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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 11 november 2008
Zaaknummer 140904
N r. 2008-62.261/46, M V
verzonden:

4 NOV, 2008

Besluiten hierbij tot ambtshalve wijziging op grond van de Wet milieubeheer van de op 17 september 1996
verleende oprichtingsvergunning (nr. 96/12.932/38/A.17, RMM) conform artikel 8.22 en 8.23 van de Wet
milieubeheer.
1.

AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Actuele vergunningsituatie
Bij ons besluit van 17 september 1996, nr. 96/12.932/38/A.17, RMM (hierna: oprichtingvergunning Wm), is
aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV (de naam van de aanvrager was ten tijde van het verlenen van
de vergunning: BFGoodrich Specialty Chemicals) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 onder a. en
c. van de Wet milieubeheer (Wm), verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor
de vervaardiging van nagechloreerd polyvinylchloride (CPVC) aan de Oosterhorn 4 te Farmsum.
Deze oprichtingsvergunning (Wm) is gewijzigd middels ambtshalve aanpassingen op 26 september 2000
(nr. 00/13.183/39, RMM) en 8 april 2003 (nr. 2003-6.848/15, MV). Daarnaast is voor de inrichting een .drietal
meldingen ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van kracht.
De onderhavige inrichting valt onder categorie 4.3 onder c (inrichting voor het vervaardigen van
gehalogeneerde verbindingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1*106 kg per jaar of meer) en
categorie 1.3 onder d (inrichting voor het vervaardigen van petrochemische producten of chemicaliën met
een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer) van bijlage 1 van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Gedeputeerde Staten zijn daarmee bevoegd gezag voor
deze inrichting.
1.2
Reden tot wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu. In het tweede lid van artikel 8.22 is bepaald dat het bevoegd gezag de beperkingen
waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigt, aanvult, intrekt
dan wel alsnog beperkingen aanbrengt of alsnog voorschriften aan de vergunning verbindt, voor zover blijkt
dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de
technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de
kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt.
Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is
verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog
beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming
van het milieu.
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Wij hebben geconstateerd dat de voorschriften van de oprichtingsvergunning Wm, inclusief de voorschriften
van de twee ambtshalve aanpassingen, niet meer toereikend zijn voor een optimale bescherming van het
milieu. Een gedeelte van de voorschriften is geheel of gedeeltelijk verouderd en moet worden
geactualiseerd. Daarnaast verwijst een gedeelte van de voorschriften naar regelgeving die niet meer van
toepassing is. Tot slot zijn er voorschriften op grond waarvan de inrichting een eenmalige actie heeft moeten
ondernemen en die nu niet meer relevant zijn.
Er zijn enkele voorschriften, zoals de geluidsvoorschriften, die niet geactualiseerd hoeven te worden. Toch
zullen, gezien de overzichtelijkheid van het voorschriftenpakket, alle voorschriften van de
oprichtingsvergunning Wm, dus inclusief de voorschriften van de twee ambtshalve aanpassingen, bij deze
beschikking worden ingetrokken.

2.

PROCEDURE

2.1
Gevolgde procedure
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.
Bij brief van 10 september 2008, briefnr. 2008-51851 a/3, MV (zaaknr. 129413) hebben wij een
exemplaar van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm gezonden aan de vergunningaanvraagster. Bij
brieven van gelijke datum, briefnrs. 2008-51851 b/, MV en 2008-51851/c, MV, hebben wij gelijktijdig een
exemplaar van het ontwerpbesluit om advies gezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken na aanvang van de terinzagelegging van
het ontwerpbesluit ons college terzake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren (art. 8:21,
Awb).
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 15 september t/m 27 oktober 2008) en de
mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit hebben wij mededeling
gedaan in:
- DGD, editie Noord van zaterdag 13 september 2008 (reg.nr. 2008/293/MV),
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of
schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Ook is van de
geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtewisseling met de
vergunningaanvraagster en het bevoegd gezag over het ontwerpbesluit géén gebruik gemaakt (art. 3:25,
lid 1, Awb). Sedertdien zijn ten minste zes weken verstreken en zijn aan ons college verder door de bij
deze procedure betrokken in- en externe adviseurs géén adviezen uitgebracht. Gelet op het
vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen.
Van de terinzageligging van het besluit (van 17 november 2008 t/m 29 december 2008) en de
mogelijkheid tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van zaterdag 15 november 2008

3.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

3.1
Inleiding
De ambtshalve wijziging moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.9 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.
De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende paragrafen aan de orde.
3.2
Activiteitenbesluit
Ten behoeve van 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.
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In het geval van onderhavige inrichting is sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.3), derhalve zijn
de algemene regels van het Activiteitenbesluit niet van toepassing.
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Lubrizol Advanced Materials Resin BV (hierna: Lubrizol) valt onder categorie 4.1 .h. "Chemische installatie
voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals kunststof-basisproducten (polymeren,
kunstvezels, cellulosevezels)" als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC richtlijn en is dus een gpbvinstallatie. Daarom is in deze beschikking met de volgende BBT-documenten rekening gehouden:
BREF Organische fijnchemie;
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
BREF Monitoring;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
BREF Industriële koelsystemen;
Circulaire energie in de milieuvergunning;
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze beschikking wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies- van
NOX, SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de
NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
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.
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Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten binnen de inrichting 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.
Lubrizol beschikt niet over een milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee
rekening gehouden. Verscheidene voorschriften hebben betrekking op het opstellen van procedures,
werkinstructies, onderhouds- en inspectieschema's, evaluatie en meten, registreren en rapporteren.
3.6.2
Bedrijfsmilieuplan
De vergunninghouder heeft zich niet aangesloten bij de intentieverklaring en heeft geen BMP opgesteld ter
uitvoering van de IMT (Integrale Milieu Taakstelling). Wel is door het bedrijf een milieubeleidsverklaring
opgesteld (toegevoegd aan de aanvraag van de oprichtingsvergunning Wm) en worden jaardoelen
opgesteld met betrekking tot milieuzorg in het beleidsjaarplan. Vanuit de VNCI (Vereniging van de
Nederlandse Chemische Industrie) wordt deelgenomen aan het Responsible Care Programma.
In de onderstaande paragrafen wordt aangeven welke onderzoeken en maatregelen het bedrijf reeds heeft
getroffen.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
3.7.1 Algemeen
Registratie
Op grond van de Wm moet de inrichting 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.
3.7.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt circa 100 ton. Gevaarlijk bedrijfsafval
komt niet vrij bij het productieproces.
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil,
december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en
vergunningverlening" (april 2003). Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer
er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting
vrijkomt.
De totale hoeveelheid niet gevaarlijk afval die vrijkomt binnen de inrichting is hoger dan de genoemde
relevantiecriteria. De inrichting heeft reeds maatregelen getroffen zoals:
In 2004 is een decanteercentrifuge geïnstalleerd. Hierdoor is de hoeveelheid af te voeren kalkslib
gehalveerd in vergelijking met de jaren ervoor. Indien wordt gekeken naar de hoeveelheid afval per
ton eindproduct is de reductie nog groter;
Afvalwaterstromen zijn verlegd waardoor minder vaste stof ontstaat;
25 % van de totale zoutzuur-stroom wordt niet meer als afvalwater (na bewerking) afgevoerd, maar
verkocht aan derden. Dit heeft geleid tot vermindering van de afvalwaterstroom en daarmee de
hoeveelheid kalkslib.
Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn. De
grootste afvalstroom (ca. 80 % is kalkslib) is aangepakt middels het uitvoeren van de maatregelen. De
overige afvalstromen overschrijden niet de ondergrenzen die de Handreiking geeft. Wij vinden het daarom
niet nodig om een preventie-onderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven. Overigens vindt,
overeenkomstig de milieubeleidsverklaring, voortdurende evaluatie plaats van bestaande verontreiniging om
zodoende redelijke mogelijkheden te identificeren om emissies en afvalstoffen te verminderen. Momenteel is
onderzoek gaande of meer zoutzuur kan worden afgezet op de markt.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 5 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen. In voorschrift 2.1.1. wordt naar
deze bijlage verwezen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen niet nodig.

pagina 8 van 58

Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste driejaar bedragen. In de vergunning is een
voorschrift opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
3.7.3 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing op een riool van derden en het door derden beheerd zuiveringstechnisch werk.
Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn aan de
vergunning verbonden.
Binnen de onderhavige inrichting wordt afvalwater dat vrijkomt bij het CPVC-productieproces en potentieel
verontreinigd hemelwater via een neutralisatieput geloosd op het Zeehavenkanaal. Voor deze lozingen is op
22 november 2005 een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend
door Rijkswaterstaat Noord Nederland.
Schoon hemelwater gaat via drainage naar Akzo Nobel en wordt geloosd op de Oosterhornhaven.
De voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning hebben betrekking op de lozing van (huishoudelijk)
bedrijfsafvalwater op een riool van derden (Hoofdstuk 3, "Afvalwater").
3.8
Lucht
3.8.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
stof;
anorganische stoffen (chloor).
Ten aanzien van de emissies naar lucht is 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 IPPC-richtlijn. Bestaande
installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten sinds 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.
3.8.2 Emissie van stof
Concentatie-eisen
De belangrijkste emissies van stof betreffen PVC- en CPVC-stof. Vrijwel alle emissiepunten zijn voorzien van
filterende afscheiders. Daarnaast wordt door middel van het sproeien van water het CPVC-stof uit de
luchtstroom gehaald.
Voor wat betreft het afscheiden van PVC door middel van sproeien (de emissiepunten 2F en 2G) geldt dat
de vrachten van deze bronnen lager zijn dan het 500-voudige van de waarde van de van toepassing zijnde
grensmassastroom. In de NeR is voor dergelijke kleine stromen een vrijstellingsbepaling opgenomen.
Sinds de wijziging van de NeR in 2003 zijn de concentratie-eisen voor de uitstoot van stof gewijzigd. Voor de
emissie van stof geldt bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer een emissie-eis van 5 mg/m3.
Als het niet mogelijk is om filterende afscheiders toe te passen dan geldt bij een emissievracht van 0,2
kg/uur of meer een emissie-eis van 20 mg/m3.
In de voorschriften van de oprichtingsvergunning Wm is opgenomen dat de stofconcentratie in de gereinigde
afgevoerde lucht na de filtrerende afscheiders bij de emissiepunten 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3C, 3D, 3E, 3F,
3G en 3 H niet meer mag bedragen dan 10 mg/m3.
Dit voorschrift komt te vervallen en een nieuw voorschrift wordt aan de vergunning verbonden waarin is
opgenomen dat de uitstoot van stof bij bovengenoemde emissiepunten niet meer mag bedragen dan
5 mg/m3.
Daarnaast is in de oprichtingsvergunning Wm opgenomen dat de stofconcentratie van de gereinigde
afgevoerde lucht na een niet-filtrerende afscheider bij een gereinigde massastroom vanaf 0,5 kg/h, niet meer
mag bedragen dan 20 mg/m3 bij emissiepunt 3B.
Dit voorschrift komt te vervallen en een nieuw voorschrift wordt aan de vergunning verbonden waarin is
opgenomen dat de uitstoot van stof bij bovengenoemd emissiepunt niet meer mag bedragen dan 20 mg/m3
bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer.
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In de oprichtingsvergunning Wm is voorgeschreven dat de stofconcentratie en vracht van emissiepunt 3B
(niet-filterende afscheider) jaarlijks moet worden gemeten. Uit deze metingen, die vanaf 1996 jaarlijks
worden uitgevoerd, is gebleken dat kan worden voldaan aan een eis van 20 mg/m3.
Controleregime
In 2005 is de Wet milieubeheer op een aantal punten gewijzigd in verband met de IPPC-richtlijn. Een van
deze wijzigingen houdt in dat het bevoegd gezag , voor zover aan de vergunning emissiegrenswaarden zijn
verbonden, in de vergunning voorschriften moet opnemen die de vergunninghouder verplicht te bepalen of
hij aan de emissiegrenswaarden voldoet. Het gaat hierbij om de methode en de frequentie van de bepaling,
de toetsing en het beschikbaar stellen van de gegevens aan het bevoegd gezag.
Omdat geen gegevens bekend zijn van de storingsemissie en het gebruik van ERP's (Emissie Relevante
Parameters) is voor het bedrijf niet vast te stellen welke controleverplichtingen van toepassing zijn. Vandaar
dat in de voorschriften is opgenomen dat het bedrijf een controleplan moet opstellen waarin deze, en
aanvullende zaken, zijn uitgewerkt. Het controleplan moet ter goedkeuring worden overgelegd aan het
bevoegd gezag. Een en ander is conform het gestelde in hoofdstuk 3.7. van de NeR.
Onderhoud en inspectie
Conform paragraaf 3.7.2. van de NeR is, naast het opstellen van een controleplan, eveneens de verplichting
tot het opstellen van een onderhouds- en inspectieplan voorgeschreven.
3.8.3 Anorganische stoffen
Concentratie-eisen
Binnen de inrichting vindt de uitstoot van chloor plaats vanuit één emissiepunt, namelijk de uitlaat van de
NaOH-gaswasser (emissiepunt 1A).
In de BREF Organische Fijnchemie is aangegeven dat het BBT is om voor deeltjes een emissieniveau te
halen van 0,05-5 mg/m3 of 0,001-0,1 kg/uurenwaar nodig technieken toe te passen als zakfilters, cyclonen
scrubbing of natte elektrostatische precipitatie om deze niveaus te halen.
Voor chloor is het BBT om emissieniveaus van 0,1-1 mg/m3 te halen.
Binnen de inrichting wordt chloor uit de afgasstromen verwijderd door middel van een NaOH-gaswasser.
Deze techniek is genoemd in de BREF als zijnde BBT.
Overeenkomstig voorschrift A.1 van de oprichtingsvergunning Wm moest een éénmalige controlemeting
worden uitgevoerd. Deze meting is in 1999 uitgevoerd. Hieruit bleek dat de emissie kan voldoen aan de
norm van 1 mg/m3.
Controleregime
In de uitblaasstoom van de NaOH-gaswasser vindt continue meting van chloor plaats door een chloor
sensor.
De NER geeft in hoofdstuk 3.7. een systematiek voor de bepaling van het controleregime per bron. Een
continue meting is de meest strenge controlevorm die de NER vereist.
Zoals aangegeven onder 3.8.2. "controleregime" moeten in de vergunning voorschriften worden opgenomen
die de vergunninghouder verplichten te bepalen of hij aan de emissiegrenswaarden voldoet.
Een continue meting door middel van een sensor zou kunnen voldoen aan hoofdstuk 3.7. van de NeR.
Omdat in de aanvraag om de oprichtingsvergunning Wm geen gegevens zijn opgenomen met betrekking tot
het gebruik van ERP's en validatie en afstelling van de sensor is in de voorschriften opgenomen dat ook de
emissie van chloor moet worden opgenomen in het controleplan.
Onderhoud en inspectie
Ook de NaOH-gaswasser moet worden opgenomen in het onderhouds- en inspectieplan.
3.9
Geluid
3.9.1
Geluidsniveaus
De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De geluidsniveaus, die zijn opgenomen in de
voorschriften van de revisievergunning Wm, zijn gebaseerd op het akoestische rapport, gevoegd bij de
aanvraag, en zijn getoetst aan de zone. Binnen de inrichting hebben geen veranderingen plaatsgevonden
die van invloed zijn op de geluidsniveaus in de voorschriften.
In het BREF-document "Industriële koelsystemen" zijn mogelijke BBT opgenomen met betrekking tot
geluidsemissie van koelsystemen. Binnen de inrichting is een koeltoren aanwezig waarbij enkele
geluidsreducerende maatregelen zijn uitgevoerd (geluidsisolatie en geluidsarme ventilatoren) die zijn
genoemd als BBT in deze BREF. In de BREF wordt voor mechanische koeltorens een geluidsemissie van
120 dB(A) genoemd in niet verzwakte vorm. Geluidsreducerende maatregelen dienen te resulteren in een
terugdringing van geluid van 5 dB(A) voor primaire maatregelen en minimaal 15 dB(A) voor secundaire
maatregelen. Het uiteindelijke bronvermogen van de koeltoren (96 dB(A) volgens het akoestisch rapport)
past hierbinnen.
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In de verticale BREF "Organische fijnchemie" en de overige horizontale BREF's die van toepassing zijn op
de inrichting, zijn geen BBT opgenomen die betrekking hebben op geluid.
Ten aanzien van geluidshinder zijn derhalve onveranderd de vergunde waarden, bij ambtshalve aanpassing
van 2003 toegevoegd aan de oprichtingsvergunning Wm, gehanteerd en opgenomen in de voorschriften van
hoofdstuk 10.
3.9.2 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. In het onderhavige geval is het verkeer ruimschoots opgenomen in het heersend
verkeersbeeld, alvorens woningen worden gepasseerd. Het is derhalve niet noodzakelijk om hiervoor
(middel)voorschriften op te nemen.
3.10
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten, de ligging op het industrieterrein en de afstand tot de dichtstbijzijnde
woningen is trillingshinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.11
Bodem
3.11.1 Algemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Dit beleid is gericht op het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen en
installaties van een inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten
behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld, een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader
(voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere
bedrijfscondities, preventieve bodem beschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een
Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar
bodemrisico. Een verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB
vaak op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als
"vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften", of "kerende vloeren en/of lekbakken
met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".
3.11.2 Bodembescherming
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen.
Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Voor de inrichting is geen bodemrisicoanalyse uitgevoerd.
In de aanvraag Wm-vergunning en in de ingediende 8.19-meldingen staan echter voldoende gegevens met
betrekking tot de bodembedreigende activiteiten opgenomen en de maatregelen die getroffen zijn. De
aangebrachte voorzieningen betreffen kerende vloeren en lekbakken. Daarom zijn voorschriften opgenomen
met een zwaar accent op de daarop toegesneden beheermaatregelen in de vorm van het overleggen van
een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen.
De aangebrachte voorzieningen in combinatie met beheermaatregelen levert een bodemrisicocategorie A
(verwaarloosbaar risico) op als bedoeld in de NRB.
Voor wat betreft de proceswaterriolering is eveneens aangesloten bij de eisen van de NRB. Omdat voor een
dergelijke bestaande riolering geen verwaarloosbaar risico kan worden bereikt zijn hiervoor de voorschriften
in paragraaf 4.2. opgenomen. Nieuwe delen van riolering kunnen voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico
als ze zijn ontwikkeld volgens CUR/PBV aanbeveling 51 en dienen derhalve te voldoen aan verwaarloosbaar
bodemrisico, zoals opgenomen in het doelvoorschrift 4.1.1.
Behalve in hoofdstuk 4 "Bodem" zijn ook voorschriften opgenomen met betrekking tot bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen in hoofdstuk 8 "Opslag en verlading" (overvulbeveiliging, toezicht,
werkinstructies).

pagina 11 van 58

3.11.3 Onderzoeken
Nulsituatie-onderzoek
Bij het veranderen van een inrichting (bijvoorbeeld bij een nieuwe, of bij het verplaatsen van een,
bodembedreigende activiteit) moet de vergunninghouder een nulsituatie-onderzoek van de bodem uitvoeren
ter plaatse waar deze activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Dit onderzoek moet hij uitvoeren om de kwaliteit
van de bodem vast te leggen. Dit betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een bodemonderzoek
uitvoeren ter plaatse waar deze activiteiten hebben plaatsgevonden. 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 vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moet hij maatregelen nemen.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt
hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij
bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze
vergunning te saneren.
Ten behoeve van bovenstaande zijn de voorschriften in de paragrafen 4.4. en 4.5. opgenomen.
3.12
Veiligheid
3.12.1 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.
Lubrizol valt onder de criteria van het Registratiebesluit. De inrichting is reeds in het Risicoregister
opgenomen.
3.12.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (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 moet ook worden beoordeeld of het groepsrisico (GR)
een relevant aspect is.
De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) gaat over de uitvoering van het Bevi.
Sinds de inwerkingtreding van het Bevi in 2004 is het Besluit van toepassing op Lubrizol. In eerste instantie
was Lubrizol, vanwege de aanwezigheid van een opslagplaats voor de opslag van meer dan 10 ton
gevaarlijke stoffen, aangewezen als een zogenaamde "categoriale inrichting". Voor categoriale inrichtingen
zijn vaste afstanden met betrekking tot het PR en GR vastgesteld in het Revi.
Het Revi is in januari 2008 gewijzigd. Een aantal inrichtingen is toegevoegd waarvoor een QRA-rapport
(Kwantitatieve risico-analyse) moet worden opgesteld om aan te tonen dat aan de grenswaarden wordt
voldaan. Het gaat hierbij derhalve om "niet-categoriale inrichtingen".
Een van deze nieuw aangewezen inrichtingen betreft: inrichtingen waar een vergiftigde of zeer vergiftigde
stof in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is.
Sinds de wijziging van de Revi valt Lubrizol derhalve ook onder de reikwijdte van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (BEVI) omdat het een inrichting betreft waar een vergiftigde of zeer vergiftigde stof in
een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is.
Dit houdt in dat Lubrizol, bij het indienen van een aanvraag om een revisie- of veranderingsvergunning, en
bij elke verandering van de inrichting waarbij nadelige gevolgen kan optreden voor het plaatsgebonden
risico, middels een QRA moet aantonen dat wordt voldaan aan de grenswaarde voor het PR.
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Wij nemen in dit besluit geen voorschrift op waarin wij op voorhand een QRA vragen. De reden hiervoor is
gelegen in de ligging van Lubrizol ten opzichte van de omgeving. Indicatieve benadering leert ons dat het
invloedgebied van Lubrizol en de 10~6 niet buiten het industrieterrein Oosterhorn komen.
Momenteel wordt door de gemeente Delfzijl gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan Oosterhorn. De
risicocontouren van gevestigde bedrijven wordt daarin meegenomen. Omdat de contour van Akzo Nobel
overheersend is t.o.v. Lubrizol is een nadere QRA voor Lubrizol niet noodzakelijk.
Voor wat betreft de verantwoording van het GR sluiten wij aan bij het protocol dat samen met de regionale
brandweer is opgesteld. Onderhavige situatie betreft een bestaande situatie waarbij het risico niet toeneemt.
Nadere verantwoording van het GR is daarom niet aan de orde.
3.12.3 Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Lubrizol beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsorganisatie welke
voorziet in de veiligheid van personen en bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en
calamiteiten.
In voorschrift 6.1.1. is voorgeschreven dat Lubrizol altijd over een actueel bedrijfsnoodplan dient te
beschikken. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag. Dit is
geregeld in voorschrift 1.2.1.
Repressie ve middelen/voorzieningen
Binnen de inrichting zijn op het terrein beperkte hoeveelheden brandbaar materiaal aanwezig.
Binnen de inrichting zijn een aantal hydranten en transporteerbare blusmiddelen geplaatst.
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het
onderhoud van brandblusmiddelen.
3.12.4 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van chemicaliën in atmosferische tanks
Binnen de inrichting zijn atmosferische tanks aanwezig voor de opslag van meerdere soorten chemicaliën,
zoals natriumhydroxide, waterstofperoxide en waterstofchloride. Voor de opslag en verlading van
chemicaliën in deze bovengrondse tanks zijn in de vergunning voorschriften opgenomen, waarbij aansluiting
is gezocht bij PGS 29 ("Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks") en de PGS 30 ("Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties"). Deze
voorschriften houden onder andere in dat de reservoirs in een lekbak moeten zijn geplaatst. Verder dient het
bedrijf ook een losprocedure voor de tanks op te stellen waarin eigenschappen van de chemicaliën en de
voorzieningen moeten zijn beschreven.
Hoewel de aanwezige tanks niet onder de werkingssfeer van de PGS 29 en de PGS 30 vallen, geldt ook
voor deze tanks een keuringstermijn. Voor wat betreft de keuring wordt in de voorschriften verwezen naar de
KC-111/01 "Keuringscriteria voor de (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties" (7 december 2007).
In het geval dat voor de tanks, aangezien er specifieke chemische stoffen worden opgeslagen, deze
keuringscriteria niet toereikend zijn, kan gebruik worden gemaakt van het rapport P 107776 "Richtlijn
tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" (12 januari 2004). Dit rapport is
toegesneden op de meer bijzondere situaties (chemie en/of bijzondere stoffen).
Opslag chloor in tanks
Binnen de inrichting vindt opslag van chloor plaats in een tank. De opslag en het gebruik van chloor was
geregeld in de PGS 11 "Chloor, opslag en gebruik" (voorheen CPR 10). De minister van VROM heeft de
PGS 11 in 2007 ingetrokken.
Specifieke aanbevelingen voor het veilig werken met chloor zijn opgesteld door de Europese
brancheorganisatie voor de chlooralkali-industrie (Euro Chlor). Het sleuteldocument van Euro Chlor voor
inrichtingen is het Euro Chlor-document GEST 92/169 "Guidelines for the safe handling and use of
chlorine".
De minister van VROM had een aantal redenen voor de intrekking van de PGS 11. Volgens de minister is de
chloorketen goed georganiseerd en zijn geen aanvullende eisen en voorschriften nodig. Op grond van het
Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999) moeten de chloorproducerende en chloorverwerkende
industrie een veiligheidbeheerssysteem ontwerpen, dat voldoende waarborgen biedt voor een veilig omgaan
met gevaarlijke stoffen. De arbeidsinspectie, de brandweer en het bevoegd gezag in het kader van de Wet
milieubeheer kunnen bij het beoordelen van het veiligheidbeheerssysteem gebruik maken van de
aandachtspunten in de Euro Chlor-documenten.
Voor Lubrizol geldt echter dat deze niet onder de werkingssfeer van de BRZO 1999 valt, aangezien de
opslag van chloor niet de drempelwaarde van 10 ton van de BRZO 1999 overschrijdt. Hierdoor is het bedrijf
niet verplicht om op grond van de BRZO 1999 een veiligheidsbeheerssysteem op te stellen. Tevens zijn de
Eurochlor-documenten momenteel (nog) niet openbaar.
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Gezien bovenstaande hebben wij voorgeschreven dat het bedrijf moet voldoen aan de voorschriften in
bijlage 6 van het voorschriftenpakket. Deze voorschriften zijn grotendeels overgenomen uit de PGS 11.
Daarnaast hebben wij voorgeschreven dat het bedrijf een transitiedocument moet opstellen waarin wordt
aangegeven hoe het bedrijf invulling gaat geven aan de Euro Chlor-documenten en het
veiligheidbeheerssysteem ter vervanging van de eisen uit bijlage 6.
Aan de hand van het transitiedocument zullen wij beoordelen of de vergunning op dit punt nog aanpassing
behoeft.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (meer dan 10 ton)
Binnen de inrichting is een opslagplaats aanwezig voor de opslag van gevaarlijke stoffen, meer dan 10 ton.
Op een dergelijke opslagplaats is de PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" van toepassing. In
deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze
richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van
toepassing zijn.
De specifieke situatie van Lubrizol in aanmerking genomen is een afwijkend voorschrift (ten opzichte van de
PGS 15) opgenomen. Binnen het bedrijf vindt inpandige opslag plaats van meer dan 10 ton gevaarlijke
stoffen. De opgeslagen stoffen zijn echter niet brandgevaarlijk en moeten voldoen aan de eisen uit hoofdstuk
3.2.1. (brandwerendheid opslagvoorziening, afstanden, brandmeldinstallatie) en moeten eveneens voldoen
aan beschermingsniveau 3 conform de PGS 15.
Hiermee wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau bereikt als de PGS 15 beoogt.
3.13
Energie
3.13.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
Overeenkomstig voorschrift 1.1 t/m l.4 van de ambtshalve aanpassing van 2000 moest een
energiebesparingsplan (EBP) worden uitgevoerd en, op basis van dit plan, een bedrijfsenergieplan (BEP)
worden opgesteld. Dit heeft het bedrijf uitgevoerd en wij hebben met de plannen ingestemd.
Lubrizol blijft zich bezighouden met het stellen van nieuwe doelen en het uitvoeren van onderzoek ten
behoeve daarvan. Dit is eveneens opgenomen in haar milieubeleidsverklaring die is opgenomen in de
aanvraag om Wm-vergunning.
Wij zijn van mening dat het bedrijf hiermee voldoende inspanningen heeft geleverd, en nog steeds levert, in
verband met energiebesparing.
Wij volstaan derhalve met het verbinden aan deze vergunning van registratievoorschriften, waarmee inzicht
wordt verkregen in het feitelijke energiegebruik van het bedrijf.
3.14
Grondstoffen-en waterverbruik
3.14.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m3 of meer
leidingwater bedraagt. Binnen de inrichting werd in 2006 en 2007 circa 150.000 m3 leidingwater gebruikt op
jaarbasis. Dit water wordt gebruikt als reactiemedium voor PVC met chloor, als wasvloeistof en als
koelmedium.
Door het bedrijf is in de beginjaren veel aandacht besteed aan het verminderen van het waterverbruik. Door
de genomen maatregelen en efficiëntere productie is de hoeveelheid water per ton product jaarlijks
afgenomen en is in 2007 ongeveer gelijk gebleven aan 2006. Aan deze vergunning verbinden wij derhalve
geen onderzoeksvoorschrift ten aanzien van verdere vermindering van het waterverbruik.
3.14.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen.
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In de aanvraag om de oprichtingsvergunning Wm heeft het bedrijf aangegeven welke grondstoffen worden
gebruikt. Door het bedrijf zijn verschillende besparingsmogelijkheden onderzocht en uitgevoerd om het
verbruik van grondstoffen terug te dringen. Ook dit volgt uit de milieubeleidsverklaring van Lubrizol, zoals
reeds genoemd in paragraaf 3.13.1. Aan deze vergunning verbinden wij daarom geen onderzoeksvoorschrift
ten aanzien van vermindering van het grondstoffengebruik.
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.
Overigens heeft het bedrijf studie verricht en maatregelen getroffen met betrekking tot het combineren van
aanvoer van PVC en afvoer van CPVC. 70 % van de vrachtwagens die PVC lossen worden direct geladen
met CPVC.
3.16
Installaties
3.16.1 Toestellen onder druk
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 middels de vergunning. Keuringen moeten worden verricht door een door
de minister van SZW goedgekeurde keuringsinstelling.
Ten aanzien van deze nadere eisen zijn onveranderd de voorschriften, bij ambtshalve aanpassing van 2003
toegevoegd aan de oprichtingsvergunning Wm, gehanteerd en opgenomen in de voorschriften van
hoofdstuk 7.
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.
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 een noodstroomvoorziening. In de
vergunning zijn voorschriften opgenomen omtrent die noodstroomvoorziening.
3.17
Overige aspecten
3.17.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze beschikking geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.17.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
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3.18
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij dit besluit vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet
nodig.
4.

BESLUIT

4.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de door ons College
voor onderhavige inrichting verleende oprichtingsvergunning (nr. 96/12.932/38/A.17, RMM), conform de
artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer, ambtshalve te wijzigen waarbij de aan deze vergunning
verbonden voorschriften, inclusief de voorschriften van de ambtshalve aanpassingen (nr. 00/13.183/39,
RMM en nr. 2003-6.848/15, MV) komen te vervallen en worden vervangen door de navolgende
voorschriften.
4.2
Geldigheid van de vergunning
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.4.1 t/m 4.5.2
(bodemeindonderzoek en herstelplicht) nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
4.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter

secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Lubrizol Advanced Materials bv., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum
Gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl
VROM-inspectie Noord, Postbus 30.020, 9700 RM Groningen
Hoofdingnieur-direccteur van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, Postbus 2301, 8901 JH
Leeuwarden
Dagelijks bestuur van Groningen Seaports. Postbus 20.004, 9930 PA Delfzijl
Akzo Nobel Chemicals bv., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn
opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.3
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
1.1.4
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.

1.1.5
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.6
Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een terreingedeelte
bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail
of een gelijkwaardige constructie.
1.1.7
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 2 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.8
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.

1.1.9
De in artikel 8.20 lid 2 van de Wm bedoelde veranderingen moeten binnen 1 maand voor 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.
1.2

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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a De schriftelijke instructies voor het personeel;
b De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van brandblusmiddelen,
visuele inspectie van bodem beschermende voorzieningen, bodemonderzoek,
energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van
stookinstallaties, etc);
c Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen, met daarbij behorende Eural-codes;
e Registratie gebruikte grond- en hulpstoffen en geproduceerde producten;
f Registratie van het energie- en waterverbruik;
g Het bedrijfsenergieplan;
h Het bedrijfsnoodplan;
i Het veiligheidsbeheerssysteem;
j Registratie van emissies;
k Metingen en storingen nageschakelde technieken;
l Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
m Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
n 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:
a metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorgeschreven in
deze vergunning;
b 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.
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2

AFVALSTOFFEN

2.1
Opslag
2.1.1
Vergunninghouder is verplicht de afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te
bieden dan wel zelf af te voeren overeenkomstig de afvalscheidingstabel, zoals opgenomen in bijlage 5.

2.1.2
De opslag van gevaarlijke afvalstoffen moet voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk 8.4
van het voorschriftenpakket.
2.1.3
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.

2.1.4
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van de
afvalstoffen.

2.1.5
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, Wvo-vergunningplichtig
3.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een riool van derden worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a de doelmatige werking niet wordt belemmerd van het riool of de bij het riool behorende apparatuur;
b de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit het riool;
c de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beperkt.
3.1.2
Bedrijfsafvalwater, dat wordt geloosd op een riool van derden, moeten aan de volgende eisen voldoen:
a
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414

(1988);
b
c

de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN
6411 (1981);
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN
6487 (1997) of NEN 6654 (1992).

3.1.3
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd in een riool van derden:
a stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c stoffen die verstopping of beschadiging van het riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen
veroorzaken;
d grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

pagina 23 van 58

4

BODEM

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van bodem bedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisicocategorie (A) zoals gedefinieerd in de NRB. Indien
een verwaarloosbaar bodemrisico redelijkerwijs niet haalbaar is, mag het bodemrisico voldoen aan
aanvaardbaar bodemrisicocategorie (A*) zoals gedefinieerd in de NRB.

4.1.2
Voor bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een eindemissiescore
van 2.
Toelichting: overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande ondergrondse rioleringen het niet redelijk geacht
om naast een inspectieprogramma en een noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te voeren
voor het bepalen van eindemissiescore 1.
4.2

Bedrijfsrioleringen

4.2.1
Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
4.2.2
Het rioolsysteem voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Eens
per 4 jaar moet de ondergrondse leiding met behulp van een robot met videoregistratie worden
geïnspecteerd. De goten moeten eens per jaar visueel worden geïnspecteerd.
4.2.3
Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is moet dit onmiddellijk te worden gemeld
aan ons College. Het betreffende deel van het rioolsysteem moet buiten gebruik worden gesteld. Herstel
moet, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk geschieden. Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan,
waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd of
vervangen.
4.2.4
Gelekt product in hemelwaterafvoergoten en rioolputten moet zo spoedig mogelijk met behulp van
vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze worden verwijderd.
4.2.5
Nieuwe delen van rioolsystemen die zijn bestemd voor verontreinigd bedrijfsafvalwater moeten voldoen aan
bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
4.3

Beheermaatregelen

4.3.1
Binnen 6 maanden na het in werking treden van dit besluit dient door vergunninghoudster een plan met
beheermaatregelen voor de bodem beschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d waaruit het onderhoud bestaat;
e de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die vergunninghoudster heeft voorbereid om
effecten van calamiteiten (ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en te bestrijden, met
betrekking tot de bescherming van de bodem,
g hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
h de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.
4.4

Onderzoeken

4.4.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient voor het verplaatsen van een
bodembedreigende activiteit of in het geval dat bodembedreigende activiteiten worden uitgebreid, een
bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen aan het bevoegd
gezag te worden overgelegd.
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Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou
kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en
BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan het
bevoegd gezag.
4.4.2
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt
overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
4.4.3
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
Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit
te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het
gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de
daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
4.6.3
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.
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5

BRANDVEILIGHEID

5.1
Blusmiddelen algemeen
5.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
5.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

5.1.3
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het
onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Het
onderhoud van slanghaspels moet overeenkomstig NEN-EN 671 deel 3 plaatsvinden. Onderhoud en
inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie
moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare
blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.
Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie
(www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

5.1.4
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter
inzage aanwezige registratie.
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6

BEDRIJFSNOODPLAN

6.1.1
Vergunninghouder moet beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan moet ten
minste de volgende onderdelen bevatten:
a
een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder maatgevende
meteorologische omstandigheden;
b
de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördinatiecentra,
waarschuwings en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen, medische
noodvoorzieningen;
c
fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering
van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
d
overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe
hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie,
e
het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of
rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen en moet daartoe aan de
plaatselijke Commandant van de Brandweer en/of het Bestuur van de Regionale Brandweer
aangeboden worden.
6.1.2
Een maal per jaar moet met het bedrijfsnoodplan worden geoefend om te kunnen vaststellen of het plan
adequaat is en voldoende functioneert of moet worden aangepast.
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7

DRUKAPPARATUUR

7.1.1

Systemen, die chloor bevatten, dan wel mengsels hiervan met een concentratie groter dan 5
massaprocenten, moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen zoals bedoeld in bijlage l van de
Richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur
(97/23/EG).
Installatieleidingen met een diameter groter dan de ondergrens van cat. II conform tabel 6 van de bijlage van
de richtlijn 97/23/EG en systemen waarop het Besluit drukapparatuur van toepassing is behoeven niet te
voldoen aan de voorschriften in dit hoofdstuk.

7.1.2
Alvorens een systeem, dat is aangewezen op grond van voorschrift 7.1.1., in gebruik te nemen, moet elk
drukapparatuur, samenstel en druksysteem van het systeem onderworpen worden aan de in bijlage III van
de richtlijn 97/23/EG omschreven overeenstemmingsbeoordelingsprocedure module A1, alsmede aan een
keuring voor ingebruikneming zoals bedoeld in artikel 12b van het Besluit drukapparatuur. Het aangewezen
systeem gaat vergezeld van een verklaring van ingebruikneming.

7.1.3
Drukapparaten, samenstellen en druksystemen die deel uitmaken van aangewezen systemen, zoals
bedoeld in voorschrift 6.1.1, moeten ten minste eenmaal per 4 jaar aan een herkeuring worden onderworpen
door een, aangewezen keuringsinstantie of gebruikerskeuringsdienst, zoals bedoeld in artikel 20 van het
Besluit drukapparatuur. De wijze waarop de herkeuring moet worden uitgevoerd, moet per
installatieonderdeel door de instantie of dienst worden vastgelegd. Over deze rapportage dient Lubrizol te
beschikken. De installatieonderdelen mogen vervolgens niet eerder opnieuw in gebruik worden gesteld, dan
nadat zij, eventueel na uitvoering van de door de instantie of dienst noodzakelijk geachte reparaties, zijn
goedgekeurd.
Afhankelijk van de resultaten van de herkeuring kan de instantie of dienst de termijn van het volgende
periodieke onderzoek bekorten of verlengen zoals vastgelegd in hoofdstuk T0102 van de Regels voor
toestellen onder druk.

7.1.4
Wijzigingen en/of reparaties aan installatieonderdelen zoals bedoeld in voorschrift 7.1.2.behoeven vooraf de
toestemming van een aangewezen keuringsinstantie of gebruikerskeuringsdienst, zoals bedoeld in artikel 20
van het Besluit drukapparatuur. Deze installatieonderdelen mogen vervolgens niet eerder opnieuw in bedrijf
worden gesteld, dan nadat de uitgevoerde wijzigingen en/of reparaties door de instantie of dienst zijn
goedgekeurd. Indien de instantie of dienst van oordeel is dat de wijzigingen en/of reparaties van invloed
kunnen zijn op de wijze van gebruik van een aangewezen systeem, zoals bedoeld in voorschrift 7.1.1,
dienen de aanwijzingen en/of reparaties aan het systeem plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 7.1.3.
Van de uitgevoerde inspecties dient een rapportage te worden bijgehouden.
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8

OPSLAG EN VERLADING

8.1
Opslag chloor
8.1.1
De chloorvoedingstank en toebehoren, de ruimte waarin de tank is geplaatst en de bediening, inspectie,
onderhoud en veiligheidsmaatregelen omtrent deze tank moeten voldoen aan de voorschriften in bijlage 6.
8.1.2
Binnen een jaar na inwerkingtreding van dit besluit moet een transitiedocument zijn opgesteld en ter
beoordeling worden overgelegd aan het bevoegd gezag. In dit transitiedocument moet zijn aangegeven hoe
Lubrizol invulling kan geven aan de Euro Chlor-documenten ter vervanging van de voorschriften van bijlage
6, met als doel het bereiken van ten minste het veiligheidsniveau van de voorschriften van bijlage 6. Lubrizol
moet daarbij aangeven welke technische en organisatorische maatregelen hiervoor nodig zijn in aanvulling
op datgene dat is geregeld in de Euro Chlordocumenten en hoe deze maatregelen worden vastgelegd in het
veiligheidbeheerssysteem.
8.2
Chemicaliëntanks
8.2.1
Een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en
worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten
bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.
Het uitwendige van een metalen installatie, ondersteunende constructie en vloeistofdichte bak moeten op
doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd.
8.2.2
Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet zijn voorzien
van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium.
8.2.3
Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De tank mag slechts
voor 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken en morsen geschieden.
8.2.4
Indien de tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij
de tank een afsluiter zijn geplaatst.
8.2.5
De atmosferische tanks moeten binnen een jaar na het in werking treden van dit besluit gekeurd worden
overeenkomstig KC-111/01 "Keuringscriteria voorde (her)classificatie van bovengrondse tankinstallaties",
(7 december 2007).
Indien blijkt dat, vanwege de bijzondere aard van de opgeslagen chemische stoffen, de KC-111/01 niet
toereikend is, kan aanvullend gebruik worden gemaakt van het rapport P 107776 "Richtlijn tankinstallaties
voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" (12 januari 2004)
8.2.6
Bovengenoemde keuring moet plaatsvinden door een gecertificeerde installateur of beoordelingseenheid
overeenkomstig het gestelde in 1.2.1. en 1.2.2. van de KC-111/01.
Het beoordelingsrapport van de keuring moet binnen een maand na ontvangst worden opgestuurd aan het
bevoegd gezag.
8.2.7

Op alle vermelde degradatiemechanismen, afwijkingen en tekortkomingen in het beoordelingsrapport moet
onderhoud/herstel worden uitgevoerd. Dit onderhoud/herstel moet binnen een halfjaar na ontvangst van het
rapport worden uitgevoerd overeenkomstig BRL-K903 (Beoordelingsrichtlijn voor het KIWA procescertificaat
voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties, 8 december 2006).
8.2.8

Bovengenoemd onderhoud/herstel moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde installateur
overeenkomstig 1.2.1. van de KC-111/01.
8.2.9

Bij tanks die via een vulleiding worden gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven:
De netto-inhoud van de tank;
voor welk product de tank bestemd is.
8.2.10
Een vulleiding moet op het vulpunt zijn voorzien van een afsluiter. Aan de te gebruiken afsluiters moet

pagina 29 van 58

duidelijk te zien zijn of deze open danwei gesloten zijn.

8.2.11
Bij het vulpunt van een tank moet een voorziening aanwezig zijn voor het opvangen van gemorst product en
zo nodig het opvangen van product dat na de vulling terugstroomt uit de vulleiding (een morsbak).
8.2.12
Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de
vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop worden afgesloten.
8.2.13
Alle reservoirs dienen te zijn voorzien van een opschrift waaruit blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt
en de relevante gevaarssymbolen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
8.2.14
De tanks en het bijbehorende leidingwerk dienen zodanig te zijn ontworpen en uitgevoerd dat schadelijke
vervormingen en/of chemische aantasting wordt voorkomen.
8.2.15
Enkelwandige opslagtanks voor gevaarlijke (vloei)stoffen moeten zijn omgeven door een productbestendige,
vloeistofdichte omwalling of wand. De omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is
geplaatst een vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om weerstand te
kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
8.2.16
Dubbelwandige opslagtanks voor de opslag van gevaarlijke (vloei)stoffen dienen te zijn voorzien van een
lekdetectie. Indien een dubbelwandige tank niet is voorzien van een adequaat lekdetectiesysteem dient deze
te worden behandeld als ware het een enkelwandige tank.
8.2.17
De inhoud van een in voorschrift 8.2.15 bedoelde tankput of opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de
opslagcapaciteit van de tank. Indien in een tankput of opvangbak twee of meer tanks staan opgesteld, dan
moet de opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de
grootste tank, vermeerder met 10 % van de gezamenlijke opslagcapaciteit van de overige tanks.
8.2.18
Opslagreservoirs bedoeld voor gevaarlijke (vloei)stoffen die mogelijk een reactie met elkaar kunnen aangaan
mogen niet in dezelfde opvangput worden opgesteld.
8.2.19
Hemelwater moet uit een tankput of opvangbak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht
mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden
gehouden en mag slechts voor het afvloeien van hemelwater worden geopend. De afvoer van hemelwater
moet gecontroleerd, onder toezicht, geschieden.
8.2.20
De tankput of opvangbak dient jaarlijks te worden geïnspecteerd op zichtbare beschadiging van vloeren en
wanden en indien nodig gerepareerd.
8.2.21
Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden bereikbaar zijn.
8.3

Laden en lossen

8.3.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.
8.3.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens actuele schriftelijke
procedures en instructies, die in de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.
8.3.3
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
communicatie tussen de betrokkenen over starten en (nood)stoppen;
het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;
de beheersing van de gevaren van statische electriciteit;
controle van benodigde voorzieningen;
toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
beperking van luchtemissies;
veiligheidsvoorzieningen;
aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;
voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);
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adequate beveiliging tegen aanrijden;
een noodstop;
kleine blusmiddelen.

8.3.4
Vergunninghouder dient bij laad- en loswerkzaamheden met betrekking tot gevaarlijke stoffen te handelen in
overeenstemming met de op basis van voorschrift 8.3.3 beschikbare procedures en instructies.
8.3.5
Los- en laadslangen dienen geschikt te zijn voor het te verladen produkt en dienen voor elke verlading
visueel op goede staat te worden gecontroleerd. Beschadigde slangen mogen niet op de los- of laad- plaats
aanwezig zijn. Niet in gebruik zijnde slangen dienen knikvrij te zijn opgeborgen en tegen beschadiging en
verontreiniging te zijn beschermd.
8.3.6
Los- en laadarmen of -slangen dienen tenminste eenmaal per jaar op deugdelijkheid te worden beproefd
onder een testdruk van tenminste 1,5 maal de te verwachten werkdruk. Van deze beproevingen dient een
registratie te worden bijgehouden.
8.3.7
Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen dient te zijn voorzien van een duidelijke productindicatie.
8.4
PGS 15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen
8.4.1
In de opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen mogen alleen onbrandbare
stoffen worden opgeslagen waarvoor een beschermingsniveau 3 is vereist.
8.4.2
In de opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 2500 kg gevaarlijke stoffen moet een
brandmeldinstallatie aanwezig zijn met doormelding naar de alarminstallatie van de overheids- of
bedrijfsbrandweer, of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De brandmeldinstallatie moet voldoen aan
NEN 2535, uitgave 1996 en NEN 2535/A1 uitgave 2002.
8.4.3
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen
overeenkomstig hoofdstukken 3.1.1 t/m 3.1.6, 3.2.1 (m.u.v. 3.2.1.2. en 3.2.1.3.), 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4, 3.5,
3.7,3.9,3.11 t/m 3.16 en 4.2 t/m 4.5 (m.u.v. 4.3.2), van de PGS 15.
8.4.4
Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden
voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.
8.4.5
Een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden
gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.4, 3.21 en 3.23.
8.4.6
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.
8.4.7
Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één
draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel
moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een
beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.
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9

ENERGIE

9.1
niet-MJA bedrijf
9.1.1
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de
energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het
bevoegd gezag.
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10

GELUID

10.1
Representatieve bedrijfssituatie
10.1.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. De beoordelingshoogte op
de referentie- en controlepunten bedraagt 5 meter boven maaiveld.
10.1.2
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr]LT in dB(A) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande punten niet meer bedragen
dan:
Referentiepunt
19
37
38
6
15

Ligging (richting)
Vaarman/Farmsumerzijl
Weiwerd
Borgsweer
zonegrens (noord)
zonegrens (zuid)

07.00-1 9.00 uur
25
28
11
22
10

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

25
28
11
22
10

25
28
11
22
10

De ligging van de referentiepunten is aangegeven op bijlage 3.

10.1.3
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag, behoudens het bepaalde in voorschift 10.1.4., op
de onderstaande punten niet meer bedragen dan:
Controlepunt
1
2
3
4
5

Ligging (richting)
zuidwestzijde
zuidoostzijde
oostzijde
noordoostzijde
westzijde

07.00-1 9.00 uur
64
60
64
57
68

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

64
60
64
57
68

64
60
64
57
68

De ligging van de controlepunten is aangegeven op bijlage 4.

10.1.4
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 10.1.3. worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
10.1.2. niet worden overschreden. Dit moet 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.

10.1.5
Het maximale geluidsniveau LAmax in dB(A) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag, gemeten in de meterstand 'fast' en gecorrigeerd
voor de meteocorrectieterm Cm, de in voorschrift 10.1.2. aangegeven geluidsniveaus met niet meer dan 10
dB(A) overschrijden.
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11

LUCHT

11.1
Emissies van stoffen uit puntbronnen
11.1.1
De emissies uit de volgende emissiepunten mogen de waarden uit onderstaande tabel niet overschrijden.
emissiepunt

stof

1A
CI2
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3C, 3D,
stof
3E, 3F, 3G en 3H
3B
stof
11.1.2
De monsterpunten moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.

emissieconcentratie (in milligram
per normaal kubieke meter droog
afgas)
1
5

20

11.1.3
De uitvoering van de monsterpunten en de meetmethode moeten voldoen aan genormaliseerde
meetmethoden.
Voor stof: NEN-EN 13284-1 of ISO/DIS 9096;
Voor chloor (periodieke meting): VDI 3488.
Continue metingen moeten worden uitgevoerd volgens: NEN-EN 14181.
Van de toepassing van genormaliseerde meetmethoden kan worden afgeweken, indien wordt aangetoond
dat de toe te passen meetmethode tot vergelijkbare resultaten leidt als de genormaliseerde meetmethode.
De metingen moeten worden uitgevoerd onder representatieve omstandigheden. De meetresultaten moeten
worden uitgedrukt bij standaardcondities.
11.1.4
De periodieke metingen moeten worden uitgevoerd door een voor die verrichting geaccrediteerde
meetdienst.

11.1.5
De metingen moeten worden uitgevoerd conform het goedgekeurde controleplan.

11.1.6
De meetonzekerheid van de meting wordt bepaald door de meetinstantie en mag niet groter zijn dan:
- stof: 30%;
- chloor: 20%.

11.1.7
De periodieke meting moet bestaan uit drie deelmetingen van elk minimaal een half uur.
Bij een serie van n deelmetingen moet het gemiddelde meetresultaat worden verminderd met de waarde
voor de totale meetonzekerheid gedeeld door Vn.

11.1.8
Bij continue metingen:
- moet elk van de daggemiddelde concentraties onder de gestelde emissie-eis zijn gelegen;
- mag geen van de halfuurgemiddelde concentraties het tweevoudige van de gestelde emissie-eis te boven
gaan.

11.1.9
De in dit hoofdstuk genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone
lucht.
11.2
Controleplan
11.2.1
Binnen 6 maanden na inwerkingtreding van dit besluit moet, met betrekking tot in voorschrift 11.1.1.
genoemde emissie-eisen, een controleplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In
dit controleplan dienen de volgende zaken te zijn uitgewerkt (alle zaken volgens gestelde in 3.7. NeR):
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

bepaling storingsfactor (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
vaststellen controlevorm (metingen/ERP's) en -frequentie (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
toetsing resultaten;
bij het gebruik van ERP's: toe te passen meetnormen;
bij het gebruik van ERP's: kwaliteitsborging;
bij het gebruik van ERP's: de relatie tussen de ERP's en de emissie;
bij het gebruik van ERP's: de bandbreedte waarbinnen een ERP zich mag begeven of de waarde die
de ERP niet mag over- of onderschrijven en een onderbouwing daarvan;
bij het gebruik van ERP's: toetsing;
bij metingen: de bedrijfsomstandigheden;
bij metingen: bepaling van de bedrijfsomstandigheden tijdens het meten;
bij periodieke metingen: meetplaats;
bij periodieke metingen: kwaliteitsborging van de meetapparatuur.

11.3
Rapportage
11.3.1
In de rapportage van de metingen dient het volgende te worden vastgelegd:
a
meetresultaten;
b
toetsing aan de emissiegrenswaarde;
c
de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en belasting c.q. de
bedrijfsomstandigheden waarbij de metingen zijn verricht;
d
met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
e
het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
f
op welke plaats is gemeten;
g
de toegepaste meetmethoden, waarbij in het geval dat wordt afgeweken van een erkende meetnorm
de afwijking duidelijk wordt gemotiveerd;,
h
een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voorkomen en over de nauwkeurigheid
van de metingen.
i
welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten,
j
De rapportage dient uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de desbetreffende metingen te worden
overgelegd aan het bevoegd gezag,
k
Over de resultaten van continue metingen wordt jaarlijks gerapporteerd. Hierbij is het van belang dat
perioden van opstarten en stilleggen en andere periodes van niet-normale bedrijfsvoering worden
geïdentificeerd.
11.3.2
De resultaten van de ERP's moeten op overzichtelijke wijze worden geregistreerd en bewaard in de
inrichting tot de volgende meting heeft plaatsgevonden. Geconstateerde wijzigingen van de vastgelegde
waarden van de ERP's en acties die het bedrijf naar aanleiding hiervan heeft uitgevoerd, moeten worden
vastgelegd in een logboek.
11.4
Onderhouds- en inspectieplan
11.4.1
Binnen 6 maanden na in werking treding van dit besluit moet ten behoeve van de borging van de goede
werking van de (nageschakelde) emissiebeperkende voorzieningen een onderhouds- en inspectieplan zijn
opgesteld en ter beoordeling aan het bevoegd gezag zijn overgelegd, waarin minimaal is aangegeven:
a
de organisatie van onderhoud en inspectie;
b
de aard en de frequentie van de werkzaamheden;
c
hoe wordt omgegaan met bevindingen
d
wat wordt geregistreerd en hoe registratie plaatsvindt (o.a.standtijd, storingen)
e
hoe de controle, onderhoud en vervanging wordt geborgd;
f
hoe preventief onderhoud wordt bevorderd;
g
op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde
emissieperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
h
hoe de dagelijkse monitoring van de werking van de reinigingstechnieken wordt uitgevoerd en
geregistreerd.
11.5
Aanvullende voorschriften
11.5.1
De reinigingsinstallaties moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn
en gemakkelijk kan worden geïnspecteerd.
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11.5.2

De reinigingsinstallaties moeten goed en veilig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren,
periodiek worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en
onderhoud moeten worden vastgelegd in een logboek.
11.5.3

Het wasmedium (circulatie)systeem van een NaOH-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
voldoende wassende werking (wanneer de wassende werking niet meer kan voldoen aan de chlooremissieeis in voorschrift 11.1.1.).
De NaOH-concentratie moet elke 8 uur worden gemeten. Het debiet moet continu gemeten worden. Bij
storingen moet een akoestisch en optisch signaal worden gegeven. Storingen moeten worden verholpen
voordat een nieuwe batch wordt ingezet.
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12

INSTALLATIES

12.1
Elektrische installaties
12.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan de eisen uit NEN 1010.
12.2
Noodstroomvoorziening
12.2.1
Elke noodstroomvoorziening dient voldoende capaciteit te hebben om de meest kritieke onderdelen van de
processen zodanig in bedrijf te kunnen houden dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
ontstaan.
12.2.2
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 het centraal registratiesysteem worden vastgelegd.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
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 bouwen 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.
BEDRIJFSMILIEUPLAN (BMP):
Milieuplan van een bedrijf zelf, meestal verplicht ingevolge een doelgroepenconvenant voor de branche
waartoe het bedrijf behoort. In het plan is de milieustrategie van het bedrijf beschreven en aangegeven
welke milieumaatregelen en studies in de komende jaren (meestal 4 jaar) zeker, mogelijk of voorwaardelijk
zullen worden getroffen en wat de verwachte reducties in emissies, verbruiken en risico's van deze
maatregelen zijn.
BEOORDELINGSHOOGTE:
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.
BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMINCIDENT:
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Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting
is opgetreden.
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.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
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 IECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
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
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr.LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
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
e-mail: info@ncp.nl
internet:
www.ncp.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NRB:
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.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 (beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte
voorzieningen).
REOB:
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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)
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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BIJLAGE 2: ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van
de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld.
Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.
1.1.2
1.1.3
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.1.1
2.1.4
4.3.1
4.4.1
4.5.1
5.1.3
8.1.2
9.1.1
11.2.1
11.3.1
11.4.1

Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Gedurende 5 jaar
Op verzoek
Altijd
3 mnd na beëindiging
Binnen 6 mnd na inwerkingtr.
besluit
Bij beëindiging
Bij verontreiniging
1 x per jaar
binnen 1 jaar na inwerkingtr.
besluit
Gedurende 3 jr
Binnen 6 mnd na inwerkingtr.
besluit
Altijd
Binnen 6 mnd na inwerkingtr.
besluit

Machines e.d. goed bereikbaar
Opstellen en toezicht op naleven instructie
Registreren inspecties
Bijhouden centraal registratiesysteem
Bewaren registers, rapporten e.d.
Registratiesysteem ter inzage
Registratie afvalstoffen
Verwijderen afvalstoffen
Plan met beheermaatregelen bodem
Uitvoeren eindsituatie-onderzoek
Herstellen nulsituatie
Controle brandblusmiddelen
transitiedocument Eurochlor/VBS
Bewaren energienota's
Controleplan lucht
Rapportage metingen lucht
Onderhouds-en inspectieplan emissiebeperkende
voorzieningen
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BIJLAGE 3 REFERENTIEPUNTEN GELUID
596000 -

597000 -

Puntbran
Grid
Gridpurt

GPS ctfttaretto punt
596000 -

595000 -

schaal«1:50000
sprong • 255700,586600
594000 -

592000 -

591000 -

590000 -

589000 -

588000 -

587000 -

256000

257000

268000

259000

260000

201000

- KopH v«n na «««rtng. Ind lo*on»« |tWLDATA\DFZ-XX| . Gaonoto» V3i1

Provincie Groningen, Afdeling Milieuvergunningen
Kaartafdruk: november 2002
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262000

283000

284000

BIJLAGE 4 .'CONTROLEPUNTEN GELUID

593700

593600

schaal-1:2000
oorepronfl » 259860, 593250

593000

593300

259800

290000

260100

müuirtriiil«i»iM>.». Zon^mlmraiuitol - tontahe». Kopte van n» «unartno. Ind to*nml [DAajJATAVDFZ.xxi. GaonoU» V3^1

Provincie Groningen, Afdeling Milieuvergunningen
Kaartafdruk: november 2002
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260200

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 met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
Okg
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
EPS (piepschuim)
± 500 bekertjes
Plastic bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
200 kg
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
2 pallets (± 40 kg)
Houten pallets
40 kg
Overig houtafval
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Glazen verpakkingen
40 kg
Metalen
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Steenachtig materiaal / Puin
40 kg
Textiel
25 kg
Glas- en steenwol
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
afvalscheiding redelijk.
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen, enz
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BIJLAGE 5 : voorschriften chloor, opslag en gebruik

5 - STATIONAIRE OPSLAGRESERVOIRS
5.1 - Definities

5.1
De in dit hoofdstuk vermelde type houder voor de opslag van chloor is als volgt te omschrijven:
- stationair opslagreservoir: een reservoir dienend voor de opslag van chloor, blijvend bevestigd op een
bepaalde plaats en niet direct deel uitmakend van een chloorproduktie- of chloorverwerkingsinstallatie.
Waar in dit hoofdstuk onderscheid wordt gemaakt tussen de wijze van opslag van chloor is onder de
betreffende begrippen te verstaan:
- vloeibaar chloor onder druk: chloor bewaard bij een procestemperatuur hoger dan 248 K (= -25°C),
- gekoeld vloeibaar chloor: chloor bewaard bij een procestemperatuur van 248 K (= -25°C) of lager.
In dit hoofdstuk wordt bedoeld met:
- Regels: de Regels voor toestellen onder druk, de aanvullende bladen ABG en AKV en de Voorlopige
bladen VBR en VKR[1].
5.2 - Beoordeling
5.2
Een stationair opslagreservoir dient door de Dienst voor het Stoomwezen te worden beoordeeld als "toestel
onder druk". Het moet voldoen aan de Regels. Met betrekking tot die zaken waarin de Regels niet voorzien
dient contact te worden opgenomen met genoemde Dienst over de dan te volgen regel of code.
5.3 - Opstelplaats

5.3.1
Stationaire opslagreservoirs moeten zijn opgesteld
- op een daarvoor bestemd terrein (zie 5.5);
- in een daarvoor bestemd gebouw [1] waarvan de constructie en inrichting voldoen aan hoofdstuk 7.

5.3.2
De plaats van het terrein c.q. van het gebouw moet zo zijn gekozen, dat de interne en externe veiligheid
zoveel mogelijk is gewaarborgd (zie hoofdstuk 2).
5.4 - Opstelling
5.4
Wanneer meerdere stationaire opslagreservoirs naast elkaar zijn opgesteld moet de onderlinge afstand
zodanig zijn, dat inspectie en onderhoudswerkzaamheden aan deze reservoirs en de daarbij behorende
apparatuur en leidingen zonder bezwaar kunnen plaatsvinden [1].
5.5 - Nadere richtlijnen voor de opstelling op een terrein

5.5.1
Een stationair opslagreservoir, met uitzondering van een dubbelwandig stationair opslagreservoir voor
gekoeld vloeibaar chloor, moet zijn opgesteld in een speciaal geconstrueerde opvangbak. De opvangbak of
de secundaire omhulling moet:
- voldoende groot en sterk zijn om de inhoud van het grootste opslagreservoir dat daarin is opgesteld, te
kunnen opvangen;
- een stevige, vloeistofdichte en glad afgewerkte bodem en binnenzijde hebben, die bestand zijn tegen
vloeibaar chloor;
- een zo groot mogelijke warmte-isolatie hebben [1];
- een poeloppervlakte hebben die zo klein mogelijk is.

5.5.2
In de opvangbak:
- mogen geen andere stoffen en goederen worden opgesteld dan die welke noodzakelijk zijn bij de opslag
van chloor;
- mag zich geen water kunnen verzamelen. Het hemelwater moet uit de opvangbak worden afgevoerd door
een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de opvangbak een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter
moet gesloten worden gehouden en mag slechts worden geopend voor het laten afvloeien van hemelwater.
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5.5.3
Het terrein moet zodanig zijn verlicht, dat de werkzaamheden te allen tijde kunnen worden overzien. Voor
kunstverlichting mag alleen elektrische verlichting worden toegepast.
5.5.4
Rondom een stationair opslagreservoir op het terrein moet op verschillende plaatsen chloordetectieapparatuur aanwezig zijn. De afstelling van deze apparatuur moet zijn 10-20 ml/m3 (ppm). De chloordetectieapparatuur moet een alarmeringssysteem in werking stellen zodra genoemde concentratie wordt bereikt. Het
alarmeringssysteem moet bestaan uit een geluidsignaal evt. gecombineerd met een lichtsignaal en moet op
bedreigde plaatsen in het bedrijf kunnen worden waargenomen. Het alarmeringssysteem moet op
verschillende plaatsen ook met de hand in werking kunnen worden gesteld.
5.5.5
Op of nabij het terrein dient zijn aangebracht [1] een windzak of windvaan te zijn aangebracht.
5.5.6
Op of nabij het terrein moeten persoonlijk beschuttingsmiddelen beschikbaar zijn (zie hoofdstuk 9).

5.6 - Nadere richtlijnen voor constr van stationaire opslagreserv voor vloeibaar chloor onder druk
5.6.2
Een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk mag niet worden gevuld met meer dan 1,25
kg chloor per liter reservoirinhoud [1]. De maximum vullingsgraad mag niet meer dan 95% zijn, uitgaande
van het volume van het vloeibaar chloor bij de temperatuur afgeleid van de druk waarbij de drukbeveiliging in
werking begint te treden [2].
5.6.3
Bij het bepalen van de BEOORDELINGSDRUK van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor
onder druk dient rekening te worden gehouden met o.a. de volgende condities:
a. de warmtestraling uit de omgeving, waarbij voor de inhoud van dat opslagreservoir voor binnen- en
buitenopstelling een temperatuur dient te worden aangehouden van 313 K (= 40°C) [1];
b. de eventuele aanwezigheid van niet-condenserende gassen;
c. de optredende procestemperatuur en/of procesdruk tijdens bedrijf, storingen, stilstand en als gevolg van
bedieningsfouten;
d. de methode van beveiliging tegen te hoge procesdruk.

De beoordelingsdruk dient ten minste 10% boven de procesdruk te liggen en dient minimaal 1,3 MPa (=13
bar) te bedragen. De persdruk dient te worden bepaald volgens de Regels.
De berekende wanddikte dient met een corrosietoeslag van ten minste 1,5 mm te worden verhoogd. Deze
corrosietoeslag geldt ook voor de tubelures. De minimale dikte van de wand van een opslagreservoir dient
tenminste 6 mm te zijn.
5.6.4
De beoordelingstemperatuur van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moet
worden afgeleid van de beoordelingsdruk (zie 5.6.3). Voor de laagste in rekening te brengen
metaaltemperatuur van een dergelijk reservoir dient te worden aangehouden:
- 238 K (= -35°C) indien na volledige ontspanning van de inhoud van het betreffende opslagreservoir, dat
reservoir bij atmosferisch kookpunt weer onder druk kan worden gebracht;
- 253 K (= -20°C) indien onder genoemde omstandigheden het betreffende opslagreservoir nooit onder druk
kan worden gebracht;
- 238 K (= -35°C) indien de procestemperatuur lager is dan 253 K (= -20°C).
5.6.5
Uitgaande van de laagste in rekening te brengen metaaltemperatuur (zie 5.6.4) dienen de aan het materiaal
van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk te stellen eisen met behulp van de
Regels te worden bepaald.
5.6.6
De uitvoering en de keuring van de lasverbindingen van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor
onder druk moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Regels.
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5.6.7

Het aantal aansluitingen aan een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk dient zoveel
mogelijk te worden beperkt.
De aansluitingen aan een dergelijk opslagreservoir moeten indien mogelijk boven het hoogste
vloeistofniveau van dat opslagreservoir worden aangebracht. Bij voorkeur dienen de leidingaansluitingen op
het mangatdeksel (zie 5.6.8) te worden geplaatst.
De aansluiting van de afvoerleiding voor vloeibaar chloor en de aansluiting om een dergelijk opslagreservoir
(snel) te kunnen ledigen mogen aan de onderzijde van dat opslagreservoir worden aangebracht.
De afstanden van de aansluitflenzen tot de wand van een dergelijk opslagreservoir moeten bij voorkeur niet
groter zijn dan de pijpdiameter. Indien een dergelijk opslagreservoir wordt geïsoleerd, dienen de
aansluitflenzen zo weinig mogelijk buiten de isolatie van dat opslagreservoir uit te steken.
De afsluiters moeten op de aansluitflenzen van een dergelijk opslagreservoir worden aangebracht.
De minimale diameter van de tubelures van een dergelijk opslagreservoir dient, uit oogpunt van stabiliteit,
DN 50 (= 2") te bedragen, echter aansluitingen waarbij de afsluiter direct (zonder tubelure) op het
mangatdeksel is geplaatst, mogen minimaal DN 32 (= 1 1/4") zijn.
5.6.8
Een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moet zijn voorzien van ten minste één rond
mangat met een middellijn van nominaal 600 mm. Dit mangat moet zich aan de bovenzijde van een dergelijk
opslagreservoir bevinden en de mogelijkheid geven alle delen van dat opslagreservoir inwendig te
inspecteren. De afdichting dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de pakking is opgesloten [1].

5.6.9
De tubelures van aansluitingen aan een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk dienen te
zijn voorzien van voorlasflenzen. De afdichting dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de pakking is opgesloten
[1].
De flenzen van een dergelijk opslagreservoir dienen minimaal te zijn uitgevoerd volgens DIN drukklasse PN
40 of ANSI Class 300.
5.6.10
De pakkingen in aansluitingen aan een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moeten
zijn vervaardigd van chloorbestendig materiaal, bijv. kwaliteit It 400 of It C volgens DIN 3854.
5.6.11
Een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moet zijn voorzien van een kentekenplaat
waarop de door de Dienst voor het Stoomwezen vereiste gegevens zijn vermeld en waarvan een model is
aangegeven onder "Kenteken voor drukvaten" in de Regels.
5.6.12
De ondersteuningen van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moeten zodanig zijn
uitgevoerd, dat zij
- geen te hoge plaatselijke belastingen op de wanden van dat opslagreservoir veroorzaken,
- een uitzetting en inkrimping van dat opslagreservoir ten gevolge van temperatuursveranderingen toelaten.
Tevens dient hierbij rekening te worden gehouden met de temperatuur van 238 K (= -35°C) die optreedt bij
volledige ontspanning van de inhoud van een dergelijk opslagreservoir. Bedoelde ondersteuningen moeten
zijn verankerd op een deugdelijke fundatie.
5.6.13
Een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk moet aan de buitenzijde zijn voorzien van
corrosiewerende verf die tevens de warmtestraling reflecteert. Een dergelijk opslagreservoir dient bij
voorkeur niet met isolatiemateriaal te worden bekleed [1].
Indien een dergelijk opslagreservoir thermisch moet worden geïsoleerd, dient het toe te passen
isolatiesysteem [2]:
- brandvertragend of niet brandbaar te zijn,
- zo goed mogelijk dampdicht te zijn,
- niet gevaarlijk te reageren met chloor.
Onder het isolatiemateriaal dient een dergelijk opslagreservoir te zijn voorzien van een corrosiewerende laag
of verf.
5.6.14
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De aarding van een stationair opslagreservoir voor vloeibaar chloor onder druk dient te zijn uitgevoerd
volgens de richtlijnen gegeven in NEN 1014 (Bliksemafleiderinstallaties).

6 - TOEBEHOREN BIJ CHLOORRESERVOIRS
6.1 - Definities
6.1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
- een transportreservoir: een reservoir als omschreven in 3.1;
- een tank- of ketelwagen: een reservoir als omschreven in 4.1;
- een stationair opslagreservoir: een reservoir als omschreven in 5.1;
- een chloorreservoir: één van bovenbedoelde reservoirs;
- toebehoren: toestellen en inrichtingen die direct of indirect met een chloorreservoir zijn verbonden, zoals
afsluiters, drukbeveiligingen, instrumenten, het toebehoren waarop de vervoersvoorschriften van toepassing
zijn, is hier niet onder begrepen.
6.2 - Geschiktheid/Eisen
6.2

Het toebehoren dient geschikt te zijn voor toepassing in chloor en dient zijn deugdelijkheid in de praktijk te
hebben bewezen. Het toebehoren dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Regels. Met betrekking tot die
zaken waarin de Regels niet voorzien dient het toebehoren te voldoen aan een norm of specificatie die in
overleg met de Dienst voor het Stoomwezen wordt gekozen.
6.3 - Druk
6.3

Voor het bepalen van de beoordelingsdruk van het toebehoren dient naast de optredende procesdrukken
tevens rekening te worden gehouden met de condities die gelden voor het betreffende chloorreservoir.
6.4 - Temperatuur
6.4
Voor de bepaling van de beoordelingstemperatuur en de laagste in rekening te brengen metaaltemperatuur
van het toebehoren dient naast de optredende procestemperaturen tevens rekening te worden gehouden
met de condities die gelden voor het betreffende chloorreservoir.
6.5 - Materiaalkeuze
6.5
Uitgaande van de laagste in rekening te brengen metaaltemperatuur dienen de aan het materiaal van het
toebehoren te stellen eisen te worden bepaald met behulp van de Regels.
6.6 - Lasverbindingen
6.6

De uitvoering en keuring van de lasverbindingen van het toebehoren moeten voldoen aan de eisen gesteld
in de Regels. De lasverbindingen in chloorleidingen dienen volledig niet-destructief te worden onderzocht, de
constructie van deze verbindingen dient hierop te zijn aangepast.
6.7 - Diameter Leidingen
6.7

Van chloorleidingen behorende bij een chloorreservoir, met uitzondering van een transportreservoir, mogen
in het algemeen geen leidingen en hulpstukken worden toegepast met een diameter kleiner dan DN 50 (=
2").
Indien leidingen met een diameter kleiner DN 50 (= 2") worden toegepast, dienen deze extra te worden
beschermd ter voorkoming van mogelijke beschadigingen van buitenaf.
6.8 - Wanddikte en corrosietoeslag
6.8
Voor het berekenen van de wanddikte van de chloorleidingen behorende bij een chloorreservoir moet er van
worden uitgegaan, dat de leidingen tenminste tweemaal de beoordelingsdruk kunnen weerstaan. De
berekende wanddikte dient met een corrosietoeslag van tenminste 1 mm te worden verhoogd. Als minimum
wanddikte geldt voor leidingen en hulpstukken met een diameter:
- t/m DN 150 (= 6"): volgens DIN 2448 overeenkomend met 'Wanddicke Reihe 2" volgens DIN 2605;
- groter dan DN 150 (= 6"): volgens "Wanddicke Reihe I" (Normal Wanddicke).
De laseinden van flens en leiding dienen op elkaar te zijn afgestemd. Alleen naadloze leidingen en
hulpstukken mogen worden toegepast [1]
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6.9 - Verbindingen
6.9
Het aantal flensverbindingen in chloorleidingen behorende bij een chloorreservoir dient zoveel mogelijk te
worden beperkt. Aan een lasverbinding wordt voorkeur gegeven boven een flensverbinding. Appendages,
veiligheden, regelafsluiters, op afstand bedienbare afsluiters, instrumenten enz. dienen bij voorkeur wel te
zijn voorzien van flensaansluitingen. Schroefdraadverbindingen mogen niet worden toegepast, met
uitzondering voor instrumentatie en aansluitingen van transportreservoirs.
6.10- Flenzen

6.10
In chloorleidingen behorende bij een chloorreservoir mogen alleen voorlasflenzen worden toegepast.
De flenzen in chloorleidingen van chloorreservoirs dienen minimaal te zijn uitgevoerd volgens DIN
drukklasse PN 40 of ANSI class 300. Hiervan uitgezonderd zijn de flenzen in chloorleidingen van
dubbelwandige stationaire opslagreservoirs voor gekoeld vloeibaar chloor: deze dienen minimaal te zijn
uitgevoerd volgens DIN drukklasse PN 25 of ANSI class 150.
Naast de uitvoering waarbij de pakking is opgesloten, zijn ook flenzen met een verhoogd dichtvlak
toegestaan.
6.11 - Flensverpakking

6.11
De bij het toebehoren toe te passen flenspakkingen moeten zijn vervaardigd van chloorbestendig materiaal,
bijv. kwaliteit It 400 of It C volgens DIN 3754.
6.12 - Prefab-leidingen
6.12
De chloorleidingen bij een chloorreservoir dienen zoveel mogelijk te zijn geprefabriceerd. [1]
6.13 - Sterkte-beproeving

6.13
Het toebehoren dient op sterkte te worden beproefd. De sterktebeproeving van de prefab-leidingdelen,
appendages enz. behorende bij een chloorreservoir, dient bij voorkeur te worden uitgevoerd vóór de inbouw
in de installatie.
De op het toebehoren toe te passen persdruk en beproevingsmethode dienen overeenkomstig de Regels te
zijn en indien deze daarin niet voorzien, volgens een geaccepteerde norm of specificatie.
6.14 - Thermische expansie
6.14
Voorzieningen moeten zijn getroffen om uitzetting en inkrimping van leidingen behorende bij een
chloorreservoir, ten gevolge van temperatuursveranderingen op te vangen, bijvoorbeeld door middel van
expansiebochten. De optredende spanningen ten gevolge van krachten en momenten op de aansluitingen
dienen te worden berekend en in de beoordeling te worden betrokken.
Expansiebalgen zijn niet toegestaan als expansiecompensatoren.
6.15 - Beveiliging leidingen hoge druk

6.15
In leidingen behorende bij een chloorreservoir mag vloeibaar chloor niet tussen twee afsluiters worden
opgesloten [1]:
- tenzij de betreffende leiding is beveiligd tegen te hoge druk of is aangesloten op een geschikte
expansiekamer [2];
- tenzij de hoeveelheid chloor die mogelijk kan ontsnappen, zo gering is, dat dit aanvaardbaar is.
6.16 - Ondersteuning/bescherming
6.16
Het toebehoren moet deugdelijk zijn ondersteund. Leidingen behorende bij een chloorreservoir moeten in
voldoende mate en op regelmatige afstand zodanig worden ondersteund dat de doorbuiging ten gevolge van
het eigen gewicht en het gewicht van de inhoud van de betreffende leiding niet meer bedraagt dan 1/600 van
de ondersteuningsafstand. De ondersteuningen dienen zodanig te zijn dat thermische expansie van de
leidingen kan plaatsvinden zonder dat de toelaatbare spanningen in de materialen worden overschreden.
Bij thermisch geïsoleerde opleidingen behorende bij een chloorreservoir dient de constructie van de
ondersteuning en het isolatiesysteem zodanig op elkaar te zijn afgestemd dat het indringen van vocht wordt
voorkomen.
Indien gevaargevende externe invloeden aanwezig zijn, dient het toebehoren en het leidingtracé behorende
bij een chloorreservoir hiertegen te zijn beschermd.

pagina 49 van 58

6.17 - Afwerking en isolatie

6.17
Het toebehoren moet aan de buitenzijde zijn voorzien van corrosiewerende verf. Het toebehoren dient bij
voorkeur niet met isolatiemateriaal te worden bekleed. [1]
Indien het toebehoren thermisch moet worden geïsoleerd, dient het toe te passen isolatiesysteem [2]:
- brandvertragend of niet brandbaar te zijn;
- zo goed mogelijk dampdicht te zijn;
- niet gevaarlijk te reageren met chloor.
Onder het isolatiemateriaal dient het toebehoren te zijn voorzien van een corrosiewerende laag of verf.
6.18 - Bereikbaarheid

6.18
Vooral appendages zoals afsluiters, behorende bij een chloorreservoir moeten zonder gevaar kunnen
worden bereikt en bediend.
Afleesbare instrumenten behorende bij een chloorreservoir dienen goed zichtbaar en bereikbaar te zijn.
6.19 - Kenmerken
6.19
De leidingen en afsluiters met chloor, ontgassings- en droge luchtleidingen enz. moeten voor het personeel
duidelijk herkenbaar zijn gemaakt. Dit is ook op grond van art. 153 van het Veiligheidsbesluit Fabrieken en
Werkplaatsen vereist.
Uit de markering moet tevens blijken welke delen voor vloeibaar en welke voor gasvormig chloor dienen. Op
de belangrijkste afsluiters moet hun functie met opschriften zijn aangebracht.
6.20 - Afsluiters
6.20
Vloeibaar chloorleidingen aangesloten op de vloeistoffase van een stationair opslagreservoir dienen zo dicht
mogelijk bij de aansluiting van het reservoir, te zijn voorzien van twee in serie geplaatste afsluiters. Eén van
deze afsluiters dient direct op de aansluitflens van het reservoir te zijn geplaatst. Eén van beide afsluiters
dient op afstand vanaf tenminste twee plaatsen te kunnen worden bediend en moet zich sluiten wanneer de
hulpenergie uitvalt (fail safe-principe).
Alle chloorleidingen aangesloten op de gasfase van een stationair opslagreservoir dienen te zijn voorzien
van een afsluiter die direct op de aansluitflens van het opslagreservoir is geplaatst. De afsluiters moeten
zodanig uitgevoerd zijn dat corrosie van het bedieningsmechanisme geen aanleiding tot lekkage kan geven.
6.21 - Drukbeveiliging stationair opslagreservoir
6.21.1
Een stationair opslagreservoir dient tegen een druk hoger dan de maximum beoordelingsdruk (zie 5.6.3) te
zijn beveiligd.
Het binnenreservoir en de buitenmantel van een dubbelwandig stationair opslagreservoir voor gekoeld
vloeibaar chloor dienen te zijn beveiligd tegen:
- een druk hoger dan de maximum beoordelingsdruk (zie 5.8.4 en 5.8.5);
- een druk lager dan de minimum beoordelingsdruk (zie 5.8.4 en 5.8.5).
Een te hoge druk kan worden veroorzaakt door de dampspanning en/of door overvulling. [1] De uitvoering
van de beveiliging dient hierop te zijn aangepast.
De uitvoering van de beveiliging (zie 6.21.2) dient te worden vastgesteld in overleg met de Dienst voor het
Stoomwezen.
6.21.2
Veerbelaste veiligheidstoestellen behorende bij een stationair opslagreservoir moeten beschermd zijn tegen
aantasting door chloor en moeten lekvrij afdichten.
Daartoe kunnen ze voorzien zijn van een voorgeschakelde breekplaat, ofwel van een beschermende
afdichtfolie die bij openen van de klep scheurt zonder noemenswaardige invloed op de openingsdruk of de
doorlaat uit te oefenen.
Veiligheidstoestellen die voorzien zijn van een voorgeschakelde breekplaat moeten dubbel zijn uitgevoerd.
Een systeem van gekoppelde afsluiters moet zorgen dat steeds van één veiligheidstoestel de toevoer in
directe open verbinding staat met het reservoir en de afvoer met de afblaasleiding.
De ruimte tussen de breekplaat en de klep moet zijn voorzien van een aanwijzende drukmeting met
alarmering. De breekplaat moet in een daarvoor ontworpen stalen houder zijn aangebracht die met de
breekplaat als een voorgemonteerde eenheid wordt geplaatst.
Veiligheidstoestellen waarvan de afstelling wordt bepaald door de hoogte van een vloeistofkolom moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden:
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- de vloeistof mag niet door chloor worden aangetast en bij de heersende temperaturen niet stollen;
- het vloeistofniveau in het toestel moet van buitenaf op een eenvoudige wijze te controleren zijn;
- de vloeistof mag niet gemakkelijk verdampen. [1]
Indien een stationair opslagreservoir tegen te hoge druk wordt beveiligd door middel van een verbinding via
een breekplaat met of zonder veerbelast veiligheidstoestel, met een niet onder druk staand reservoir, dient
op laatstbedoeld reservoir een aanwijzende drukmeting met alarmering te zijn aangebracht.
Dit reservoir moet kunnen worden afgegast naar de chloorvernietigingsinstallatie.
De afblaaspijp van een veiligheidstoestel behorende bij een stationair opslagreservoir mag niet in de open
lucht uitmonden. Het vrijkomende chloor moet worden vernietigd of opgevangen. [2]
Voordat een bij een stationair opslagreservoir behorende beveiliging tegen te lage druk in werking treedt
dient automatisch droge lucht of stikstof te worden ingeblazen in dat opslagreservoir.
6.22 - Instrumentatie stationair opslagreservoir
6.22.1
Een stationair opslagreservoir dient te zijn voorzien van een aanwijzing van de chloorinhoud en van een
onafhankelijke alarmering [1]. De schakeling moet 'fail-safe' zijn, in die zin dat bij falen de maximale
vloeistofstand moet worden aangegeven, ook als dat peil nog niet bereikt is. Als criterium voor falen geldt
onder andere het niet aanwezig zijn van electrische spanning of enig ander hulpmedium.
6.22.2
Een stationair opslagreservoir en in geval van een dubbelwandig stationair opslagreservoir voor gekoeld
vloeibaar chloor, tevens de buitenmantel daarvan, dient te zijn voorzien van twee onafhankelijk van elkaar
werkende aanwijzingen van de druk. Tenminste één daarvan moet zijn voorzien van een alarmering die in
werking treedt bij het bereiken van de maximumdruk en, indien van toepassing, tevens van de minimumdruk.
6.23 - Instrumenten voor toepassing bij chloor
6.23.1
Peiltoestellen waarin de vloeistof door een transparante wand heen zichtbaar is, zijn verboden.
6.23.2
Voor drukmetingen moeten membraantype instrumenten worden toegepast.
6.23.3
Voor temperatuurmetingen moeten instrumenten met een gesloten insteekpijp worden toegepast.
6.23.4
De aansluitpunten voor de instrumenten dienen met flensverbindingen te zijn uitgevoerd. Indien mogelijk
moet op de aansluitflens een afsluiter zijn gemonteerd.
6.23.5
Indien voor de verbinding van de instrumenten schroefdraad wordt toegepast, moet dit afdichtende
schroefdraad zijn. [1]
6.24 - Flexibele koppelleiding/laadarm
6.24.1
De flexibele koppelleiding voor het aansluiten van transportreservoirs, tank- of ketelwagens moet zo kort
mogelijk zijn, d.w.z. niet langer dan noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.
Een identiek monster van de leiding moet aan een vloeistofdruk van 6000 kPa (= 60 bar) zijn onderworpen
zonder te barsten. De leiding moet met inbegrip van de koppelingen ten minste éénmaal per halfjaar worden
gecontroleerd. Hierbij moet deze met vloeistof worden beproefd op ten minste 30 bar.
Voor een flexibele leiding kan o.a. koper, Monel-400, Hastelloy-C en met Hastelloy-C gewapende teflonslang
worden gebruikt. Roodkoperen leidingen moeten op vakkundige wijze worden gesoldeerd met zilver. Het
bros worden van deze leidingen moet worden voorkomen door ze vakkundig en regelmatig uit te gloeien.
6.24.2
De laadarm voor het aansluiten van tank- en ketelwagens dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. het materiaal waarvan de laadarm is geconstrueerd, moet tegen grote temperatuursverschillen bestand
zijn (van 239 K (= -34°C) tot 313 K (= 40°C);
b. het laswerk aan de chloorvoerende delen moet voldoen aan 6.6;
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c. de laadarm moet voordat deze voor de eerste maal wordt gebruikt beproefd worden bij een overdruk van
1700 kPa (=17 bar), [1] van de beproeving moet een rapport aanwezig zijn dat tevens aandacht schenkt aan
kritieke onderhoudspunten;
d. de laadarm moet regelmatig worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar grondig worden
gecontroleerd;
e. alle gegevens omtrent de laadarm moeten zijn opgenomen in een logboek zoals bedoeld in 8.4.

7 - CONSTRUCTIE EN INRICHTING VAN EEN GEBOUW DEFINITIES
7.1 - Definities

7.1
In dit hoofdstuk wordt bedoeld met.
- chloorreservoir: een transportreservoir als omschreven in 3.1, een tank- of ketelwagen als omschreven in
4.1 en een stationair opslagreservoir als omschreven in 5.1;
- toebehoren: het toebehoren van een chloorreservoir als omschreven in 6.1.
7.2 - Brandwerendheid
7.2
Een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld moet, indien gevaar voor brand
aanwezig is, zodanig zijn geconstrueerd, dat de wanden, het dak en de vloer een brandwerendheid bezitten
van ten minste 60 minuten volgens NEN 3884. [1]
De deurconstructies van een dergelijk gebouw moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 30
minuten volgens NEN 1076, hoofdstuk D (wordt NEN 3885).
7.3 - Opvangbak
7.3
De vloer van een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld moet aflopen naar een
verdiept gedeelte of zijn voorzien van een drempel. Een en ander moet zodanig zijn uitgevoerd, dat een bak
ontstaat waarin de inhoud van het grootste chloorreservoir kan worden opgevangen.
7.4 - Ventilatie- en andere openingen
7.4
Van een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld:
- mogen in de buitenwanden geen andere openingen zijn dan deuren en ventilatie-openingen;
- mogen eventuele ramen de sterkte van dat gebouw niet aantasten;
- mag de ruimte waarin het chloorreservoir is opgesteld alleen open verbindingen hebben met andere
ruimten indien die ruimten verband houden met de opslag van chloor, zoals de doseerruimte en de
chloorvernietigingsinstallatie;
- moeten de ventilatie-openingen zodanig zijn geplaatst, dat de toevoer van lucht in het gebouw hoog
geschiedt; de grootte van deze openingen moet zijn afgestemd op de capaciteit van de
chloorvernietigingsinstallatie; zij moeten zijn voorzien van zelfsluitende kleppen die alleen openen bij een
onderdruk in het gebouw;
- moet de afzuiging van lucht uit het gebouw laag geschieden en via een chloorvernietigingsinstallatie (zie
7.8) in het geval van chloordetectie;
- moeten de leidingdoorvoeren door de wanden zo goed mogelijk gasdicht zijn uitgevoerd;
- moet het aantal deuren zodanig zijn, dat in geval van een chloorlekkage het gebouw snel en veilig kan
worden verlaten de toegangswegen tot de deuren moeten worden vrijgehouden; de deuren moeten naar
buiten opendraaien en te allen tijde van binnenuit gemakkelijk kunnen worden geopend; zij moeten
zelfsluitend zijn uitgevoerd. [1]
7.5 - Verwarming en open vuur
7.5
In een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld moet verwarming van het
chloorreservoir tot boven 313 K (= 40°C) worden voorkomen.
In een dergelijk gebouw is open vuur alleen toegestaan voor werkzaamheden waarvoor een werkvergunning
(zie 8.8) is afgegeven.
7.6-Verlichting
7.6
In een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld mag alleen elektrische verlichting
worden toegepast. Het chloorreservoir en het toebehoren moeten zodanig zijn verlicht, dat de
werkzaamheden te allen tijde kunnen worden overzien.
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7.7 - Andere stoffen en goederen
7.7
Bij een chloorreservoir met toebehoren opgesteld in een gebouw, mogen geen andere stoffen en goederen
worden opgesteld dan die welke noodzakelijk zijn bij de opslag van chloor.
7.8 - Ventilatie en chloorvernietigingsinstallatie
7.8
De lucht in een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld, moet tijdens normaal
bedrijf 4 maal per uur worden ververst (zie ook 7.4).
De capaciteit van de chloorvernietigingsinstallatie, waarbij de met chloor verontreinigde lucht in nauw contact
wordt gebracht met chloorbindende vloeistoffen [1], moet zijn aangepast aan de hoeveelheid chloor die bij
een verondersteld en geaccepteerd ongevalsscenario kan vrijkomen (zie ook 2.4). [2]
De chloorvernietigingsinstallatie moet, ofwel vanuit het gebouw en vanaf twee plaatsen op vluchtwegen
buiten het gebouw met de hand in werking kunnen worden gesteld, ofwel de afzuiging naar de
chloorvernietigingsinstallatie moet automatisch starten.
Met het oog op het gebruikte natronloog en chloorbleekloog dient nabij de vernietigingsinstallatie een oogen nooddouche aanwezig te zijn.
7.9 - Detectie- en alarmeringssysteem
7.9
In een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld, moet op verschillende plaatsen
chloordetectie-apparatuur aanwezig zijn. De afstelling van deze apparatuur moet zijn 1-5 ml/m3 (ppm).
De chloordetectie-apparatuur moet zodra genoemde concentratie is bereikt:
- een alarmeringssysteem in werking stellen;
- de chloorvernietigingsinstallatie in werking stellen;
- de ventilatoren die tijdens normaal bedrijf bijstaat(n) uitschakelen.
Het alarmeringssysteem moet bestaan uit een geluidsignaal eventueel gecombineerd met een lichtssignaal
en moet op bedreigde plaatsen in het bedrijf kunnen worden waargenomen. Het alarmeringssysteem moet
op verschillende plaatsen ook met de hand in werking kunnen worden gesteld.
7.10 - Windzak of -vaan
7.10
Op of nabij een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld, dient een windzak of
windvaan te zijn aangebracht [1].
7.11 - Persoonlijke beschuttingsmiddelen
7.11
In de directe nabijheid van een gebouw waarin een chloorreservoir met toebehoren is opgesteld, moeten
voldoende persoonlijke beschuttingsmiddelen beschikbaar zijn (zie hoofdstuk 9) om adequaat op te kunnen
treden bij een ongeval in het gebouw.

8 - BEDIENING, INSPECTIE, ONDERHOUD EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
8.1 - Definities

8.1
In dit hoofdstuk wordt bedoeld met:
a
chloorreservoir: een transportreservoir als omschreven 3.1, een tank- of ketelwagen als omschreven
in 4.1 en een stationair opslagreservoir als omschreven in 5.1;
b
toebehoren: het toebehoren van een chloorreservoir als schreven in 6.1.
8.2 - In bedrijfname
8.2
Voor de in bedrijfname van een stationair opslagreservoir en van het toebehoren dient te zijn vastgesteld,
dat:
c
alle delen op sterkte zijn beproefd;
d
het opslagreservoir en het toebehoren inwendig schoon en droog zijn (dauwpunt - 40°C);
e
het opslagreservoir en het toebehoren op dichtheid zijn beproefd;
f
de afsluiters, beveiligingen, instrumenten, regelkringen en alarmerings- en vergrendelingssystemen
zijn getest. Het vloeibaar chloor dient in gedeelten in het stationair opslagreservoir te worden gebracht
[1]. De hoeveelheden moeten zo klein zijn, dat de chloordampen die zich bij het vullen vormen, veilig
kunnen worden afgevoerd.
8.3 - Bediening
8.3
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De bediening van een chloorreservoir met toebehoren moet worden uitgevoerd door ter zake deskundig en
speciaal geïnstrueerd personeel.
De wijze van bediening van een chloorreservoir en van het toebehoren moet in een bedrijfshandleiding zijn
vastgelegd. Deze handleiding moet de procedure bevatten voor starten, stoppen, normaal bedrijf en
storingen, alsmede richtlijnen en aanwijzingen ten aanzien van de veiligheidsaspecten, zoals:
- de veiligheidsinstructie (zie 8.9);
- het voorkomen van lekkages;
- de wijze van handelen bij gasalarm;
- de wijze van handelen bij lekkage van chloor;
- de wijze van handelen bij inademing van dampen of bij direct contact met chloor;
- de wijze van handelen bij reparaties;
- de plaats waar de apparatuur voor noodsituaties zich bevindt en het gebruik van deze apparatuur
(persoonlijke beschuttingsmiddelen, gereedschap voor het vinden en dichten van lekken, enz.);
- de noodstopprocedures;
- de rapportage van ongevallen.
Bij afwijkingen van de normale gang van zaken waaruit een gevaarlijke situatie kan ontstaan en bij
optredende lekkages dienen direct corrigerende maatregelen te worden genomen.
8.4 - Logboek
8.4
Bij een stationair opslagreservoir met toebehoren en bij de eigenaar of de beheerder voor een
transportreservoir, moet een logboek aanwezig zijn waarin de gegevens met betrekking tot de installatie zijn
vermeld.
Voorts moet daarin op datum worden genoteerd:
- de vervanging van het chloorreservoir;
- de datum van de laatste keuring van het chloorreservoir;
- de resultaten van de testen (zie 8.5);
- de resultaten van de inspecties (zie 8.6);
- de wijzigingen en reparaties;
- de verrichte onderhoudswerkzaamheden (zie ook 8.8);
- afwijkingen van de in de bedrijfshandleiding vastgelegde normale procesgang (zie 8.3);
- zich voorgedaan hebbende gevaarlijke situaties en lekkages;
- bijzonderheden.
8.5 - Testen
8.5
De gangbaarheid van de op afstand bedienbare afsluiters, alarmerings- en vergrendelingssystemen
behorende bij een chloorreservoir, dient ten minste éénmaal per maand te worden getest op goed
functioneren. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, dienen direct corrigerende maatregelen te
worden genomen.
8.6 - Inspectie
8.6
De betrouwbaarheid van een chloorreservoir en van het toebehoren dient te worden bewaakt. Voor een
stationair reservoir houdt dit ten minste in:
- éénmaal per jaar:
- visuele uitwendige inspectie van de leidingen ter controle op uitwendige aantasting, ligging en
ondersteuning;
- visuele uitwendige inspectie en controle op betrouwbaarheid van afsluiters, instrumenten en beveiligingen;
deze controle mag ter plaatse worden uitgevoerd;
- éénmaal per twee jaar:
- door middel van niet-destructief onderzoek controle op eventuele afname van de wanddikte van
chloorleidingen en van enkelwandige stationaire opslagreservoirs; de meetlokaties dienen te worden
gemerkt, zodat het periodiek onderzoek op deze lokaties een goed inzicht geeft in de beschikbare
wanddikte;
- éénmaal per zes jaar voor stationaire opslagreservoirs voor vloeibaar chloor onder druk en éénmaal per
twaalf jaar voor stationaire opslagreservoirs voor gekoeld vloeibaar chloor [1]:
- in- en uitwendige inspectie van het stationair opslagreservoir;
- inspectie van de eventueel aanwezige golfcompensatoren en van de isolatie; de isolatie behoeft niet te
worden verwijderd indien geen onregelmatigheden zijn vastgesteld;
- afhankelijk van de toestand waarin het stationair opslagreservoir verkeert, een hydraulische beproeving
met dezelfde persdruk als bij nieuwbouw toegepast werd.
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Wanneer lekkage of een afwijking wordt geconstateerd dienen direct corrigerende maatregelen te worden
genomen. In het geval dat hieromtrent met de Dienst voor het Stoomwezen een procedure is
overeengekomen, dient deze te worden gevolgd. Transportreservoirs moeten bij ingebruikname en periodiek
worden gekeurd door:
- de Dienst voor het Stoomwezen voor in Nederland toegelaten transportreservoirs;
- de overeenkomstige buitenlandse, door de bevoegde autoriteit aangewezen instantie, voor in andere
landen toegelaten transportreservoirs, volgens de daarvoor geldende voorschriften, opgenomen in RID/VSG,
ADR/VLG, ADNR/VBG en het Handboek Gevaarlijke Stoffen.
Deze inspecties moeten plaatsvinden voor
- houders met rolbanden of op sleden: elke 2 jaar;
-laadketels: 2 1/2 jaar;
- afneembare houders en tankwagens: 3 jaar;
- spoorketelwagens: 4 jaar.
8.7 - Wijzigingen en reparaties
8.7
Wijzigingen en reparaties aan een chloorreservoir en het toebehoren moeten zodanig worden uitgevoerd,
dat de constructie blijft voldoen aan de ontwerpcriteria. Zij moeten, voor zover van toepassing, voorafgaande
aan de uitvoering worden besproken, beoordeeld en goedgekeurd door de verantwoordelijke afdelingen
en/of betrokken instanties.
De handleiding dient direct aangepast te worden en het betrokken personeel dient daaromtrent geïnstrueerd
te worden.
8.8 - Werkzaamheden aan een chloorreservoir
8.8

Voordat met reparatie-, onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan een chloorreservoir en/of het
toebehoren wordt begonnen, moet(en):
- men zich de daaraan verbonden gevaren realiseren,
- de te verrichten werkzaamheden goed worden voorbereid,
- passende maatregelen worden genomen in overleg met de bij de werkuitvoering betrokken organisatie(s).
Zie hiervoor ook publikatie P69 van de Arbeidsinspectie (werken in besloten ruimten).
8.9 - Werkvergunning
8.9
De in 8.8 bedoelde maatregelen moeten schriftelijk worden vastgelegd en door de opdrachtgevers en de bij
de werkuitvoering betrokken organisaties) worden ondertekend (werkvergunning) [1].
De werkvergunning moet:
- op datum worden uitgeschreven op de dag waarop de werkzaamheden worden verricht met maximale
dagelijkse verlenging tot 5 aaneengesloten dagen;
- indien de werkzaamheden in continudienst worden uitgevoerd, worden vernieuwd of verlengd bij de
wisseling van de ploeg;
- worden uitgebreid wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat meer werk moet worden verricht dan in de
werkvergunning is aangegeven;
- indien noodzakelijk, worden vernieuwd wanneer de werkzaamheden tussentijds om bijzondere redenen
moeten worden onderbroken of de werkomstandigheden zich wijzigen;
- worden vernieuwd wanneer andere personen de werkzaamheden moeten gaan uitvoeren dan degenen ten
aanzien van wie de werkvergunning is afgegeven;
- na afloop van de werkzaamheden worden ingeleverd bij de bedrijfsleiding.
Indien bij de werkzaamheden buitenlanders zijn betrokken dient met het nemen van maatregelen en het
geven van instructies rekening te worden gehouden met evt. taalproblemen.
8.10 - Veiligheidsinstructie
8.10
In een inrichting waar chloor wordt opgeslagen of verwerkt moet een veiligheidsinstructie aanwezig zijn die
de maatregelen beschrijft die moeten worden genomen wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet of
een ongeval. Deze veiligheidsinstructie dient o.m. richtlijnen te bevatten over:
- de organisatie en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de te nemen akties;
- de opslag en het gebruik van chloor in de inrichting;
- de alarmering;
- de evacuatie en hulpverlening;
- de interne en externe communicatie.
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De veiligheidsinstructie dient kwantitatieve gegevens te bevatten over de mogelijke verspreiding van
chloorgas bij een lekkage waarvan kan worden verwacht dat deze een groter gebied dan de directe
omgeving van het lek zal beïnvloeden [1].
De veiligheidsinstructie en evt. daarvan afgeleide gedetailleerde voorschriften moeten bij iedereen die bij de
opslag of verwerking van chloor is betrokken, bekend zijn. De veiligheidsinstructie moet regelmatig, doch ten
minste éénmaal per jaar, worden gecontroleerd en bijgewerkt. De werkbaarheid van de vastgestelde
procedures dient regelmatig in de praktijk te worden beproefd.
8.11 -Noodplan
8.11
In een inrichting waar chloor wordt opgeslagen of verwerkt moet een noodplan, dat in overleg met de
plaatselijke overheidsinstanties is uitgewerkt, aanwezig zijn. Dit plan moet er op zijn gericht om in geval van
chloorlekkage te trachten deze zo spoedig mogelijk onder controle te krijgen en hulp te kunnen bieden aan
personeel en omwonenden. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat het noodzakelijk kan zijn
bepaalde delen van de betreffende inrichting te ontruimen en omwonenden te waarschuwen en, zonodig, te
evacueren.
8.12- Proefalarm
8.12
Proefalarm waarbij de gehele organisatie met betrekking tot alarmering, hulpverlening enz. wordt beproefd,
dient in het algemeen zo te worden georganiseerd dat daarbij iedere werknemer, die in een dergelijke
situatie een taak heeft, ten minste éénmaal per jaar wordt betrokken.
8.13 - Hulpverleningsploeg

8.13
In een inrichting waar chloor wordt opgeslagen of verwerkt moet kunnen worden beschikt over een goed
getrainde hulpverleningsploeg die voorzien is van de juiste persoonlijke beschuttingsmiddelen en die in staat
is, gebruikmakend van de beschikbare hulpmiddelen, een chloorlekkage onder controle te krijgen.
8.14-Opleiding
8.14
De opleiding van degenen die zijn betrokken bij de opslag en verwerking van chloor, dient alle niveaus,
naast de specifieke taakopleiding, te zijn gericht op:
- de gevaaraspecten van chloor;
- de herkenning van chloor;
- de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen;
- de maatregelen te nemen in geval van lekkage van chloor;
- de praktische training met persoonlijke beschuttingsmiddelen.
Regelmatig moeten bijeenkomsten worden gehouden om de verkregen kennis op peil te houden.

9 - OVERIG
9.1
Tussen de chloorvoedingstank en reactoren moet een voorziening of moeten voorzieningen zijn getroffen
die, onder alle omstandigheden, voorkomen dat het reactiemengsel de chloorvoedingstank kan instromen.
9.2
Om vermoeidheidsbreuken te voorkomen mag de chloorvoedingstank niet blootstaan aan mechanische
trillingen, frequent voorkomende belastingswisselingen en thermische belasting.
9.3
Om beschadigingen aan de chloorvoedingstank uit te sluiten mogen geen takel- of heiwerkzaamheden
binnen een afstand van 20 meter van de chloortank of -leidingen worden uitgevoerd.
9.4
De blokafsluiters in de chloorleiding moeten zijn voorzien van eindpositiemelders Alle eindpositiemelders
moeten bij het bereiken van de eindposities (open/dicht) indicaties geven in de controlekamer van Lubrizol.
De blokafsluiters moeten zodanig zijn uitgevoerd dat deze bij uitval van de voeding sluiten.
9.5
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Aan het begin en aan het einde van de chloorleiding van Lubrizol moeten drukschakelaars zijn geplaatst; de
afsteldruk van deze schakelaars moet minimaal 500 kPa bedragen. Bij het bereiken van deze afsteldruk
moeten de in de leiding geplaatste blokafsluiters automatisch worden afgesloten en moet er in de
controlekamer van Lubrizol een akoestisch alarm in werking treden.
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BEGRIPPEN
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
DRUKVAT:
Een toestel of leidinggedeelte dat door LR-Stoomwezen op grond van de "Regels voor toestellen onder druk"
als drukvat is geclassificeerd.
GROND:
Dit begrip is gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
PAK:
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
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