale duur van de emissieverhoging;
de maximale omvang van de emissieverhoging;
de te volgen procedure om de storingen ongedaan te maken;
criteria om te bepalen of het productieproces moet worden gestopt.
Vergunninghoudster moet handelen overeenkomstig deze procedure.
1.6
Onderhoudstops
1.6.1
Een onderhoudstop moet ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het
bevoegd gezag worden gemeld.
1.6.2
Op de tijdens de onderhoudstop door derden toegepaste hulpstoffen en ontstane afvalstoffen zijn ook
de volgende voorschriften van toepassing:
2.1.1 t/m 2.2.2 (afvalstoffen);
7.3.1 (opslag gevaarlijke hulpstoffen in emballage);
7.4.1 en 7.4.2 (opslag in IBC).
7.5.1 en 7.5.2 (gasflessen).

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Afvalscheiding
2.1.1
Vergunninghoudster is verplicht overeenkomstig bijlage 4 "Afvalscheidingstabel" de afvalstromen te
scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden.
2.1.2
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van smeer- en hydraulische oliën, dienen te
worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.
2.2
Opslag van afvalstoffen
2.2.1
Opslag van bedrijfsafvalstoffen m.u.v. bouw- en sloopafval mag voordat het wordt afgevoerd naar het
centrale afvalmagazijn van het Chemiepark uitsluitend worden opgeslagen in de werkplaats en de
romneyloods.
2.2.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel
met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot
uiting komen.
2.2.3
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
2.2.4
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
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3

AFVALWATER

3.1
Algemeen
3.1.1
De olie-afscheiders waardoor het bedrijfsafvalwater van de productie-eenheden MeOH-l en MeOH-ll
wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd
en op eventuele lekkage worden gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en
controle moet in de inrichting aanwezig zijn.
3.1.2
De olie-afscheiders moeten uiterlijk 12 maanden na het in werking treden van dit voorschrift voldoen
aan en zijn gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEMEN 858-1 en NEN-EN 858-2.

4

BODEM

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van vergunninghoudster moet door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB-2001. Indien het niet
mogelijk is voor bestaande bodembedreigende activiteiten voorzieningen en maatregelen te treffen
zodat wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A, mag worden volstaan met maatregelen en
voorzieningen dusdanig dat wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A* (een aanvaardbaar risico),
nadat een gemotiveerd verzoek daartoe door het bevoegd gezag is goedgekeurd.
4.1.2
De in voorschrift 4.1.1 genoemde verplichting is niet van toepassing op de bestaande bedrijfsriolering
(is riolering aangelegd voor het in werking treden van dit voorschrift) voor afvoer van
bedrijfsafvalwater. De bedrijfsriolering moet voldoen aan emissie-score 2 volgens de NRB-2001.
4.1.3
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
Plan van aanpak
4.2.1
Het tot de aanvraag behorende bodemrisicodocument (bijlage 16) dient binnen 9 maanden na het in
werking treden van deze vergunning te zijn aangepast of opnieuw opgesteld en aan het bevoegd
gezag te worden overlegd. In dit document dienen de volgende aspecten behandeld te worden:
inventarisatie van de bodembedreigende activiteiten;
inventarisatie van de reeds genomen bodembeschermende maatregelen per activiteit;
emissie- en eindemissiecore per bodembedreigende activiteit;
een plan van aanpak.
Bij het aanpassen of opstellen van het document dient gebruik te worden gemaakt van de systematiek
van de NRB-2001. De bepaling van bodembedreigende activiteiten, emissiescore en
eindemissiescore dient te geschieden aan de hand van deel A3 (Bepalen
bodem bescherm ingcategorie) van de NRB-2001.
Voor de activiteiten met een eindemissiescore hoger dan 1 dient in een plan van aanpak aangegeven
te worden op welke wijze en binnen welke termijn aan voorschrift 4.1.1 wordt voldaan.
4.3
Bed rijf srioleringen
4.3.1
Vergunninghoudster dient binnen 9 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het
bevoegd gezag een beheersprogramma te overleggen waarin is beschreven op welke wijze de
bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 "Beheer
bedrijfsriolering bodembescherming" te worden gehanteerd. Wijzigingen van het beheersprogramma
dienen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
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4.4

Onderzoeken

4.4.1
Uiterlijk 3 maanden na 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 en te zijn
goedgekeurd door 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.
4.4.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het
nulsituatieonderzoek 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 nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.
4.5
Herstelplicht (bodemsanering)
4.5.1
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.
4.5.2
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.
4.6

Aanvullende voorschriften

4.6.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van
de getroffen voorzieningen (good housekeeping).
4.6.2
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) het brandpreventieplan te
actualiseren voor het toepassen van glycerol als grondstof voor de productie van biomethanol.
5.1.2
De productie van biomethanol met glycerol mag uitsluitend in werking zijn als de ingevolge voorschrift
5.1.1 nog te treffen en goedgekeurde brandveiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd.
5.2

Blusmiddelen algemeen

5.2.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct
gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

5.2.2
In de buitenlucht aanwezige draagbare brandtoestellen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn
beschermd.
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5.2.3
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.
5.2.4
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter
inzage aanwezige registratie.

6

EXTERNE VEILIGHEID

6.1
Laden en lossen
6.1.1
Het lossen en laden van gevaarlijke stoffen in respectievelijk vanuit tankauto's en schepen moet
zodanig plaatsvinden dat de risico's voor de omgeving aanvaardbaar blijven.
Daartoe moeten de werkzaamheden die in het kader van het laden en lossen plaatsvinden in een
procedure zijn vastgelegd, waarin ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt:
De eisen ten aanzien van het te beladen c.q. te lossen voertuig of schip;
De eisen ter voorkoming van statische oplading;
Het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden;
Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen;
De afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof);
De wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt;
De bescherming van de laad-/ losplaats tegen aanrijdingen;
De getroffen voorzieningen tegen het onbedoeld verplaatsen van het voertuig.
Deze procedures moeten op de inrichting aanwezig zijn, moeten worden gehanteerd en moeten te
allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
6.1.2
In de procedure, bedoeld in het vorige voorschrift, moeten ten aanzien van het laden en lossen van
schepen ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt:
De wijze waarop gewaarborgd is dat het laden en lossen geschiedt onder toezicht zowel aan
boord als op de steiger;
De wijze waarop tijdens het laden/lossen het nood(stop)systeem van de walinstallatie vanaf het
schip in werking gesteld kan worden;
De wijze waarop tijdens het laden/lossen het nood(stop)systeem van het schip vanaf de wal in
werking gesteld kan worden;
De wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt.
6.1.3
Los-/laadslangen moeten een barstdruk hebben van tenminste 1,35 maal de hoogst voorkomende
werkdruk.
Vergunninghoudster moet deze los-/ laadslangen jaarlijks op 1,35 maal de hoogst voorkomende
werkdruk beproeven. Afgeperste en goedgekeurde slangen moeten duidelijk zijn gewaarmerkt en van
elke beproeving moet vergunninghoudster een gedagtekende omschrijving bijhouden in een, hiertoe
bijgehouden register.
6.2
Fakkels
6.2.1
Vergunninghoudster gebruikt de fakkel zo min mogelijk en alleen als dit in verband met een veilige
"start up" of "shut down" noodzakelijk is, of tijdens een noodsituatie.
6.2.2
De fakkelinstallatie bevat tenminste een beveiliging die voorkomt dat vlamterugslag in het
leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle
omstandigheden blijft gewaarborgd.
6.2.3
De fakkel moet zijn voorzien van waakvlammen die zodanig om de mond van de fakkeltop moeten zijn
gesitueerd, dat ontsteking van de ontwijkende brandbare dampen en/of gassen door de
waakvlammen onder alle omstandigheden is verzekerd.
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6.2.4
De ontstekingsinstallatie van de waakvlambranders van de fakkel moet ten minste éénmaal per
maand op de goede werking worden beproefd. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, kan worden
volstaan met het testen van het elektrische/elektronische systeem. De resultaten van de beproeving
moeten administratief worden vastgelegd.

6.2.5
Bij een defect in het fakkelsysteem moet het fakkelsysteem onmiddellijk en op een veilige wijze buiten
bedrijf worden gesteld en gerepareerd. De installaties die op het defecte fakkelsysteem zijn
aangesloten, moeten daarbij buiten bedrijf worden gesteld, tenzij de functie van het defecte
fakkelsysteem tijdelijk door een ander fakkelsysteem is overgenomen. Van dit voorschrift mag worden
afgeweken na overleg met en na schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag.
6.3

Milieu Risico-analyse

6.3.1
Voordat vergunninghoudster gebruik gaat maken van de z-awzi North Water dient middels een
aangepaste Milieu Risico-analyse (MRA) aangetoond te worden dat de risico's van indirecte lozing op
de Waddenzee als gevolg van falen van de z-awzi aanvaardbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is zal
vergunninghoudster maatregelen moeten treffen dat - ingeval van een calamiteit - geen indirecte
lozing via de falende z-awzi kan plaatsvinden.

7

OP- EN OVERSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN EN EINDPRODUCT
7.1

Opslag van buikgrondstoffen en eindproduct in bovengrondse, verticale
cilindrische tanks

7.1.1
De bovengrondse verticale cilindrische opslagtanks voor eind- en tussenopslag van methanol
(tanknrs. T-501, T-502, T-503, T-2604 en T-2605) en de bijbehorende leidingen, tankputten en de
brandpreventie
en veiligheid moet voldoen aan de navolgende hoofdstukken en paragrafen uit de richtlijn PGS-29
(Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen en verticale
cilindrische tanks):
Hoofdstuk 4 Tankopslag, activiteiten en inrichting, m.u.v. paragrafen 4.2, 4.3 en 4.7;
Hoofdstuk 5 Tankputten m.u.v. paragraaf 5.2;
Hoofdstuk 6 Opslagtanks;
Hoofdstuk 11 Bedrijfsvoering en beheer.
Hoofdstuk 12 Beheer en wijzigingen
Hoofdstuk 13 Beëindiging en uitgebruikname

7.1.2
Het ontwerp en de constructie van de bovengrondse verticale cilindrische opslagtanks voor de opslag
van ruwe en gezuiverde glycerol (respectievelijk tanknrs. T-4001 en T-4010) moeten tenminste
voldoen aan de criteria uit het PBV rapport P107776 'Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en
dampen, ondergronds en bovengronds'. De tanks moeten zijn voorzien van een 'Verklaring
ontwerpbeoordeling tankinstallatie' van de KIWA of een BRL 903/7 gecertificeerd bedrijf.
7.1.3
Vergunninghoudster mag de in het vorig voorschrift bedoelde opslagtanks niet eerder in gebruik
nemen dan nadat door KIWA of een BRL 903/7 gecertificeerd bedrijf een certificaat is afgegeven dat
de tank aan de constructie-eisen als gesteld in het vorige voorschrift voldoet.
7.2
Op- en overslag van hulpstoffen in bovengrondse horizontale tanks
7.2.1
De bovengrondse horizontale opslagtanks, opvangvoorzieningen, leidingen en appendages voor de
opslag
van olie en natronloog moeten voldoen aan de navolgende hoofdstukken, paragrafen en/of artikelen
uit de richtlijn PGS-30 (Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150
m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks):
§ 4.1 Constructie-eisen voor tanks;
§ 4.2 Constructie-eisen voor leidingen en appendages m.u.v. voorschriften 4.2.12 en 4.2.13;
§ 4.3 Installatievoorschriften m.u.v. voorschrift 4.3.10;
§ 4.4 Gebruiksvoorschriften;
§ 4.5 Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie

7.2.2
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Uiterlijk 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster de
binnen de inrichting aanwezige bovengrondse horizontale tanks op grond van en met inachtneming
van het gestelde in voorschrift 4.5.12 van de PGS 30 te hebben hergekeurd.
7.3
Op- en overslag gevaarlijke stoffen en contramonsters in emballage
7.3.1
Met uitzondering van eventuele werkvoorraden moet de opslag van contramonsters methanol en
gevaarlijke stoffen in emballage tot 10.000 kg, welke middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS-15 zijn
aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, alsmede olie en
oliehoudende vloeistoffen in emballage, tenminste voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.7 t/m 3.15, 3.17, 3.18, 3.20 en 3.21 en bijlage 3 van de richtlijn PGS-15.
7.3.2
De in het vorige voorschrift bedoelde gevaarlijke (hulp)stoffen in emballage mogen uitsluitend worden
opgeslagen op de volgende locacties: romneyloods, werkplaats, container voor contramonsters en de
analyseruimte.
7.4
Op- en overslag van chemicaliën in IBC tanks (Intermediate Bulk Containers)
7.4.1
Een IBC inclusief appendages moet blijvend vloeistofdicht zijn.
Een IBC met een inhoud van meer dan 15 m3 moet voldoen aan de voorschriften
zoals omschreven in het ADR en volgens de daarin opgenomen termijnen periodiek worden gekeurd.
Er mogen uitsluitend goedgekeurde IBC's aanwezig zijn binnen de inrichting.
7.4.2
IBC's moeten zijn voorzien van of zijn opgesteld boven vloeistofdichte opvangvoorzieningen welke de
gehele inhoud van de container kunnen bevatten. De aansluitingen van leidingen moeten zich boven
de vloeistofdichte voorzieningen bevinden.
7.4.3
Leidingen van IBC's mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd en moeten afdoende tegen
corrosie zijn beschermd. Van IBC's die niet zijn aangesloten moeten alle afsluiters en appendages
afgesloten zijn.
7.5

Gasflessen

7.5.1
Met uitzondering van de werkvoorraden moet de opslag van gasflessen voldoen aan het gestelde in
hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15.
7.5.2
Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen
van deze vergunning.
7.6
Inspectie, keuringen en onderhoud
7.6.1
Alle risicovolle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft moeten, voor
zover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede
staat verkeren en naar behoren functioneren.
Dit moet regelmatig door middel van interne (apparaat-) inspecties en/of testen gecontroleerd worden
waarbij de bevindingen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan
het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen.
De frequentie van het uitvoeren van (apparaat)inspecties en/of testen moet schriftelijk zijn vastgelegd.
De vergunninghoudster moet de frequentie van onderhoud/inspectie aanpassen als de bevindingen
daartoe aanleiding geven.
Deze registratie moet op de inrichting aanwezig zijn en te allen tijde op verzoek van controlerende
ambtenaren van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
7.6.2
De wijze waarop de vergunninghoudster het gestelde in het vorige voorschrift waarborgt, moet zij
vastleggen in een daartoe te ontwikkelen organisatorisch systeem met betrekking tot het beheer van
de installaties (onderhoudsmanagementsysteem).
Installaties moeten zijn onderverdeeld in objecten en voor elk object moet een uitvoeringsmethode
worden opgesteld m.b.t. onderhoud, inspectie en/of testen. Deze uitvoeringsmethoden moeten mede
zijn gebaseerd op analyses van de kans op en de gevolgen van eventueel falen.
Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het systeem.
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Uiterlijk twaalf maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet dit systeem volledig
operationeel zijn.
7.6.3
Een overzicht van de wijzigingen, die zijn doorgevoerd in het in het vorige voorschrift bedoelde
systeem, moet op verzoek kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag.

8

GELUID EN TRILLINGEN

8.1
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
8.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
:
Dag
7 -Avond"'"5"5'^"^Nachï" '"
23.00-07.00
07.00-19.00
19.00-23.00
Identificatie
OmschryvingsiipyisMi»»? V: : :-;::Uur, : ; , - • '*!•- -•:•;••:. ;UUr, ~ : : : • -.. -oUUIV,;.-.,. •-,.-.-•
MTG092(57)
Waarman 23
37
37
37
MTG096(58)
Zijlvest 22a,24,26
36
36
36
MTG097(65)
Heemskesweg 1 1
38
38
38
MTG098(65)
T.J. Janseweg 11
37
37
37
MTG099(65)
Karspelpad 8
40
40
40
Z03
Zone noordwest
29
29
29
Z06
Zone noord
33
33
33
Z10
27
27
Zone zuidoost
27
Z16
Zone zuidwest
25
25
25
8.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAriLT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 8.1.3, op de onderstaande controlepunten de hierna
genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag
AvondS'*/,?; ifex «Nachts —
:
23.ÖOr07.00
07.00-19.00
19.00-23.00
uur
Identificatie.
Omschrijving provinciaal meetpunt
uur
'.. ,ï4uur ... ;, ,
V-BMCN-01
parkeerplaats Dynea bij ijzeren hek
56
56
56
V-BMCN-02
midden voor plant 1
73
73
73
V-BMCN-03
ter hoogte van stack
68
68
68
8.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 8.1.2 worden
afgeweken, mits de vergunninghoudster vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift 8.1.1 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.

8.2

Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode

8.2.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond
de inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is
gehanteerd. De hoogte van de controle- en beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.
De punten staan aangegeven op de geluidbijlage bij deze beschikking.
8.3
Onderzoeksverplichting
8.3.1
Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe koeltoren voor de glycerolzuivering dient
aan het bevoegd gezag een rapport te worden overgelegd, waarin ten minste de volgende gegevens
zijn opgenomen:
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een beschrijving van de in het akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek t.b.v. de aanvraag
van een revisievergunning in het kader van Wet milieubeheer voor BioMCN te Delfzijl,
documentnummer 3312006 rev. C, van 23 januari 2008) geprognosticeerde en ten opzichte van
dit onderzoek gewijzigde 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 geluidsvermogen niveau per octaafband en
in dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van de inrichting op de in deze paragraaf omschreven
controle- en beoordelingspunten;
een beschrijving van eventuele genomen dan wel nog te nemen geluidsreducerende
maatregelen en de effecten hiervan op de in deze paragraaf opgenomen controle- en
beoordelingspunten teneinde te voldoen aan het principe van Best Beschikbare Technieken
(BBT).

9

LUCHT

9.1
Emissies van stoffen uit de reformers
9.1.1
De emissies uit de schoorste(e)n(en) van de reformers mogen de in onderstaande tabel vermelde
grenswaarden niet overschrijden.
Reformer MeOH-l
Grondstofinzet . Reformer MeOH-ll Grondstofinzet
Grondstofinzet
<*8*1>00%'aardgas i
100% aardgas;*!-! «ife^a1ardga&-::gi,;:»
max. 50% glycerol
Component

uurgemiddelde
uurgemiddelde
emissieconcentratie em issieconcentratie
(mg/m03)
(mg/m03)
100
150

uurgemiddelde
em issieconcentratie
(mg/m03)
100

Stikstofoxiden
(NOX)
Koolmonoxide (CO)
30
30
30
De vermelde emissies zijn betrokken op droog afgas onder de standaardcondities (temperatuur 273 K
en een druk van 101,3 kPa), omgerekend op volumegehalte van 3 % zuurstof.
9.1.2
De emissieconcentraties van de in voorschrift 9.1.1 vermelde componenten in het afgas van de
schoorste(e)n(en) van de reformers moeten op de volgende wijze en frequentie worden gemeten:
" Component; :1'Meetmethode ; : Meetfrècjüeritië;
NO x (alsNO 2 ) NEN-ISO 10849 Continu
CO
NEN-ISO 12039 Continu

9.1.3
De CO en NOX moeten continu gemeten worden met behulp van een automatisch meetsysteem,
waarvan de kwaliteitsborging voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN 14181.
Verder moet het zuurstofgehalte (O2) voor een optimaal verbrandingsproces continu worden bewaakt.

9.1.4
De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij continumetingen mag het volgende percentage
(20%) van de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOX) niet overschrijden.
9.1.5
De vergunninghoudster moet een onderzoek instellen naar de technische mogelijkheden om bij de
inzet van glycerol als grondstof, de emissie van stikstofoxiden in het afgas van de bestaande reformer
van MeOH-l te reduceren tot een emissieconcentratie van 100 mg/m3. Het onderzoek moet ook de
emissiekarakteristiek inzichtelijk maken bij variabele ( 1-50 %) percentages glycerolinzet. Het
onderzoek moet binnen 12 maanden na in gebruik name van MeOH-l voor de productie van
biomethanol zijn uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek dienen schriftelijk aan het bevoegd
gezag te worden overlegd waarbij aandacht is besteed aan onder andere:
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een plan met betrekking tot het realiseren van de reducties, met opgave van het verwachte
resultaat na uitvoering van het plan;
de termijn waarbinnen de reductie zal zijn gerealiseerd;
de verwachte kosten om het plan uit te voeren;
weergave van de emissiekarakteristieken (% glycerolinzet - mg/m3 NOX).
9.2
Emissies van stoffen uit de sealoliescrubbers
9.2.1
De emissie van totaal koolwaterstoffen (CxHy) uit de sealoliescrubbers mag niet meer bedragen dan
50 mg/m03.

9.2.2
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit voorschrift moet vergunninghoudster door middel
van een meting conform NEN-EN 13649 hebben aangetoond dat aan de emissie-eis uit voorschrift
9.2.1 wordt voldaan.
9.2.3
Om aan de in voorschrift 9.2.1 gestelde emissie-eis te voldoen moeten de procesrelevante parameters
zoals de pH, drukval, temperatuur en debiet continu gemeten worden.

9.2.4
Vergunninghoudster moet een onderzoek instellen naar de mogelijkheid om de emissies van de beide
sealoliescrubbers te reduceren door het treffen van procesgeïntegreerde maatregelen.
Uiterlijk 6 maanden na het inwerking treden van dit voorschrift moet dit onderzoek zijn afgerond en de
onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag worde overlegd. In het onderzoek moet aandacht zijn
besteed aan onder andere:
een plan met betrekking tot het realiseren van reducties, met opgave van het verwachte
resultaat na uitvoering van het plan;
de termijn waarbinnen het plan (of een gedeelte daarvan) zal zijn gerealiseerd;
de verwachte kosten om het plan uit te voeren;
het te verwachten resultaat van het uitgevoerde plan of onderdelen daarvan.
9.3
Meten en registreren
9.3.1
De uitworp van de stoffen zoals genoemd in de voorschriften 9.1.1 en 9.2.1 wordt door of in opdracht
van de vergunninghoudster bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe
overlegt vergunninghoudster binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning een
meetplan aan het bevoegd gezag waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden
(meetplaatsen, monstername, aantal monsters, analysemethode en kalibratie). De uitvoering van de
monsterpunten voldoen aan NEN-EN 13284-1 (Annex A). De metingen worden uitgevoerd onder
representatieve omstandigheden.
9.4
Diffuse (VOS) emissies
9.4.1
In de inrichting moet structurele aanpak van diffuse emissies plaatsvinden. Deze aanpak is
overeenkomstig het gestelde in het 'Meetprotocol voor lekverliezen' (Rapportagereeks MilieuMonitor
nr. 15, maart 2004). De te ondernemen acties zijn in een plan van aanpak vastgelegd en worden
uiterlijk één jaar na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag overgelegd.
Naar aanleiding van het plan van aanpak kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen ten aanzien
van de aanpak van lekverliezen en de toe te passen technieken.

9.4.2
De vergunninghoudster moet expliciet een onderzoek (laten) instellen naar de mogelijkheden om de
diffuse beladingemissies naar de lucht bij de scheepsbeladingen op de binnen- en buitensteiger naar
de lucht te voorkomen of te minimaliseren door het treffen van procesgeïntegreerde maatregelen.
Uiterlijk 12 maanden na het inwerking treden van dit voorschrift moet dit onderzoek zijn afgerond en
de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag worden overlegd. In het onderzoek moet aandacht
zijn besteed aan onder andere:
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een plan met betrekking tot het realiseren van reducties, met opgave van het verwachte
resultaat na uitvoering van het plan;
de termijn waarbinnen het plan (of een gedeelte daarvan) zal zijn gerealiseerd;
de verwachte kosten om het plan uit te voeren;
het te verwachten resultaat van het uitgevoerde plan of onderdelen daarvan.
9.5
Aanvullende voorschriften koeltorens
9.5.1
De beide bestaande koeltorens moeten binnen 12 maanden na het in werking treden van deze
vergunning uit bedrijf zijn genomen en zijn vervangen door een nieuw koelsysteem dat ten minste
overeenkomstig de BREF Industriële Koeling als best beschikbare techniek wordt beoordeeld.
9.5.2
De inrichting moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei van schadelijke
micro-organismen in de koeltorens. In dit beheerssysteem moet tenminste zijn opgenomen:
maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals de
toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
inspectieschema: tenminste maandelijks moeten de koeltorens worden gecontroleerd op
beschadiging en (micro)biologische aangroei;
reinigingsschema: tenminste halfjaarlijks moeten de koeltorens worden ontdaan van
(micro)biologische aangroei. Indien bij de inspecties blijkt dat hiertoe aanleiding is, moet de
reinigingsfrequentie worden verhoogd.
bemonstering en analyse: direct voor en direct na iedere reiniging van een koeltoren dient de
besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door bemonstering en analyse
ervan.
Indien uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reinigingsmaatregelen
onvoldoende effect sorteren moet het beheerssysteem worden bijgesteld.
9.6
Gaswassers (scrubbers)
9.6.1
Het wasmedium(circulatie)systeem van een gaswasser moet zijn voorzien van een debietmeting en
laagdebietalarmering die terstond in werking treedt als het debiet van het wasmedium te laag is voor
een optimaal wassende werking.
De procesrelevante parameters zoals de pH, drukval, temperatuur dienen continu gemeten te worden.
Bij storingen dient een optisch en akoestisch signaal te worden gegeven; storingen moeten zo snel
mogelijk worden verholpen.
9.6.2
De vullichamen van de scrubber dienen volgens een vast periodiek onderhoudsprogramma verwisseld
dan wel gereinigd te worden. Indien, door onvoorziene omstandigheden, de vullichamen sterk
vervuilen, dient verwisseling dan wel reiniging hiervan terstond te geschieden.

9.6.3
In de uitlaat naar de atmosfeer moet, indien hier vloeistofdruppels of aërosolen kunnen voorkomen,
een demister of druppelvanger zijn aangebracht.

10

INSTALLATIES

10.1
Elektrische installaties
10.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan de eisen uit NEN 1010.
10.1.2
De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden,
zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht.

10.1.3
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.
10.2
Luchtcompressor
10.2.1
De luchtcompressor moet voldoen aan het gestelde in het 'Besluit drukvaten van eenvoudige vorm'
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d.d. 24 augustus 1992. Daartoe dient elk drukvat door de fabrikant te zijn voorzien van de in het
Besluit
genoemde CE-markering.

10.2.2
De buffervaten van de luchtcompressoren moeten voldoen aan de 'Regels voor toestellen onder druk'
van
Stoomwezen B.V. en moeten tenminste elke zes jaar door een onafhankelijke instantie worden
herkeurd.
10.2.3
In een registratiesysteem moeten alle gegevens betreffende het onderhoud, keuringen en ongewone
gebeurtenissen worden opgetekend.
10.3

Noodstroomvoorziening

10.3.1
In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn
gewaarborgd.
Hiertoe moet de inrichting zijn voorzien van een noodstroomvoorziening van voldoende capaciteit.
Hiermee moeten tenminste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden
uitgevoerd:
het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit voortvloeiende
werkzaamheden
alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten of
bijzondere omstandigheden.

10.3.2
Op de noodstroomvoorziening moeten tenminste zijn aangesloten: noodverlichting, gas- en
branddetectiesystemen, procesbeveiligingssystemen, alarmeringen en instrumentele beveiligingen
met
meldsystemen, brandblussystemen, de noodvoeding (back-up), systemen voor de veilige uitloop van
proceseenheden en de instrumentenluchtvoorziening voor essentiële hulpsystemen.
10.3.3
Een noodstroomvoorziening moet ten minste twee maal per jaar op de juiste werking worden
gecontroleerd
en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt. Ook moet de gehele noodstroomvoorziening
tenminste
voor of na een grote onderhoudsstop op de juiste werking worden gecontroleerd. De uitgevoerde
controles
en het onderhoud moeten in een registratiesysteem worden vastgelegd.

10.3.4
Een noodstroomaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en moet zodanig zijn
afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

11

UITVOERING

11.1
Wijze van integratie milieuzorg in bedrijfsvoering
11.1.1
Binnen 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster over een
gecertificeerd milieuzorgsysteem te beschikken welke in de organisatie is geïmplementeerd.

11.1.2
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.
11.1.3
De beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke sleutelfunctie in het
kader van het milieuzorgsysteem wordt te allen tijde actueel gehouden.
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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-,
NVN-norm, 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.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en
afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen
en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
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
De in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definitief) en de NEN 5884 (Afval en
afvalverwijdering, Termen de definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities
zijn van toepassing op de in de voorschriften gebezigde benamingen en termen. De in deze
begrippenlijst opgenomen termen en definities zijn daarop een aanvulling en/of geven afwijkingen aan.
ADR:
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg).
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of
een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
BRL 903/7:
Beoordelingsrichtlijn
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
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Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden
beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne
controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de effecten
van zulke emissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
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.
BRL-K903/07
Beoordelingsrichtlijn, Regeling Erkenning Installateurs Tanks en leidingen voor bovengrondse
drukloze opslag van vloeibare aardolieproducten (REIT).
CEMS:
Continuous Emission Measurement System
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44, vierde herziene uitgavejanuari 2005
Beoordelingscriteria voor vloeistofdichte voorzieningen, Stichting CUR
DIFFUSE EMISSIES:
Niet gekanaliseerde emissies.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en
kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate
buikcontainers (IBC's).
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
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
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 393, 2900 AJ Capelle aan den IJssel
bezoekadres: Rietbaan 40-42, 2908 LP Capelle aan den IJssel.

telefoon:
(010)2846611
fax:
(010)2846619
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e-mail: info@ncp.nl
internet:
www.ncp.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:2007
Minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in woningbouw, utiliteitsbouw en
industrie moeten voldoen.
NEN 7089:1990
Olie-afscheiders en slibvangputten - Type indeling, eisen en beproevingsmethoden.
NEN-EN 858-1: 2002
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole.
NEN-EN 858-2:2003
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) Deel 2: Bepaling van
nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.
NEN-EN 13284-1: 2001 (Annex 1)
Emissies van stationaire bronnen- Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties.
NEN-EN 13649:2001
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig
organisch koolstof in verbrandingsgassen uit processen waar oplosmiddelen worden gebruikt.
NEN-EN 14181:2004
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen
NRB2001:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage MB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of
een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
PBV:
Plan Bodem beschermende Voorzieningen
PBV-P 107776:2003:
Richtlijn "Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds".
PGS 15:
Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2004, Ministerie van VROM
PGS 29:
Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks, 2004,
Ministerie van VROM.
PGS 30;
Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties, 2005, Ministerie van VROM.
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)
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
VLG:
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
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BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID

omschrijving ligging

coördinaten

MTG092(57)

Waarman 23

(258224,593518)

MTG096(58)

Zijlvest 22a,24,26

(258252,593481)

MTG097(65)

Heemskesweg 1 1

(258958,592816)

MTG098(65)

T. J. Janseweg 11

(258873 , 592622)

MTG099(65)

Karspelpad 8

(259166,592822)

Z03

Zone noordwest

(257188,595050)

Z06

Zone noord

(260631 , 597009)

Z10

Zone zuidoost

(264593 , 592099)

Z16

Zone zuidwest

(257752 , 589939)

pagina 51 van 53

BIJLAGE 3 : CONTROLEPUNTEN GELUID

omschrijving ligging
V-BMCN-01
V-BMCN-02
V-BMCN-03

coördinaten

parkeerplaats Dynea bij ijzeren hek
midden voor installatie MeOH l
ter hoogte van stack

(260137,593036)
(260112,593585)
(260296 , 59361 1 )
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BIJLAGE 4 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
afvalstoffen

Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)

Folie
EPS (piepschuim)

Okg

Plastic bekertjes
Overige kunststoffen

± 500 bekertjes
25 kg

Autobanden
GFT/Swili

5 banden

Groenafval
Houten pallets
Overig houtafval
Glazen verpakkingen

200 kg

Metalen
Steenachtig materiaal / Puin

40 kg
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3

Textiel
Glas- en steenwol

40 kg

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

200 kg

2 pallets (± 40 kg)
40 kg
1
/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen, enz

25 kg
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden
en geconcentreerd vrijkomen. In die
gevallen is afvalscheiding redelijk.
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