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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 12 februari 2008
N r. 2008-09213/7, M V
Zaaknummer81618
Verzonden:

'A $
J C

Beschikken hierbij op de aanvraag van Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding B.V. om een
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.4) voor de productie van
magnesiumhoudende en calciumchloride producten.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 20 oktober 2006 hebben wij een geïntegreerde aanvraag ontvangen van Nedmag Industries Mining &
Manufacturing Holding B.V. (voortaan in de tekst Nedmag genoemd) voor een revisievergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het voortzetten en uitbreiden van de volgende hoofdactiviteiten en milieubelasting:
produceren en verladen van 211.000 ton/jaar magnesiumhoudende producten uit de grondstoffen
magnesiumchloride (240.000 ton/jaar) en dolime (240.000 ton/jaar);
produceren en verladen van 120.000 ton/jaar calciumchloride producten, in vaste vorm of opgelost in
water;
overslag en behandelen van maximaal 330.000 ton/jaar magnesiumchloride (100%);
overslag van maximaal 37.500 ton/jaar magnesiumchloride Flakes (100%);
verbruiken van 75 GWh/jaar aan elektrische energie (exclusief doorleveringen aan andere
inrichtingen);
verbruiken van 80 Mm3/jaar aardgas en/of aardgasequivalenten (excl. doorlevering aan andere
inrichtingen)
emitteren van circa 50-100 ton S02 (circa 600 - 700 mg/Nm3) per jaar in 2005, af te bouwen tot 42 ton
(maximaal 200 mg/Nm3) per jaar in 2007;
emitteren van maximaal 94 ton/jaar (fijn) stof betreffende de emissiebronnen A-3001, A-3002 en
gaswassers van Calmag. Af te bouwen tot minder dan 71 ton/jaar in 2007;
een gereduceerde geluidemissie als gevolg van Nedmag processen met gemiddeld 1 dB(A) op het
relevante meetpunt van het gezoneerde industrieterrein ten opzichte van de huidige vergunde
activiteiten binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning.
De inrichting is gelegen aan Billitonweg 1 en 3 te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie
M, nummer(s) 638,641, 643, 645, 649, 652, 678,679,680, 942, 1031, 1150, 1151, 1198, 1199 en 1200.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 1.3.b (het verstoken van brandstoffen met een thermisch
vermogen van 50 MW of meer) en 11.3.b (sinteren van ertsen met een capaciteit van 1 kton per jaar of
meer) en 11.3.k (drogen) van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van deze categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de MgO locatie is op 20 juni 1996 door ons een revisievergunning verleend ingevolge de Wet
milieubeheer, en op 6 juni 1996 zijn vergunningen verleend ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren door Waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat Noord Nederland. Tevens is in
augustus 2002 een wijzigingsvergunning verleend met betrekking tot de wijziging van de stofnorm voor de
ESP's.
Voor de Calmag locatie heeft de gemeente Veendam in februari 1996 een revisievergunning en in
september 1996 een uitbreidingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Het Waterschap
Hunze en Aa's heeft voor deze locatie in november 1993 een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren verleend.
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Vervolgens heeft Nedmag vanaf 1996 een 20-tal meldingen ingediend voor de gehele inrichting. Een
overzicht van de verleende vergunningen en meldingen is gegeven in bijlage 3 van de aanvraag.
1.3
Wijzigingen t.o.v. de vigerende vergunning
De wijziging ten opzichte van de vigerende vergunningen van Nedmag betreft een uitbreiding van de
productiecapaciteit van DBM van 170.000 ton/jaar naar 190.000 ton/jaar, en een uitbreiding van de
productiecapaciteit van calciumchlorideproducten van 80.000 ton/jaar naar 120.000 ton/jaar.
1.4
Achtergrond aanvrager
Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. en Calmag B.V. zijn beide 100% dochterbedrijven van
Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding B.V. Nedmag heeft Calmag per 1 januari 2001
overgenomen van Kappe Intermediair B.V. en Kareva B.V. Sindsdien worden beide inrichtingen gedreven
als zijnde één inrichting. Voor de activiteiten die plaatsvinden bij de genoemde dochterbedrijven gelegen aan
de Billitonweg 1 en 3 wordt nu één revisievergunning aangevraagd.
1.5
Beschrijving van de aanvraag
De inrichting is gelegen aan de oostzijde van het "industrieterrein 3", tussen het A.G. Wildervanckkanaal en
de spoorlijn. Dit industrieterrein is gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. De ontsluiting van
Nedmag vindt plaats per vrachtwagen, schip of trein. De inrichting is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in
werking.
Binnen de inrichting worden de hoofdproducten magnesiumoxide (MgO) en calciumchloride (CaCI2)
geproduceerd uit de twee grondstoffen dolime (MgO.CaO) en magnesiumchloride (MgCI2).
Magnesiumchloride pekel (gezuiverd en ongezuiverd) en magnesiumhydroxide worden als tussenproducten
separaat verkocht. Een uitgebreide procesbeschrijving is in paragraaf 3.2 van de aanvraag weergegeven.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de VROM-inspectie Noord;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde;
de HulpVerleningsDienst Groningen;
het LNV Directie Regionale Zaken Vestiging Noord;
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (R.I.Z.A.);
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Noord Nederland;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.
2.2
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 1 november 2006 schriftelijk bevestigd. Bij brief
van gelijke datum hebben wij een exemplaar van de aanvraag aan vorengenoemde adviserende
bestuursorganen toegezonden en om advies gevraagd.
Op 25 januari 2007 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens hebben
betrekking op een totaal overzicht van de NOX emissieconcentraties. De gegevens maken onderdeel uit van
de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit besluit.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager bij brief van
21 maart 2007 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 16 april 2007 is
de voorbereidingsperiode weer gestart.
Op 2 november 2007 heeft de aanvrager op eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens
hebben betrekking op de emissiemetingen van fluoride (als HF). De gegevens maken onderdeel uit van de
aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit besluit.
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Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd. Tevens hebben wij aan de bewoners/gebruikers van gebouwen en eigendommen in de
directe omgeving van de inrichting een kennisgeving en het daarbij behorend informatieblad met betrekking
tot de ter inzage legging van het ontwerpbesluit gezonden. Bij de verspreiding hiervan is rekening gehouden
met het gebied dat ook in het kader van de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in 2005 tot en met 2007 is
betrokken, hetgeen heeft geleid tot een toezending aan 510 adressen in dat gebied. Deze
bestemmingsplanwijziging had te maken met de wijziging van de geluidszone op het terrein waar Nedmag is
gelegen. Het verspreidingsgebied omvat tevens het gebied waar mogelijke effecten voelbaar kunnen zijn.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van 3 december 2007 tot en met 14 januari 2008 en de
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in
het Dagblad van het Noorden van 1 december 2007 en in de Staatscourant van 30 november 2007.
Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in
te dienen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt, er zijn 2 schriftelijke zienswijzen ingebracht. In
paragraaf 2.5.3 van dit besluit gaan wij inhoudelijk in op de ingebrachte zienswijzen.
Van de terinzagelegging van het besluit, van 25 februari tot en met 7 april 2008, en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep tegen het besluit, is mededeling gedaan middels een publicatie in het Dagblad van het
Noorden van 23 februari 2008 en in de Staatscourant van 22 februari 2008.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is tevens een aanvraag om vergunning
ingevolge de W.et verontreiniging oppervlaktewateren ingediend bij Rijkswaterstaat Noord Nederland en
Waterschap Hunze en Aa's. De aanvragen zijn gecoördineerd behandeld en de besluiten zijn inhoudelijk op
elkaar afgestemd. Wederzijdse advisering heeft vanuit de Wvo-bevoegde gezagen plaatsgevonden.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van oordeel dat de invloed van
de belasting van het milieu in deze gemeenten niet voelbaar zal zijn. De gemeente Menterwolde is wel
betrokken bij de totstandkoming van de beschikking, aangezien de gemeentegrens tussen Veendam en
Menterwolde over het gezoneerde industrieterrein loopt, waarop Nedmag is gelegen.
Op 1 november 2006 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs. Op 1 februari 2007 hebben wij de aanvullende gegevens en het advies
van de gemeente Veendam aan de bij deze procedure betrokken adviseurs gezonden. Verder hebben wij op
24 april 2007 de aanvullende gegevens op de aanvraag van 16 april 2007 naar de betrokken adviseurs
gezonden, en tevens de ontvangst van de definitieve aanvraag aan Nedmag bevestigd.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door Hulpverleningsdienst Groningen
en de gemeente Veendam. De Hulpverleningsdienst Groningen heeft aangegeven dat ze geen reden zien
om nadere voorschriften te adviseren op het gebied van brandveiligheid of externe veiligheid, omdat er in de
globale bedrijfsvoering niets wijzigt. Het advies van de gemeente Veendam luidt als volgt:
• In de aanvraag wordt geen aandacht besteed aan het voorkomen of verminderen van
luchtdampemissie dat leidt tot mistvorming op de autoweg N33;
• In de aanvraag wordt geen aandacht besteed aan externe veiligheid, met name de kans op stof- en
gasexplosies bij de ovens en drogers en de te nemen maatregelen;
• De brief bevat een bijlage met een beoordeling van het bodemrisicodocument. In deze bijlage staat
vermeld dat op basis van de verstrekte gegevens het niet mogelijk is om de bodemsituatie vast te
stellen. Het monitoringsnetwerk is volgens de gemeente te wijdmazig opgezet, en niet geschikt om
het ontstaan van bodemverontreiniging aan de bron snel op te sporen. Door de late signalering van
het ontstaan van bodemverontreiniging kan dit tot enorme kosten leiden m.b.t. bodemsanering, met
de mogelijkheid dat dit in de toekomst zal worden afgewenteld op de maatschappij. De gemeente
verzoekt om het toesturen van bodem- en monitoringsrapporten;
• Op basis van het akoestisch onderzoek kan niet eenduidig worden geconcludeerd of de
geluidbelasting van Nedmag, inclusief de aangevraagde voorgenomen toekomstige en de te
wijzigen activiteiten, passen binnen de geluidzone. Nedmag vraagt meer geluidsruimte aan dan is
afgesproken in het Convenant geluidsruimte indien te toekomstige ontwikkelingen van Nedmag, die
geen onderdeel uitmaken van deze aanvraag, daarbij worden opgeteld.
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Over het advies merken wij het volgende op:
•
Het optreden van mistvorming op de autoweg N33 vanwege de bij Nedmag vrijkomende waterdamp
treedt op bij bepaalde weersomstandigheden. Mistvorming is hinderlijk voor het verkeer, maar de
waterdamp die de mistvorming veroorzaakt is niet milieuverontreinigend. De waterdamp is afkomstig
van de prilltorens(hete lucht drogers). Op bladzijde 13 van de aanvraag staat vermeld dat de 2e
luchtdroger wordt voorzien van een nieuwe afgasreinigingsinstallatie. Dit betekent ook dat om
voldoende stijghoogte te creëren voor de waterdamppluim, een nieuwe schoorsteen van 24 meter
hoog wordt geplaatst. Uit de praktijk moet blijken of deze schoorsteen hoog genoeg is, om het
optreden van mistvorming op de autoweg N33 te verminderen of te voorkomen. Overigens gaat het
hier om een uitzonderlijke situatie die lokaal zeldzaam tot mistvorming in het verleden aanleiding
heeft gegeven.
• Stof- en gasexplosies spelen geen rol bij Nedmag.
•

In de brief van de gemeente Veendam zijn een aantal aandachtspunten verwoord met betrekking tot
bodemaspecten. Een deel van de notitie is een opsomming van feitelijke zaken uit de rapporten. Op
de laatste twee punten uit de conclusies en op de aanbevelingen volgt onze reactie.
Het voorstel van Nedmag m.b.t. het monitoringssysteem en signaalwaarden voor elektrisch
geleidingsvermogen (EGV) wordt als voldoende beoordeeld. Binnen de verschillende clusters is een
montoringsprogramma opgesteld. Deze peilbuizen worden jaarlijks gemonitoord op EGV en voor de
locatie Calmag ook op barium. Op basis van de trend worden eventuele acties in gang gezet. De
referentiepeilbuizen worden tweemaal per jaar gemonitoord op EGV en de parameters calcium,
magnesium, barium en chloride. Deze peilbuizen staan aan de rand van de locatie. Bij overschrijding
van de signaalwaarden zullen maatregelen worden genomen. De signaalwaarde voor EGV is op
8000 uS/cm gesteld. Op de locatie worden waarden gevonden van ca. 200 tot 7200 uS/cm. De
signaalwaarde ligt dus hoog vanwege gevonden waarden op de locatie. Niet alleen bij het
overschrijden van de signaalwaarde worden maatregelen genomen, ook bij een stijgende trend in de
monitoringswaarnemingen worden acties in gang gezet.
Een bodemrisicodocument is een beschrijving van bodembedreigende activiteiten en voorzieningen
en maatregelen die getroffen worden om het risico te verkleinen. Een beschrijving van de
geohydrologische situatie op het terrein is geen onderdeel van een bodemrisicodocument.
In de verschillende clusters wordt het grondwater gemonitoord met als doel om het ontstaan van
bodemverontreiniging aan de bron snel op te sporen. De referentiepeilbuizen hebben als doel te
monitoren of verontreiniging in het grondwater zich vanaf de locatie naar de omgeving verspreidt.
Wij beoordelen het monitoringsnetwerk als voldoende. De bodembeschermingsstrategie zoals
weergegeven in bijlage 10 van de aanvraag is na uitvoerig overleg met ons tot stand gekomen. Alle
onderliggende rapporten zijn aan ons verstrekt.
Het is mogelijk bodem- en monitoringsrapporten in te zien bij de provincie.

•

Naar aanleiding van deze reactie is het akoestisch onderzoek van de aanvraag niet ontvankelijk
verklaard. Nedmag heeft als reactie hierop een aanvullende (geactualiseerde) geluidrapportage
gemaakt waarbij is aangegeven welke best beschikbare techniek (BBT) maatregelen zijn toegepast.
Daarnaast heeft Nedmag aangegeven dat indien de toekomstige ontwikkelingen, die geen deel
uitmaken van de voorliggende aanvraag, worden gerealiseerd er verregaande maatregelen zullen
moeten worden getroffen aan de nieuwe en bestaande installaties ten einde binnen de
convenantruimte te blijven. Daarmee is zowel de huidige als toekomstige situatie inpasbaar binnen
de geluidzone en convenantruimte. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk
geluid van deze vergunning.

2.5
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.5.1 Adviezen
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden ontwerpbeschikking is geen gebruik gemaakt.
2.5.2
Mondelinge zienswijzen
Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingebracht.
2.5.3 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
1. het MOB, namens de Stichting Natuur & Milieu en de Milieufederatie Groningen (7 januari 2008);
2. een reclamant die heeft verzocht om zijn persoonsgegevens niet bekend te maken (14 januari 2008)
Wij hebben de schriftelijke zienswijzen onderstaand samengevat.
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1. het MOB
Stofnormerinq.
De BREF refereert aan totaal stof die wordt geëmitteerd evenals de NeR. Op deze wijze wordt
rechtsonzekerheid voor alle partijen geïntroduceerd. Het MOB verzoekt om in voorschrift 3.1 zowel in de
tabel als in de tekst overal de term "(fijn)" te laten vervallen. De stofemissie dient te zijn gedefinieerd als
"stof" waarmee volgens de BREF en de NeR totaal stof wordt bedoeld.
Onze reactie:
Voorschrift 3.1 van de beschikking zal worden aangepast door de term "(fijn)" in de tekst te laten vervallen.
Overigens is de hoeveelheid fijn stof vrijwel gelijk aan totaal stof.

Monitoring van emissies.
De monitoring van emissies is volgens MOB onvoldoende concreet. Het MOB constateert dat ten onrechte
paragraaf 3.7 van de NeR niet is toegepast, en geen concreet monitoringsprogramma in de voorschriften is
opgenomen. De huidige voorschriften in voorschrift 3.2.3 zijn daardoor te algemeen en voldoen niet meer
aan de in 2005 gewijzigde Wet milieubeheer (Wm).
Op grond van artikel 8.12 lid 4 van de Wm moet een voorschrift worden opgenomen "waarbij de wijze van
bepaling wordt aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de frequentie van de
bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens en die tevens
betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen en op de registratie van die
gegevens en de resultaten van die beoordelingen.
(Als voorbeeld wordt een uitspraak van de Raad van State aangehaald, waarin met betrekking tot in dat
betreffende besluit opgenomen doelvoorschrift onvoldoende controlevoorschriften zijn gesteld.)
Het MOB verzoekt ons om op basis van hoofdstuk 3.7 van de NeR een tabel op te nemen met daarin de
locaties van metingen, ERP's, de te meten parameters, de frequentie van de metingen en de bemonsteringen analysemethoden.
Met betrekking tot voorschrift 3.2.3 merkt het MOB op dat niet alleen de in tabel 3.1.1 genoemde
emissienormen dienen te worden geverifieerd, maar alle in de voorschriften 3.1.1 t/m 3.1.6 genoemde
normen.
Met betrekking tot voorschrift 3.3.1 merkt het MOB op dat stoffilters moeten zijn voorzien van
drukverschilmeters.
Onze reactie:
Het opstellen van de voorschriften m.b.t. emissies naar de lucht is uitgevoerd volgens de systematiek van
paragraaf 3.7 van de NeR, en daarbij wordt ook voldaan aan artikel 8.12, vierde lid van de Wm. Conform
paragraaf 3.7 van de NeR is in de vergunning de controle van emissies vastgelegd. Nedmag dient de
emissies naar de lucht vast te stellen door middel van het opstellen en uitvoeren van een controleplan
conform voorschrift 3.2.3. Het goedgekeurde controleplan zal de elementen bevatten waarop het MOB doelt,
te weten de locaties van de metingen, eventuele ERP's, de te meten parameters, de frequentie van de
metingen en de bemonstering- en analysemethoden. De resultaten van de metingen dienen conform de
voorschriften 1.2.2. en 1.2.3 tenminste 3 jaar binnen de inrichting te worden bewaard en ter inzage worden
gehouden voor het bevoegd gezag. Daarnaast maakt paragraaf 5.4 van de aanvraag onderdeel uit van de
vergunning. In deze paragraaf is aangegeven op welke wijze het bedrijf toetst of aan de emissie-eisen wordt
voldaan.
In voorschrift 3.2.3 is per abuis de controle van de emissies van HCI (voorschrift 3.1.3) en HF (voorschrift
3.1.5) niet meegenomen. Dit zal alsnog worden aangepast. In dit voorschrift is ook niet expliciet aangegeven
op welke wijze de toetsing van de meetresultaten door het bevoegd gezag zal plaatsvinden. Conform de
voorschriften 1.2.2 en 1.2.3 kunnen de meetresultaten worden opgevraagd door het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag dient vervolgens de opgevraagde meetresultaten te toetsen aan paragraaf 3.7.5 van de
NeR.
Voorschrift 3.2.3 zal als volgt worden aangepast:
3.2.3
De uitworp van de stoffen welke worden genoemd in voorschrift 3.1.1, alsmede de emissie van HCI en HF uit
de schachtovens, dient in opdracht van de vergunninghouder door een geaccrediteerde instantie te worden
bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegt vergunninghouder binnen 6
maanden na het in werking treden van de vergunning een controleplan ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monstername,
aantal monsters, analysemethode en kalibratie). Het controleplan dient te zijn opgesteld conform paragraaf
3.7 van de NeR.
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De uitvoering van de monsterpunten en de meetmethode moeten voldoen aan de genormaliseerde
meetmethoden zoals vastgelegd in bijlage 4.7 van de NeR. Indien het niet mogelijk is om aan de betreffende
genormaliseerde meetmethode te voldoen, dan dient een gelijkwaardige methode ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd. De metingen dienen te worden uitgevoerd onder representatieve
omstandigheden.
Voorschrift 3.2.4 wordt extra aan de vergunning toegevoegd:
3.2.4
Het bevoegd gezag toetst de ingevolge de voorschriften 1.2.2 en 1.2.3 ter inzage te geven of te houden
meetresultaten op de wijze welke is vastgesteld in paragraaf 3.7.5 van de NeR. De meetresultaten dienen te
worden uitgedrukt bij standaardcondities.
De controle van de emissie van NOx is niet vastgelegd in deze vergunning. Dat is reeds geregeld in het
goedgekeurde monitoringsprotocol op basis waarvan de emissievergunning door de Nederlandse
emissieautoriteit (Nea) is verleend in het kader van de NOx emissiehandel.
In paragraaf 5.4.2 is aangegeven dat de stoffilters (genoemd in voorschrift 3.3.1) zijn voorzien van een
filterwatch stofdetectiesysteem.
Storinqsemissies.
Volgens artikel 8.12b van de Wet milieubeheer moeten aan de vergunning in ieder geval de voor de
betrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met betrekking tot het
voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden
veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere
bijzondere bedrijfsomstandigheden. Dit is volgens het MOB niet voldoende gebeurd.
Onze reactie:
Wij zijn van mening dat onderstaande voorschriften verbonden aan deze vergunning voldoende uitvoering
geven aan het gestelde in artikel 8.12b van de Wet milieubeheer:
In de vergunning zijn de voorschriften 1.1.1 t/m 1.1.3 opgenomen waarin de acties zijn vastgelegd die
uitgevoerd moeten worden met betrekking tot het buiten bedrijf stellen van installaties of onderdelen
daarvan, onderhoudswerkzaamheden, onderbreking van de werkzaamheden of bedrijfsbeëindiging.
Verder kan het bevoegd gezag volgens voorschrift 2.5.3 indien de meetresultaten daar aanleiding toe
geven, nadere eisen stellen aan het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma. En indien blijkt dat
de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd, kan het bevoegd gezag volgens de voorschriften 2.7.1
en 2.7.2 eisen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
In voorschrift 3.1.2 is een eis vastgelegd met betrekking tot de maximale emissie van stof uit de ESP's,
indien een verstoring van de calcineeroven/voordrogerinstallatie tot een overbelasting van de ESP zou
kunnen leiden.
In voorschrift 14.1.1 is de noodstroomvoorziening geregeld in geval van uitval van de normale
elektriciteitsvoorziening.
2. Reclamant die heeft verzocht om geen persoongegevens bekend te maken
Fijn stof
Binnen de af te geven vergunning wordt Nedmag op jaarbasis een emissie van maximaal 70,50 ton fijn stof
toegestaan. De door Nedmag voortgebrachte rookpluimen slaan, op grond van visuele waarneming, veelal
in de directe omgeving van de installatie neer met name bij zuidwesten wind.
Op ca. 300 meter ten noordoosten van de installatie bevindt zich een kern van bewoning, met een relatief
groot aantal woningen aan de Korte Akkers en Boven Veensloot. Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit
2005 dient inzake de toetsing van de grenswaarden inzake de luchtverontreiniging de totale concentratie in
ogenschouw genomen te worden. Dit houdt in dat naast de fijn stof uitstoot van de installatie zelf, ook
rekening gehouden dient te worden met de uitstoot van fijn stof in de omgeving. Dit betreft de uitstoot van
omliggende bedrijven, maar volgens reclamant dient hierin ook te worden opgenomen de fijn stof welke het
gevolg is van de nabijgelegen N33. Dit zowel in zijn huidige vorm als tweebaansweg, maar ook in de
geplande vorm als vierbaansweg.
Gezien de gezondheidsrisico's van fijn stof acht de reclamant een onderzoek naar de fijn stof concentraties
in het bewoonde gebied ten noordoosten van de installatie onontbeerlijk. Pas dan kan blijken in hoeverre de
blootstelling van omwonenden aan de fijn stofconcentraties de jaarlijkse uitstoot van 70,50 ton fijn stof
rechtvaardigt.
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Onze reactie:
Bij de berekening van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen wordt gebruik gemaakt van het zg.
Nieuw Nationaal Model. De berekening is conform paragraaf 4.3 van de "Regeling beoordeling luchtkwaliteit
2007". Bij deze berekening zijn alle parameters, die het gedrag van de pluim beïnvloeden, meegenomen.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij de pluim dicht bij de bron neerslaat. Dit z.g. "meanderen" van de
pluim is een onderdeel van het model.
Bij de berekening van de concentraties ten gevolge van de emissie wordt ook de achtergrondconcentratie
meegenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de, op grond van art. 66 van de "Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007" door de minister van VROM bekendgemaakte grootschalige concentratiegegevens voor
het vaststellen van de achtergrondconcentratie. In deze achtergrondconcentratie zijn alle bronnen in
Nederland en daarbuiten verdisconteerd, ook de A/33. De afstand van Nedmag tot de Korte Akkers (nabij de
kruising met de Noorderweg) bedraagt ongeveer 800 m, tot de Boven Veensloot is de afstand zelfs 1400 m.
De dichtstbijzijnde woning aan de Vosseweg ligt op ruim 600 m. De afstand van de A/33 tof de
dichtstbijzijnde woning in de genoemde kern, Korte Akkers 6, bedraagt 100 m. De afstand van die woning tot
de emissiepunten van Nedmag bedraagt ongeveer 1400 m. Deze afstanden zijn zo groot dat van enige
beïnvloeding van de fijn stof concentraties door de inrichting nauwelijks sprake is. Dat blijkt ook uit de
resultaten van de verspreidingsberekeningen, welke bij de aanvraag gevoegd zijn.
De concentraties van fijn stof aan de rand van de A/33 zijn blijkens de rapportage in het kader van het Besluit
luchtkwaliteit 2005 met minder dan 1 ug/m3 verhoogd. Ter hoogte van de A/33 is de concentratie ten gevolge
van de emissies van Nedmag ten hoogste 30 ug/m (excl. zeezoutaftrek). Een toename van 1 ug/m3 leidt
dus zeker niet tot overschrijding van de grenswaarden voor deze component.
Voor NO2 geldt dat de maximale concentratie in de omgeving van Nedmag bijna 16 ug/m3 bedraagt. Langs
de rand van de A/33 is de toename van de concentratie maximaal 7 ug/m3, zodat de totale concentratie nooit
hoger wordt dan 23 ug/m3. Ook voor deze component wordt de grenswaarde niet overschreden.
Ten aanzien van de geplande vorm van de vierbaansweg kan opgemerkt worden, dat de besluitvorming in
deze nog niet heeft plaatsgevonden. Er is hier dus geen sprake van een redelijkerwijs te verwachten
toekomstige ontwikkeling in de zin van artikel 8.8, eerste lid, sub c, van de Wet milieubeheer die bij de
beslissing op de thans voorliggende aanvraag zou moeten worden betrokken. Ten tijde van de eventuele
besluitvorming zullen de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij het te nemen Tracébesluit worden betrokken.
Uit een berekening met CAR II 6.1 blijkt verder dat het verkeer op de naast de inrichting gelegen Billitonweg •
de fijn stof concentratie met 0,9 ug/m verhoogt, zowel met als zonder het verkeer van en naar de inrichting.
CAR II 6.1 is een op grond van de "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007", art. 71, lid 1, voorgeschreven
standaardrekenmethode 1 voor het door middel van berekening vaststellen van concentraties van
verontreinigende stoffen in de buitenlucht bij wegen. Gezien de berekende concentraties van fijn stof ten
gevolge van de emissies van de inrichting (ca. 28,7 ug/m3 in de huidige situatie, en minder dan 27,5u5g/m3
in de nieuwe situatie) zal ook de totale concentratie naast de Billitonweg de grenswaarde niet overschrijden.
Hetzelfde geldt voor NO2, waarbij de toename van de concentratie ten gevolge van het verkeer op de weg
minder dan 8 ug/m3 bedraagt.
Ten slotte hebben wij nog als bijlage bij de vergunning gevoegd: Bijlage 6 (bedoeld als
achtergrondinformatie), bestaande uit:
- bijlage 6a: toename van concentraties langs A/33 ten gevolge van verkeersemissies;
- bijlage 6b: concentraties Billitonweg en stratenbestand.
Geluid
De installatie is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De geluidzone is op 9 maart 2007 opnieuw in het
bestemmingsplan vastgesteld. De geluidbelasting wordt door een groot aantal omwonenden van de Korte
Akkers en de Boven Veensloot als buitengewoon problematisch ervaren.
De geluidbelasting vindt zijn oorzaak in de aanwezigheid van het gezoneerd industrieterrein in combinatie
met het verkeerslawaai ten gevolge van de N33 en de reflectie hiervan tegen de loodsen van het RSCG.
De geluidbelasting die wordt ondervonden door bewoners van de Korte Akkers en de Boven Veensloot ten
gevolge van de combinatie van genoemde factoren N33 en de reflectie hiervan tegen de loodsen van het
RSCG wordt door de betrokken overheden niet opgenomen in de geluidbelasting voor de omwonenden.
Gezien de aard en de omvang van de reeds aanwezige totale geluidbelasting in het bewoonde gebied ten
noordoosten van de installatie acht reclamant onderzoek hiernaar onontbeerlijk. Pas dan kan blijken in
hoeverre de blootstelling van omwonenden aan de geluidbelasting van de onderhavige installatie
rechtvaardigt.
De reclamant constateert dat bij de ontwerpbeschikking door Gedeputeerde Staten ruim aandacht is
gegeven aan het belang van economische ontwikkeling voor het bedrijfsleven, maar dat wederom geen oog
en aandacht is voor het woongenot van de omwonenden. Hij verneemt graag in de definitieve vergunning of
en op welke wijze wij aandacht zullen geven aan de belangen van omwonenden.
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Onze reactie:
De inrichting van Nedmag is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Op grond van artikel 8.8,
derde lid van de Wet milieubeheer dienen bij de beslissing op de aanvraag om vergunning de grenswaarden
welke zijn opgenomen in de Wet geluidhinder, in acht te worden genomen. De Wet geluidhinder hanteert als
voorkeursgrenswaarde 50 dB(A). De geluidsbelasting vanwege een geluidgezoneerd terrein mag buiten de
zone de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan.
Bij een vergunningaanvraag op een geluidgezoneerd industrieterrein dient er daarom gekeken te worden
naar de inpasbaarheid van de inrichting. Door de zonebeheerder wordt berekend of de aangevraagde
geluidruimte samen met de reeds vergunde geluidruimte van de overige bedrijven op het industrieterrein kan
voldoen aan 50 dB(A) op de zonegrens. Deze toets heeft plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat de
aangevraagde geluidruimte past binnen de geluidcontour zoals deze is vastgelegd in het bestemmingsplan
Zone industrielawaai Veendam en Menterwolde. Op basis van deze toets, en na te hebben geconstateerd
dat deze toets geen onjuistheden bevat, hebben wij geconcludeerd dat voor wat betreft het
milieucompartiment geluid de aangevraagde vergunning niet mag worden geweigerd.
Een afweging over de aanvaardbaarheid van verschillende soorten geluid voor de omgeving en de
eventuele cumulatie daarvan, zoals bijvoorbeeld industrielawaai en het verkeerslawaai van de A/33, is een
afweging waarvoor in het kader van een Wet milieubeheervergunning in samenhang met de Wet
geluidhinder geen plaats is. Die afweging dient plaats te vinden in de bestemmingsplanprocedure. In de
bestemmingsplanprocedure dient voor alle woningen in het plangebied en binnen de gehele invloedssfeer
van het volledige plangebied een afweging gemaakt te worden op het gebied van cumulatie van alle van
belang zijnde geluid.
De - planologische - afweging in het kader van de bestemmingsplanprocedure, waarbij alle belangen in de
afweging worden betrokken, dient evenwel duidelijk te worden onderscheiden van de hier en nu aan de orde
zijnde afweging in het kader van de Wet milieubeheervergunning in samenhang met de Wet geluidhinder.
Hierbij gaat het om de afweging van de geluidsaspecten op het niveau van de individuele inrichting, anders
gezegd: om de geluidsemissie vanuit de inrichting in relatie tot de geluidsimmissie (het geluidsniveau) bij de
woningen binnen de geluidszone en de geluidsimmissie op de grens van de geluidszone. Ten aanzien van
de afweging van de geluidsaspecten op het niveau van de individuele inrichting voorziet de Wet
geluidhinder, die in dit opzicht moet worden toegepast in samenhang met de Wet milieubeheer, voor zover
hier van belang, in afzonderlijke toetsingskaders voor industrielawaai en verkeerslawaai. Deze afzonderlijke
toetsing voor zover het betreft industrielawaai en verkeerslawaai is nader uitgewerkt in ter zake uitgegeven
richtlijnen en bevestigd in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Omdat de geluidsemissie van Nedmag, zoals aangevraagd, niet leidt tot overschrijding van de maximaal
toelaatbare waarden op de gevels van de woningen binnen de geluidszone en evenmin tot overschrijding
van de maximaal toelaatbare zonegrenswaarde, kan noch mag, gelet op de systematiek van de samenhang
van de Wet milieubeheer met de Wet geluidhinder, de nu voorliggende aanvraag van Nedmag om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer worden geweigerd.
Volledigheidshalve wordt nog aangetekend dat, waar in de hierboven besproken zienswijze wordt gesproken
over "installatie" en in onze reactie hierop wordt gesproken over "inrichting", in beide gevallen wordt gedoeld
op de fabriek van Nedmag, waarop de bij dit besluit verleende vergunning betrekking heeft en welke fabriek
in de zin van de Wet milieubeheer een "inrichting" vormt.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
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De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde 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.
Nedmag valt onder de categorieën 2.1 en 4.2.c, 4.2.d en 4.2.e als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC
richtlijn en is dus een gpbv installatie. Daarom is in deze vergunning met de volgende BBT documenten
rekening gehouden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BREF Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and others Industry, augustus 2007 (BREF LVIC);
BREF Common Waste Water and Waste Gas Treatment and management systems in the chemical
sector, februari 2003 (BREF CWW and WGT);
BREF Economie and Cross media issues under IPPC, mei 2005;
BREF Emissions from storage of bulk or dangerous materials, januari 2005;
BREF Monitoring systems, juli 2003;
BREF Cooling Systems, december 2001;
NeR: Nederlandse emissierichtlijn lucht;
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
Leidraad afval- en emissiepreventie;

• Circulaire energie in de milieuvergunning.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, 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 immissies van
CO2, NOX, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd
is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
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3.5
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.5.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Nedmag beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
3.5.2
Bedrijfsmilieuplan
Op 2 april 1993 hebben de VNCI en de betrokken overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid
voor de chemische industrie ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een integrale milieutaakstelling
(IMT) met doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).
Een verplichting die voortvloeit uit deze intentieverklaring is het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (BMP).
Het bedrijfsmilieuplan heeft tot doel inzicht te geven in de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, en de
getroffen en de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen. Op 12 juni 2003 heeft
Nedmag een BMP ingediend over de periode 2002 tot en met 2005. Op 16 maart 2004 hebben wij hiermee
ingestemd.
Nedmag heeft afgezien van het opstellen van een BMP-4, aangezien de zekere maatregelen reeds bij de
vergunningprocedure worden betrokken. Hiermee hebben wij bij brief van 8 maart 2007 (kenmerk 200701927.MV) ingestemd. Om toch inzicht te geven in de te behalen reductiedoelstellingen zoals opgenomen in
de aanvraag om Wm-vergunning, heeft Nedmag het getalsmatig deel van het BMP-4 ingevuld. Nedmag zal
jaarlijks door middel van het milieujaarverslag rapporteren over de voortgang van milieu-verbeterprojecten.
3.6
Groene wetten
3.6.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.6.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten of
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn
daarom van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet nodig is.
Overigens merken wij op, in verband met de aanwezigheid van broed- en watervogels in de nabijheid van de
inrichting, dat de invloed vanuit de inrichting op het milieu in de omgeving niet zodanig is dat het stellen van
voorschriften in de onderhavige vergunning ten aanzien van deze broed- en watervogels dan wel hun
leefgebied, hier aangewezen zou zijn.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
3.7.1 Algemeen
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten
worden bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
3.7.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
De totale hoeveelheid afval dat binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 3825 ton per jaar, ca. 50 ton daarvan
is gevaarlijk afval. Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij
bedrijven" (Infomil, december 2005). 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 gevaarlijk en niet gevaarlijk afval is hoger dan de genoemde relevantiecriteria.
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In het tweede bedrijfsmilieuplan (BMP-2) was als project een afvalpreventiescan opgenomen. Dit project is in
1998 gestart, waarbij is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de hoeveelheid bedrijfsafval te reduceren.
In 1999 zijn de reductiemogelijkheden verder onderzocht en waar mogelijk ingevoerd. Gelet op de uitkomst
van deze preventiescan achten wij verder onderzoek naar besparingsmogelijkheden niet nodig.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 4 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen. Nedmag dient het afval conform
deze tabel gescheiden te houden. Dit is in een voorschrift behorende bij de vergunning vastgelegd.
3.7.3 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden.
Zuiveringstechnische voorzieningen
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via Zuiveringstechnische voorzieningen
in het openbaar riool lozen van afvalwater. De voorschriften hebben betrekking op de uitvoering en het
onderhoud van de olie-/slibafscheiders.
Relatie Wvo-vergunning
Afvalwater afkomstig van de diverse kleed- en sanitaire ruimten wordt geloosd op het gemeentelijk riool.
Afvalwater afkomstig van de tankplaats en opslag van afgewerkte olie en de speelplaats van
machineonderdelen worden via aparte olie-slibafscheiders en controlevoorziening eveneens op het
gemeentelijk riool geloosd. Voor deze lozingen is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvovergunning aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's. Daarnaast vindt er ook een directe lozing plaats
van afvalwater op rijkswater via de veenkoloniale afvalwaterleiding naar de Eems-Dollard. Het afvalwater
doorloopt voordat het wordt geloosd op de veenkoloniale afvalwaterleiding, eerst een
afvalwaterbehandelingssysteem binnen de inrichting van Nedmag. Op blz. 33 van de aanvraag is een
beschrijving gegeven van de hoofdstroom van het afvalwater, bestaande uit een overschot aan
calciumchloride, en een hele reeks deelstromen. Voor deze directe lozing is gelijktijdig een Wvo-vergunning
aangevraagd bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
3.8
Lucht
3.8.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof
organische stoffen
anorganische stoffen
emissies van stookinstallaties
stoffen die de ozonlaag aantasten.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is, naast de emissiegrenswaarde volgens de BREF-documenten, de
Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn is in 2003 geactualiseerd, waarbij de
normstelling is aangescherpt. Uiterlijk per oktober 2007 moeten alle gpbv-installaties aan de nieuwe NeReisen voldoen.
3.8.2
Emissiehandel NOX
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies. Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan
20 MW vallen onder de reikwijdte van het Besluit NOx-Emissiehandel. Nedmag heeft een of meer
(stook)installaties van 20 MW of meer, waarvan de NOx-emissies als procesemissies moeten worden
bestempeld, en valt dus onder het regime van het Besluit. Het bedrijf beschikt over een vergunning
afgegeven door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), waarin een prestatienorm voor de jaaremissie is
opgenomen. Uit jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat naast het opnemen van deze prestatienorm
vanwege de NOx-emissiehandel, per installatie ook individuele NOx-emissie-eisen in de Wm-vergunning
moeten worden opgelegd die tenminste overeenkomen met BBT. Voor bedrijven die onder de NOxemissiehandel vallen, nemen wij daarom in de vergunning ook een jaarvracht voor NOX op.
Naast het opnemen van een jaarvracht in de vergunning kunnen wij ook een concentratie-eis opleggen,
onder andere als dat noodzakelijk is in verband met de luchtkwaliteit in een gebied. Bij Nedmag is, blijkend
uit de luchtkwaliteittoetsing, een dergelijke situatie niet aan de orde. Wij hebben in de vergunning dan ook
geen NOx concentratie-eis meer opgenomen.
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3.8.3 Emissie van stof
De belangrijkste emissies van stof vinden plaats uit de:
schoorsteen A-3001 van de calcineerovens/voordrogerinstallaties;
schoorsteen A-3002 van de schachtovens;
DBM-koelercyclonen;
nageschakelde afgasreinigingsinstallatie (packed bed scrubber) van de prill-torens van de CaCI2
productie (CaCI2-stof).
Ter beheersing van de stofemissie uit de calcineerovens/voordrogerinstallaties zijn ElectoStatic Precipitators
(ESP's) nageschakeld. De ESP's voldoen aan de best beschikbare techniek (BBT) zoals aangegeven in de
BREF LVIC, augustus 2007. In deze BREF staat vermeld dat uit de schoorsteen A-3001 na de ESP's een
stofemissie-concentratie haalbaar is van 35 mg/Nm3. In deze vergunning is, naast de jaarvracht voor
stofemissie, ook een voorschrift opgenomen dat het voortschrijdend gemiddelde over een periode van
12 aaneengesloten maanden van de emissie van stof uit de ESPs niet meer mag bedragen dan 30 mg/Nm3.
De maximale emissie van stof uit de ESPs mag gedurende 4 uur niet meer bedragen dan 100 mg/Nm3. Uit
continu metingen is gebleken dat Nedmag voldoet aan deze eis.
Ter beheersing van o.a. de stofemissie uit de schachtovens zijn een aantal emissiereducerende technieken
nageschakeld. De afgassen uit het afgaskanaal van de schachtoven gaan via een drop out box en een
cycloon naar de venturiscrubber (natte gaswasser) en worden vervolgens via een seperator en een demister
afgevoerd naar de schoorsteen A-3002. Naar aanleiding van onderzoek is in 2005 één van de twee
venturiscrubbers vervangen volgens de beste beschikbare techniek en is een extra reinigingsstap, te weten
de rotatiewasser, nageschakeld. De tweede venturiscrubber is in 2007 vervangen volgens de best
beschikbare techniek.
Ter beheersing van de stofemissie uit de DBM-productkoeler wordt deze hete luchtstroom middels een
cycloon ontstoft. Voldaan kan worden aan een stofemissie van 35 mg/Nm3.
Ter beheersing van de stofemissie uit de prill-torens van de CaCI2 productie is een afgasreinigingsinstallatie
nageschakeld. Uit emissiemetingen in april 2005 is echter gebleken dat de geëmitteerde stofconcentratie te
hoog is (gemiddeld 97 mg/Nm3). De tweede prill-toren zal worden uitgevoerd met een nieuwe
afgasreinigingsinstallatie (venturiscrubber). Als blijkt dat met deze nageschakelde techniek een
emissieniveau van 50 mg/Nm3 haalbaar is, zal de eerste prill-toren in 2007 ook worden aangepast aan de
beste beschikbare techniek. Ook de derde toekomstig te realiseren prill-toren zal voorzien worden van de
best beschikbare techniek.
In de van toepassing zijnde BREF LVIC, augustus 2007 zijn voor de emissie van stof eisen vastgelegd voor
de hoeveelheid stof (in kg) per ton product.
Voor de gezamenlijke afgassen van de schoorstenen A-3001 (calcineeroven), A-3002 (schachtoven) en de
DBM-koelercyclonen geldt een stofemissie-eis van minder dan 0,3 kg per ton DBM (als MgO). Voor de
gezamenlijke afgassen van de prilltorens van de CaCI2 productie geldt een stofemissie-eis range van 0,15 0,4 kg per ton CaCI2. De hoeveelheid stof die per jaar de lucht in wordt geëmitteerd hangt af van de
productiecapaciteit. Dit betekent dat het is toegestaan om voor de productie van DBM (190.000 ton/jaar x 0,3
kg) 57 ton stof per jaar, en voor de productie van CaCI2 (120.000 ton/jaar x 0,15 - 0,4 kg) 18 - 48 ton stof per
jaar de lucht in te emitteren. Bij elkaar opgeteld is dat een range van 75 tot 105 ton stof per jaar. Nedmag
vraagt een vergunning aan voor het emitteren van maximaal 71 ton (fijn) stof per jaar vanuit de
emissiepunten A-3001, A-3002, de DBM-koelercyclonen (gezamenlijk 34,5 ton per jaar) en de gaswassers
van Calmag (gezamenlijk 36 ton per jaar). Voor de emissie van stof komt dit neer op 0,3 kg stof per ton
CaCI2 per jaar. Daarmee voldoet Nedmag aan de jaarvracht zoals dit is af te leiden uit de BREF. In de
vergunning zijn de jaarvrachten voor de productie van DBM en CaCI2 afzonderlijk vastgelegd, en tevens is
de toegestane aangevraagde jaarvracht voor (fijn) stof vastgelegd in een voorschrift.
Nedmag is volgens de IPPC-richtlijn een gpbv-installatie. Dat houdt in dat opgenomen emissiewaarden uit
een BREF voorrang hebben op de emissiewaarden uit de NeR. Vervolgens gaan emissiewaarden uit een
verticale BREF waarin een specifieke techniek is beschreven weer voor een horizontale BREF. Dat betekent
dat voor de stofemissie uitgegaan kan worden van de BREF LVIC.
3.8.4
Organische stoffen
De volgende organische stoffen worden geëmitteerd:
CO uit de schoorsteen A-3001 (calcineerovens);
CO uit de schoorsteen A-3002 (schachtoven) na de natte gaswassers 3100 en 3200;
CO uit de luchtverhitters en de stoomketel t.p.v. Calmag.
Het beheersbaar houden van de CO-emissie ter plaatse van de calcineerovens vindt procesgeïntegreerd
plaats doordat per brander de lucht-gas verhouding instelbaar is. Uit emissiemetingen is gebleken dat
voldaan kan worden aan een CO-emissieniveau < 2000 mg/Nm3.
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De CO-emissie van de schachtovens is moeilijk beheersbaar te houden. Deze emissie is ook direct
gerelateerd aan de procesgeïntegreerde reductiemaatregelen van NOx. De CO-emissie ligt tussen de 2500
mg/Nm3 en de 6500 mg/Nm3.
In de BREF LVIC is een range norm opgenomen voor de hoeveelheid CO in kg per ton product MgO voor de
gezamenlijke afgassen van de calcineerovens en de schachtovens, te weten 3,5 -14,5 kg/ton product per
jaar Dit is (190.000 ton x 3,5 -14,5 kg) 665 - 2755 ton CO per jaar. De maximaal te verwachten jaarvracht in
2007 (zie tabel 4.3 aanvraag) bedraagt 1575 ton CO per jaar. Dit komt overeen met 8,3 kg CO per ton
product MgO. Daarmee kan worden voldaan aan de gestelde norm in BREF LVIC. In deze vergunning is een
voorschrift opgenomen waarin de CO emissieconcentratie en de CO jaarvracht bij de MgO productie is
vastgelegd.
In tabel 4.3 van de aanvraag is het emissieniveau en de jaarvracht van CO weergegeven voor de
luchtverhitters en de stoomketel ter plaatse van Calmag. De emissie uit de drie luchtverhitters en de
stoomketel kunnen allen voldoen aan een niveau van minder dan 1000 mg/Nm3. In de BREF LVIC is voor
het CaCI2-proces geen prestatienorm voor CO opgenomen. Tevens is in de NeR geen emissienorm aan CO
verbonden. Daarom hebben wij in deze vergunning de emissieconcentratie en de jaarvracht voor CO niet in
een voorschrift vastgelegd. De tabel 4.3 van de aanvraag maakt wel onderdeel uit van de vergunning.
3.8.5 Anorganische stoffen
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd:
NOX uit de schoorsteen A-3001 (calcineerovens);
NOX, SO2, HCI en HF uit de schoorsteen A-3002 (schachtoven) na de natte gaswassers 3100 en 3200;
NOX uit de luchtverhitters.
De NOx-emissie is deels ook besproken in de paragraaf "Emissiehandel NOX". Nedmag zal voor het MgO
productieproces via procesgeïntegreerde maatregelen haar procesemissie van NOX reduceren tot onder het
niveau van de prestatienorm van 3,62 kg NOX per ton geproduceerd product vanaf het jaar 2010 conform de
emissievergunning van de NEa. In de BREF LVIC is ook een rangenorm opgenomen voor de emissie van
NOX in kg per ton product MgO dat vrijkomt bij het magnesiumoxideproductieproces, te weten 2.1 - 4.4 kg
NOX per ton MgO.
De NOx-vorming in samenhang met de CO-vorming bij deze procesemissie is een complex samenstel van
factoren. Het gaat om een verbrandingsproces van gassen waarbij de gassen en de verbrandingsgassen in
direct contact staan met het product. In het kader van de regelgeving wordt dit als een procesemissie
beschouwd.
De NOx-emissie van het MgO-proces wordt primair bepaald door de NOx-emissie van de schachtovens. De
parameters welke voornamelijk de NOx-emissie bepalen zijn de vlamtemperatuur (gas- en primaire
luchtverhouding), de insteekdiepte van de branders, de hoeveelheid en verdeling van secundaire
verbrandingslucht, de calorische waarde van het aardgas en de conditie van de lining (binnenbekleding) van
de oven (aangroei en scheurvorming). Het is bij Nedmag bekend dat de re-lining (herstel- dan wel
vervangwerkzaamheden aan de binnenbekleding) van de oven een effect heeft op het menggedrag van de
gassen in de schachtoven en daarmee op de vorming van NOx (en ook CO). Deze effecten uiten zich in
schommelingen van het emissieniveau. Een re-lining van de oven heeft in mei 2007 plaatsgevonden.
Om de productkwaliteit (dichtheid en kristalgrootte) en de productkwantiteit te beheersen kunnen
bovengenoemde parameters slechts binnen bepaalde grenzen worden gekozen. Het opereren van dit
productieproces in de bestaande oven beschouwen wij als de beste beschikbare techniek zoals ook
beschreven in de BREF LVIC.
De kwaliteit van de NOx-emissiegegevens is in de afgelopen periode toegenomen door het in gebruik
nemen van een nieuwe NOx-analyser conform NEN-EN 14181. In het bijzonder heeft dit geleid tot een
hogere datadichtheid, hetgeen op zijn beurt heeft geleid tot een betere beschrijving van de NOx-emissie en
de NOx-vracht.
In de aanvullende informatie d.d. 24 januari 2007 op de aanvraag is aangegeven dat 2,7 kg NOX per ton
MgO wordt geëmitteerd over het "jaar" 2005; op basis het "emissieverslag 2005 NEa" over het gebroken
handelsjaar 2005 (1 juni - 31 december 2005). Op een later moment heeft Nedmag laten weten dat op basis
van het volledige handelsjaar 2006 opnieuw blijkt dat de NOx-emissie 2,7 kg NOx per ton MgO bedroeg
("emissieverslag 2006 NEa"). De verwachting voor het jaar 2007, mede gelet op de re-lining van de
schachtoven in 2007, is dat de NOx-emissie enigszins hoger zal zijn.
Gelet op prestaties in de afgelopen twee jaar en mede gelet op de complexiteit van het productieproces (de
besturing van de schachtoven) die kan leiden tot fluctuaties in de NOx-emissie (en ook in de CO-emissie)
hebben we besloten om de NOx-vracht in deze vergunning nu al te koppelen aan de PRS 2010 van 3,62 kg
NOx per ton geproduceerd product van het MgO-proces. Nedmag voldoet hiermee aan de gestelde norm in
BREF LVIC. In de vergunning is de NOx-vracht van 3,62 kg NOx per ton geproduceerd product in het MgOproces in een voorschrift vastgelegd.
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Indien Nedmag de totale aangevraagde productiecapaciteit van 190 kton MgO benut, leidt dit tot een NOxvracht van 688 ton per jaar.
Voor het CaCI2 productieproces is in de emissievergunning van de NEa de prestatienorm vastgelegd voor de
verbrandingsinstallaties (de stoomketel en de luchtverhitters) van Calmag. In het jaar 2010 zal Nedmag voor
het CaCI2 productieproces de verbrandingsemissie van NOX moeten reduceren tot maximaal 40 g/GJ per
installatie. Uit de aanvullende gegevens behorende bij de aanvraag blijkt dat volgens de laatste meting de
verbrandingsemissies voor de stoomketel 17,4 gNOx/GJ en voor de luchtverhitter 45,6 g NOx/GJ) bedragen.
In de BREF LVIC is een norm opgenomen van 0,6 kg SO2 per ton product MgO per jaar. Nedmag vraagt
vergunning aan voor het emitteren van een jaarvracht van maximaal 42 ton SO2 vanaf het jaar 2007. Met
een productiecapaciteit van 190.000 ton product MgO kan ruim aan de norm worden voldaan (190.000 ton x
0.6 kg = 114 ton/jaar). De aangevraagde jaarvracht van 42 ton SO2 is in een voorschrift vastgelegd.
In de NeR is een emissie-eis opgenomen voor SO2 afkomstig uit de afgassen uit de schachtovens. Indien de
afgasreinigingsinstallatie (venturiscrubber + rotatiewasser) na de schachtoven een aantoonbaar hoog
rendement heeft, is een norm van 200 mg/Nm3 toegestaan voor de emissie van SO2. In de vergunning is een
voorschrift met deze emissie-eis opgenomen.
In de BREF LVIC wordt de venturiscrubber naast de reductie van S02, ook de best beschikbare techniek
genoemd voor de verwijdering van HCI. Een emissienorm voor HCI is in deze BREF niet opgenomen.
Volgens de NeR is het mogelijk om een emissienorm voor HCI op te nemen van 30 mg/Nm3, als de
emissieconcentratie in de ongereinigde afgas groter is dan 1 gram/m3. Uit de aanvraag van Nedmag blijkt
(tabel 4.3) dat een emissieconcentratie van minder dan 50 mg/Nm3 gehaald kan worden. Door Nedmag is
later aangegeven dat emissieconcentraties tussen de 17 tot 41 mg/Nm3 zijn gemeten. Mogelijk leidt een
verdere optimalisatie van de afgasreinigingsinstallatie tot een lager haalbaar emissieniveau voor HCI. In
deze vergunning is hiervoor een onderzoeksverplichting voorgeschreven, met als doel het halen van de
emissienorm volgens de NeR.
Uit de aanvullende gegevens behorende bij de aanvraag (ingekomen op 2 november 2007) blijkt dat kan
worden voldaan aan de emissie-eis voor HF van 3 mg/Nm3 zoals gesteld in de NeR.
In voorschriften behorende bij deze vergunning zijn concentratie-eisen voor HCI en HF opgenomen.
3.8.6 Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties
Op de binnen de inrichting aanwezige direct aardgasgestookte stoomketel, ten behoeve van het genereren
van stoom dat rechtstreeks wordt gevoed aan de indampinstallatie voor het indampen van calciumchloride,
is het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES) A van directe toepassing. Het BEES bepaalt dat de
installatie conform artikel 13.4.d dient te voldoen aan een NOX emissie-eis van minder dan 70 mg/m3.Deze
eis is tevens in overeenstemming met de BREF LVIC (blz. 495, tabel 7.73), zodat deze eis voldoet aan BBT.
Uit de aanvraag blijkt dat de installatie kan voldoen aan deze emissie-eis, Installaties waarbij de
verbrandingslucht direct in contact komt met het product, zoals de calcineerovens, de schachtovens en de
luchtverhitters, zijn uitgezonderd voor BEES A.
3.8.7
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit broeikasgassen
In de inrichting zijn koelinstallaties (tabel 3.6 van de aanvraag) met HCFK's aanwezig. Het voorhanden
hebben, het bedrijfsmatig toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's moet voldoen aan het Besluit
ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de op deze
besluiten gebaseerde nadere regels.
3.8.8 Besluit Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof (PM10), stikstofoxiden, zwaveloxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Deze zijn
vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit. Voor Nedmag zijn CO, NO2, PM10 en SO2 van belang. Aan de hand
van de verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van de in dit Besluit genoemde grenswaarden.
3.9
Geluid
3.9.1
Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd: Akoestisch onderzoek Nedmag Industries Mining &
Manufacturing Holding B.V. te Veendam, revisievergunning, Rapport 6041090.R04, 6 oktober 2006.
Bij de in april ontvangen aanvulling van de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd: Akoestisch
onderzoek Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding B.V. te Veendam, actualisering januari - april
2007, Rapport 6061328.R01, 11 april 2007.
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De rapporten geven weer welke geluidbelasting de inrichting op de omgeving veroorzaakt als gevolg van de
activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd. Hiervoor is gebruik gemaakt van bronmetingen,
bronsterkte berekeningen en overdrachtsberekeningen aan de hand van de in Nederland gebruikelijke meet
en rekenvoorschriften.
Voor beoordeling van de geluidbelasting van Nedmag is het volgende toetsingskader toegepast:
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid (geluidbelasting) op basis van de wet
geluidhinder en het convenant geluidruimte voor bedrijven Veendam d.d. 12 juni 2005.
maximale geluidniveaus op basis van de handreiking vergunningverlening industrielawaai, 1998;
de indirecte hinder op basis van de "circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met
vergunningverlening Wet milieubeheer".
In de navolgende hoofdstukken wordt voor elk van deze elementen ingegaan op het toetsingskader.
Vervolgens wordt de beoordeling en toetsing conform deze kaders overwogen. Ten slotte wordt ingegaan op
de wijze waarop wij de toegestane geluidruimte in voorschriften hebben vastgelegd.
3.9.2
Geluidsbelasting
Nedmag is gevestigd op het industrieterrein 3 te Veendam. Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Veendam hebben rond dit industrieterrein tezamen met drie andere, dichtbijgelegen terreinen op 8 oktober
1991 een geïntegreerde geluidzone vastgesteld. Recent is deze geluidzone herzien. Bij besluit van 18
december 2006 respectievelijk 21 december 2006 hebben de gemeenteraden van Veendam en
Menterwolde een bestemmingsplan vastgesteld waarmee de omvang van de geluidzone gewijzigd is
vastgesteld. Op 9 maart 2007 heeft gedeputeerde staten besloten het bestemmingsplan " Zone
industrielawaai Veendam en Menterwolde" goed te keuren.
Deze zonewijziging is noodzakelijk gebleken om de gewenste ontwikkelingen van het bedrijfsleven mogelijk
te maken. Bij deze zonewijziging hebben de overheden (gemeente en provincie) en de bedrijven
samengewerkt om te komen tot een optimale situatie.
De bedrijven zorgen voor een aantal maatregelen opdat op een bepaald "maatgevend" punt op de
bestaande geluidzone de geluidbelasting afneemt.
De gemeente zorgt er voor dat de overige bedrijven die in het bezit zijn van te ruime vergunningen
deze geluidruimte via een vergunningenprocedure inleveren.
Er moet nog geluidruimte gereserveerd blijven voor de lege percelen op het bedrijven terrein.
De gemeente en provincie zorgen voor een bijgestelde geluidzone die voldoende geluidruimte biedt
voor de gewenste ontwikkelingen die de bedrijven op termijn verwachten. Hiertoe dient er een
geluidzone te worden gewijzigd met de bijbehorende bijstellingen van de hogere grenswaarden van
de woningen in die geluidzone.
Deze oplossingsrichting is in een convenant vastgelegd en door de betrokken partijen getekend op 12 juni
2005.
Binnen de geluidzone kunnen hogere geluidbelastingen voorkomen dan de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A). Buiten de zone mag de equivalente geluidbelasting vanwege de gezoneerde industrieterreinen de
waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. Woningen binnen de geluidzone hebben op grond van de Wet
geluidhinder een eigen grenswaarde die hetzij van rechtswege is vastgesteld dan wel via een aparte
grenswaarde procedure is vastgesteld. Binnen de geluidzone zijn woningen aanwezig die van rechtswege
een grenswaarde van 55 dB(A) hebben. Daarnaast zijn er in de omgeving van Nedmag woningen aanwezig
die via een toegesneden besluit een grenswaarde van 55 of 56 dB(A) hebben.
Op basis van artikel 8.8 lid 3 van de Wm moet de milieuvergunning voldoen aan de grenswaarden van de
Wet geluidhinder (Wgh). Dit betekent dat de geluidbelasting van deze inrichting tezamen met de overige
inrichtingen op dit industrieterrein, moet voldoen aan de grenswaarden die voortvloeien uit deze geluidzone.
Uit de toets van de geluidzonebeheerder (gemeente Veendam) blijkt dat de activiteiten inpasbaar zijn binnen
de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de zonebeheerder aangegeven dat de
gevraagde geluidruimte gelijk is aan dan wel kleiner is dan de geluidruimte waarmee rekening is gehouden
in het kader van de herziening van het de geluidzone. De zonetoets is op 9 oktober 2007 door ons
ontvangen en wordt mede ter inzage gelegd.
NEDMAG is een bedrijf die op grond van de Europese IPPC richtlijnen de milieubescherming op een hoog
niveau dient de brengen. In paragraaf 3.2 is reeds nader ingegaan op dit onderwerp. Via de "Regeling
aanwijzing BBT-documenten" (BBT = Best Beschikbare Techniek) wordt aangegeven wat een hoog niveau
van bescherming concreet inhoudt. Voor geluidemissie bestaan er echter geen maatregelen en/of normen
die zijn vervat in BBT-documenten. Invulling van een hoog niveau van bescherming wordt in de praktijk dan
ingevuld door toepassing van BBT in combinatie met artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, waarbij
technische, economische en doelmatigheids-aspecten zijn verwerkt.
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In de praktijk betekent dit dat bij het toepassen van het toetscriterium best beschikbare technieken (BBT)
getracht moet worden de nadelige gevolgen voor het milieu die een inrichting zou kunnen veroorzaken te
voorkomen. Als dat niet mogelijk is moeten voorschriften zoveel mogelijk bescherming bieden tegen die
gevolgen. In de BBT toets zijn de volgende stappen gedefinieerd.
1. Vertrekpunt voor de besluitvorming is de aanvraag welke nu voorligt en de bedrijfsonderdelen die daarin
worden aangevraagd.
2. In de eerste plaats moet worden nagegaan of verlening van de vergunning overeenkomstig de
geluidniveaus die in de aanvraag worden genoemd, mogelijk is met inachtneming van de zonegrenswaarde
3. Ten aanzien van de bedrijfsonderdelen die in de aanvraag worden aangevraagd moet worden nagegaan
welke aanvullende geluidbeperkende voorschriften op BBT-niveau aan de vergunning kunnen worden
verbonden.
4. Bij de beantwoording van de vraag welke aanvullende geluidbeperkende voorschriften op BBT-niveau
aan de vergunning kunnen worden verbonden, moeten in ieder geval die geluidbeperkende maatregelen en
voorzieningen worden voorgeschreven die met betrekkelijk geringe inspanningen en kosten zijn te
realiseren.
5. Aan de punten 3 en 4 behoort te allen tijde invulling te worden gegeven, ook indien zou blijken dat
verlening van de vergunning overeenkomstig de geluidniveaus die in de aanvraag worden genoemd zonder
meer mogelijk is met inachtneming van de zonegrenswaarde.
Door Nedmag zijn de BBT maatregelen onderverdeeld in gebouwen, logistiek, geluiddempers en beleid.
Gebouwen: door inpandige plaatsing en de geluidgeïsoleerde uitvoering van nieuwe gebouwen wordt
emissie naar de omgeving beperkt.
Logistiek: de geluiduitstraling als gevolg van transporten zijn zodanig dat de hinder bij woningen
minimaal is.
Geluiddempers: de afzuigventilatoren worden in een gesloten gebouw geplaatst en in schoorstenen
zijn dempers geplaatst.
Beleid: bij onderhoud aan bestaande installaties worden lawaaiige onderdelen vervangen door nieuwe
geluidsarme apparatuur.
In het kader van het onderzoek van de nieuwe geluidzonering is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de
kosteneffectiviteit van verschillende maatregelvarianten. De uiteindelijke keuzen die hierin zijn gemaakt, zijn
ook tegen dat kader afgewogen.
In de zonetoets van de gemeente Veendam wordt een discussie met betrekking tot toepassing van BBT
aangehaald, aangaande het volgende. Recent zijn drie koeltorens geplaatst welke een geluiduitstraling
hebben die relevant te noemen is. Dit aantal zal op deze plaats, op termijn, worden verdubbeld tot zes.
Nedmag heeft er voor gekozen deze koeltorens te situeren op een plaats dat ze richting de woonbebouwing
worden afgeschermd door een bedrijfsgebouw. Voor dit type koeltorens zijn op de markt voorzieningen
beschikbaar die een lagere geluidemissie bewerkstelligen. De extra kosten zijn geraamd op 30% van de
aanschafprijs van de koeltoren. Echter is op voorhand niet duidelijk of de voorzieningen geschikt zijn voor
het medium omdat de te koelen vloeistof calcium chloride bevat terwijl de koeltoren standaard opereert met
water. Met andere woorden: Naast financiële afwegingen wordt met deze maatregel ingegrepen in
procesgeïntegreerde omstandigheden waarmee het functioneren van de installatie ter discussie staat. Wij
zijn van mening dat dit niet van het bedrijf verlangd kan worden zolang de geluidruimte nog beschikbaar is.
Daarmee voldoet Nedmag voor dit besluit (voor dit moment) in voldoende mate aan de BBT.
In de eerste ontvankelijkheidbeoordeling hebben wij onze zorg uitgesproken over de toekomstige
akoestische inpassing op het industrieterrein in relatie tot de toekomstige uitbreidingen van Nedmag die in
de aanvraag worden genoemd maar geen deel uitmaken van deze aanvraag om milieuvergunning. In de
schriftelijke reactie op deze ontvankelijkheidbeoordeling geeft Nedmag aan toekomstige uitbreidingen in
relatie tot de 3e schachtoven, zonodig met BBT-plus maatregelen, inpasbaar te zullen maken.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte, na correctie van de zonebeheerder op toepassing van de te
harde bodemgebieden onder het industrieterrein.
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3.9.3 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de voor de in acht te nemen grenswaarden relevante punten tot de inrichting
en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt
niet bij de woningen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn,
behalve de genoemde grenswaarden, in voorschrift 4.1.3 controlewaarden vastgelegd op controlepunten
gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag
uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten omdat de bijdrage van Nedmag op deze punten
voldoende onderscheidend is ten opzichte van de overige geluiden. Bovendien zijn deze meetpunten
bereikbaar vanaf de openbare weg.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is
voorschrift 4.1.4 opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons
vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden (voorschrift 4.1.1 en
voorschrift 4.1.2 ) bij de woningen voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de
niveaus op de controlepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij
met het geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden. Veranderingen die niet leiden tot een
overschrijding van de grenswaarden bij woningen, kunnen op deze wijze aan ons worden gemeld of daarvan
kan mededeling worden gedaan.
3.9.4
Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Nedmag bedragen bij de woningen in de zone ten
hoogste 54 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Volgens de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening moet worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan
10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting gelegen op een gezoneerd
industrieterrein hanteren wij als streefwaarden de voor de woning geldende grenswaarde van 55 dB(A) voor
de geluidsbelasting plus 10 dB.
Aan de streefwaarden wordt voldaan.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.9.5 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. Het verkeer is van en naar de inrichting rijdt via het industrieterrein naar de Rijksweg N33.
Hierbij worden geen woningen gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.10
Bodem
3.10.1 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/installaties van een inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in het
kader 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 bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een
Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
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".
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3.10.2 Bodembescherming
Bijlage 10 van de aanvraag bevat een rapportage "Bodemrisico's bedrijfsactiviteiten Inrichting Billitonweg". In
bijlage 2 van deze rapportage is een bodemrisicodocument (december 2002) toegevoegd. In dit
bodemrisicodocument is in tabel 2A een overzicht gegeven van de locaties met bodembedreigende stoffen
waarbij per locatie de getroffen voorzieningen zijn vermeld. In tabel 2B van dit document is aangegeven
welke maatregelen op het moment van opstellen van het document nog moesten worden uitgevoerd om te
komen tot een eindemissiescore 1 en voor bestaande bedrijfsriolering tot een eindemissiescore 2 van de
NRB. In april 2006 is een actualisatierapport bodemrisicoanalyse opgesteld. Tabel 1 van dit rapport biedt
een geactualiseerd overzicht van de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de reeds uitgevoerde
maatregelen uit de eerder genoemde tabellen 2a en 2b. Tabel 1 maakt onderdeel uit van bijlage 2 van
bijlage 10 van de aanvraag.
In de NRB wordt een eindemissiescore 1 voor bestaande bedrijfsriolering niet haalbaar geacht. Zodra
Nedmag de beschreven maatregelen in bijlage 10 heeft uitgevoerd, zijn wij van mening dat voldoende
bodem beschermende voorzieningen en inspectie- en onderhoudsmaatregelen, inclusief een
monitoringssysteem zijn getroffen om voor de bedrijfsactiviteiten te kunnen voldoen aan
bodemrisicocategorie A en voor de bestaande bedrijfsrioleringen bodem risicocategorie A*.
In hoofdstuk 2 van het voorschriftenpakket behorende bij deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met
betrekking tot de bodembeschermingsvoorzieningen, het eindsituatieonderzoek, de PBV-verklaring (bewijs
van vloeistofdichtheid) en een termijn voor het uitvoeren van de eerdergenoemde maatregelen. Tevens is,
om het gewenste niveau van bodembescherming te kunnen handhaven, voor de bodembeschermende
voorzieningen het hanteren van een inspectieplan en onderhoudsprogramma voorgeschreven.
De richtlijn Bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks (Richtlijn Bobo).
De Richtlijn Bobo maakt integraal onderdeel uit van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (zie B04 van de NRB). Het doel van de Richtlijn Bobo is een hulpmiddel te bieden
voor het beoordelen van onder andere reeds geïnstalleerde voorzieningen/maatregelen, om emissies naar
de bodem vanuit bovengrondse tanks voor aardolie, aardolieproducten en chemicaliën te voorkomen. In
hoofdstuk 5 van deze Richtlijn is o.a. een methode opgenomen voor het beoordelen van bestaande tanks.
De methode start bij het in kaart brengen van de bestaande situatie per opslagtank door middel van het
doorlopen van 3 stappen, waarbij de basisscore, de voorzieningenscore en de onderhoudsscore wordt
bepaald. Per stap wordt afhankelijk van de getroffen voorzieningen en maatregelen punten toegekend aan
de te beoordelen opslagtank, waarmee uiteindelijk de bodem-immissiescore voor de betreffende opslagtank
kan worden bepaald. Met de behaalde bodem-immissiescore kan vervolgens de bodemrisicocategorie voor
de betreffende opslagtank worden bepaald. In de Richtlijn Bobo (tabel 5.3) is vervolgens aangeven welke
voorzieningen/ maatregelen getroffen moeten worden om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.
Nedmag heeft in het bodemrisicodocument (bijlage 10 van de aanvraag, tabel 2b) voor de bovengrondse
opslagtanks die onder de Richtlijn Bobo vallen wel de basis emissiescore vermeld, maar deze uitkomst niet
vertaald naar de eind emissiescore. In het bodemrisicodocument is door Nedmag aangegeven dat dit nog
nader beoordeeld dient te worden.
Wij hebben in deze vergunning een voorschrift opgenomen waarin staat vermeld dat Nedmag voor de
bovengrondse opslagtanks uitvoering moet geven aan de methode zoals beschreven in de Richtlijn Bobo, en
voor deze tanks moet vastleggen welke voorzieningen/maatregelen van toepassing zijn om te komen tot een
aanvaardbaar bodemrisico aangevuld met het monitoringsprogramma, waarbij tevens dient te worden
aangegeven wanneer eventueel nog noodzakelijke voorzieningen/maatregelen gerealiseerd zullen zijn.
3.10.3 Onderzoeken
Nulsituatie-onderzoek
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder een nulsituatie-onderzoek
van de bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet hij uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit
betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
Op 19 april 2006 heeft Nedmag ons informatie toegestuurd met betrekking tot de kwaliteit van de bodem
binnen de inrichting. Deze informatie maakt geen onderdeel uit van de aanvraag, maar voor de bepaling van
de nulsituatie van de bodem maken we er wel gebruik van. Deze informatie kan op verzoek worden ingezien
tijdens kantooruren op het provinciehuis te Groningen. Deze informatie bevat o.a. een overzicht van de
uitgevoerde bodemonderzoeken die gezamenlijk de nulsituatie vastleggen voor het terreindeel MgO. Dit
overzicht is in bijlage 5 aan deze vergunning toegevoegd. De nulsituatie kan weer worden gebruikt bij
beëindiging van de inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd als gevolg van de
activiteiten van de inrichting.
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De op 19 april 2006 ontvangen informatie bevat ook een nulsituatie onderzoek getiteld "Verkennend
bodemonderzoek terrein Calmag Nedmag Veendam", gedateerd 2 oktober 2002, met kenmerk 26805. Het
onderzoek voldoet aan de eisen van de NEN 5740. In de vergunning is de gerapporteerde bodemkwaliteit
voor het terreindeel Calmag als nulsituatie vastgelegd.
Herhalingsonderzoek
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kan in de loop van de tijd alsnog bodemverontreiniging ontstaan. Wij
hebben daarom in de vergunning een voorschrift opgenomen dat wij bij een redelijk vermoeden van het
ontstaan van verontreiniging kunnen vragen om een herhaling van het bodemonderzoek.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatieonderzoek.
Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot verslechtering van de
bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan ten tijde van het
nulsituatieonderzoek.
De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten hij maatregelen nemen.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt
hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij
bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze
vergunning te saneren.
3.11
Veiligheid
Repressieve middelen/voorzieningen
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het
onderhoud van brandblusmiddelen .
3.11.1 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel en afgewerkte olie in tanks
Voor de opslag van diesel en afgewerkte olie is PGS 30 van toepassing, voor zover die gaat over de
bovengrondse opslag in enkelwandige tanks. In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen
waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS. In de voorschriften is ook specifiek
aangegeven welke hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn.
Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage (tot 10.000 kg)
Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in kleinere opslagplaatsen, waar minder dan 10 ton kan worden
opgeslagen, is hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 van toepassing. In deze vergunning is 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.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden naast het laboratorium gasflessen opgeslagen. De opslag voor het laboratorium
vindt plaats in een gashok met ca. 31 gasflessen gevuld met argon, helium, argon/methaan en stikstof. Voor
de productie vindt de opslag plaats in een gashok met ca. 30 propaan gasflessen. Tevens is een unit
aanwezig met ca. 16 argon gasflessen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om deze opslag op
een veilige manier te laten plaatsvinden. De richtlijn PGS 15 (hoofdstuk 6) is van toepassing op de opslag
van gasflessen.
Laad- en losplaatsen
De aan- en afvoer van de grond- en hulpstoffen, bij- en eindproducten vindt per trein, per schip en per
vrachtwagen plaats. De laad- en losplaats voor treinen is het expeditiegebouw aan de westzijde. De
scheepsverladingen vinden plaats aan de kade van het AG Wildervanckkanaal aan de oostzijde van de
inrichting. Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt op diverse locaties binnen de inrichting.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de laad- en losplaatsen.
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3.12
Energie
3.12.1 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.
Nedmag wordt tot de energie-intensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een
energiegebruik van 0,5 PJ of meer. De doelstellingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt in het convenant
Benchmarking..Nedmag heeft dit convenant ondertekend.
Wij zijn van mening dat een energie-intensief bedrijf de energie zuinig gebruikt, als het aantoont qua
energie-efficiency tot de wereldtop te behoren, of als het bezig is maatregelen te nemen om zo snel mogelijk
tot de wereldtop te gaan behoren.
Op grond van het convenant zal het bedrijf zijn inspanningen op het gebied van energie-efficiency
vastleggen in een energie-efficiencyplan (EEP). Het bedrijf zal de definitieve versie van dit plan aan ons
overleggen.
Wij zullen mede aan de hand van een oordeel van het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency,
vaststellen of dit plan voldoet aan de afspraken in het kader van het convenant en zullen bovendien
beoordelen of het vanuit een integraal milieu-oordeel aanvaardbaar is. Tevens zal dan worden beoordeeld of
en zo ja hoe formalisering van (onderdelen van) het plan plaats moet vinden, in relatie tot de
milieuvergunning.
3.13
Grondstoffen- en waterverbruik
3.13.1 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voorde milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5000 m3 of meer bedraagt. Binnen Nedmag wordt ca. 100.000 m3 drinkwater en 4.000000 m3
proceswater gebruikt op jaarbasis.
Door het bedrijf zijn in het kader van BMP-3 besparingsmogelijkheden onderzocht om het verbruik van
proces- en drinkwater terug te dringen. Aan deze vergunning verbinden we daarom geen
onderzoeksvoorschrift ten aanzien van vermindering van het waterverbruik.
3.13.2 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 bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan
Nedmag.
3.14
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. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of
meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Maatregelen personenverkeer
Bij Nedmag zijn 150 werknemers in dienst en enkele tientallen mensen van aannemers werkzaam. De
richtinggevende relevantiecriteria worden hiermee overschreden. In potentie zouden mogelijkheden
aanwezig kunnen zijn het aantal vervoersbewegingen te verminderen en het hiermee gepaard gaande
energie- en grondstoffenverbruik te beperken. Echter beschikt Nedmag over een volledig geïntegreerd
managementsysteem, waarbij milieuzorg ISO-14001 is gecertificeerd en kwaliteitszorg ISO-9001 is
gecertificeerd. Zoals ook blijkt uit de aanvraag, besteedt Nedmag reeds voldoende aandacht aan het
verminderen van het energieverbruik en het maximaal benutten van grondstoffen en hergebruik van
reststoffen. In deze vergunning is daarom geen onderzoeksverplichting opgenomen naar de mogelijkheden
om het gemotoriseerd personenverkeer van en naar de inrichting te beperken.
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Maatregelen vrachtwagenbewegingen
In de aanvraag is aangegeven dat op jaarbasis ruim 26.280 vrachtwagenbewegingen van en naar de
inrichting zullen plaatsvinden. Dit betekent 72 vrachtwagens per dag. De richtinggevende relevantiecriteria
worden hiermee overschreden. Daarnaast vindt transport ook plaats met de trein en het schip, ca. 4 treinen
en 5 schepen per week. Wij zijn van mening dat ook hier geldt dat Nedmag reeds voldoende aandacht
besteedt aan het beperken van het vrachtautoverkeer. In deze vergunning is daarom geen
onderzoeksverplichting opgenomen naar de mogelijkheden om het vrachtautoverkeer van en naar de
inrichting te beperken.
3.15
Installaties
3.15.1 Toestellen onder druk
Stoomketels
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het
Besluit drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. Dit
besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de betreffende drukhoudende
bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van de voorschriften van het
Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. Aan deze vergunning hebben wij geen aanvullende voorschriften
met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Besluit drukapparatuur eisen gesteld aan het
ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal toelaatbare
(over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden gesteld.
Voor installaties onder druk die niet onder het Besluit drukapparatuur vallen en milieugevaarlijke stoffen
bevatten, stellen wij nadere eisen middels de vergunning. Keuringen moeten worden verricht door een door
de minister van SZW goedgekeurde keuringsinstelling.
3.15.2 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.
Nooc/sfroomvoorzien/ng
Nedmag heeft een noodaggregaat op diesel die zorg draagt voor de noodstroomvoorziening. Bij een
stroomstoring met als gevolg een complete uitval van de fabriek, zorgt de noodstroomvoorziening voor een
backupstroom voor het koelwatercircuit en koellucht om kritische installatieonderdelen te beschermen: In de
controlekamer is ook nog een 240 Volt backupsysteem aanwezig voor de PC's en de noodverlichting. In de
vergunning zijn voorschriften opgenomen omtrent de uitvoering en de aansluiting alsook de controle van die
noodstroomvoorziening.
Transformator
Ten behoeve van de stroomvoorziening is binnen de inrichting een transformator aanwezig. Ten aanzien van
deze oliehoudende transformator zijn aan de vergunning voorschriften verbonden ten aanzien van inspectie
en onderhoud, bodembescherming en brandveiligheid.
3.16
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om
financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het
beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële
zekerheid worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer
van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro;
Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële
zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:
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In de aanvraag is aangegeven dat de kosten voor het beheer van de maximaal aanwezige hoeveelheid
afvalstoffen maximaal € 40.000 bedragen. Nu de kosten voor het beheer minder dan € 100.000 bedragen,
komen wij tot de conclusie dat voor de onderhavige activiteiten geen financiële zekerheid hoeft te worden
gesteld.
3.17
Overige aspecten
3.17.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.17.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
Overeenkomstig dit hoofdstuk dient de vergunninghouder jaarlijks een milieujaarverslag te overleggen. Het
verslag aan het bevoegd gezag dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit
milieuverslaglegging.
3.17.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.17.4 Toekomstige ontwikkelingen
Hoofdstuk 6 van de aanvraag bevat een beschrijving van mogelijke toekomstige ontwikkelingen, te weten:
het mogelijk vervangen van een deel van de benodigde aardgas door synthesegas (extern opgewekt
uit kunststofafval en/of biomassa);
gebruik maken van de energie die wordt opgewekt uit bio-olie (extern opgewekt);
het binnen de locatie Calmag in werking hebben van een warmtekrachtkoppeling installatie;
de mogelijke realisatie van een derde DBM productielijn.
De haalbaarheid van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen moet nog worden onderzocht, waarbij
procestechnische aspecten en milieueffecten zullen worden beoordeeld.
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 hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de Wvo. Door onderlinge advisering
zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging
geen opmerkingen of adviezen van het waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat ontvangen.
3.19
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
"
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerpbeschikking de aan de vergunning te verbinden
voorschriften moeten worden gewijzigd en aangevuld.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Nedmag Industries
Mining & Manufacturing Holding B.V. de gevraagde revisievergunning te verlenen, ingevolge artikel 8.4 van
de Wet milieubeheer, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
de aanvraag hoofdstuk 1 t/m 4.4, 4.8 t/m 4.10, 4.12, 5.4 t/m 5.4.3;
bijlage 2;
bijlage 4;
bijlage 5: plattegrondtekening Billitonweg, vervangen op 13-04-2007;
bijlage 7: plattegrondtekening Billitonweg, vervangen op 13-04-2007;
bijlage 10: Bodemrisico's bedrijfsactiviteiten Inrichting Billitonweg;
het overzicht van de NOx-concentraties dat is opgenomen in Bijlage 1 bij de brief van Nedmag
Industries Mining & Manufacturing B.V. van 24-01-2007;
de aanvullende gegevens die zijn verstrekt bij de brief van Nedmag Industries Mining & Manufacturing
B.V. van 13-04-2007, ref. 07009.AKM.MN, met uitzondering van de akoestische informatie, en met
uitzondering van het gestelde in punt 4.
Voor zover de vergunningaanvraag met inbegrip van de aanvullende gegevens niet in overeenstemming is
met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende vergunningen. Deze eerder verleende vergunningen vervallen pas op het moment dat
deze vergunning zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 2.7.1 en 2.7.2 nadat
de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen
is voldaan.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.
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Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Nedmag Industries, Postbus 241, 9640 AE Veendam;
de VROM Inspectie Noord, Postbus 30.020, 9700 RM Groningen;
het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA
Veendam;
het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9363 ZG
Muntendam;
de HulpVerleningsDienst Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
het LNV Directie Regionale Zaken Vestiging Noord, Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (R.I.Z.A.), Postbus 17,
8200 AA Lelystad;
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH
Leeuwarden;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195 9640 AD Veendam;
de insprekendeomwonende;
Mobilisation for the environment (MOB), t.a.v. de heer J. G. Vollenbroek, Waldeck Pyrmontsingel 18,
6521 BC NIJMEGEN;
Milieufederatie Groningen (MFG), t.a.v. mevrouw ir. M. Luitwieler, Postbus 1020, 9701 BA
GRONINGEN;
SNM, Postbus 1578, 3500 BN UTRECHT.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit
moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.1.3
In geval van een onderbreking van de werkzaamheden gedurende langer dan 3 maanden, bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
1.2
Registratie
1.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken wordt bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a. De schriftelijke procedures en werkvoorschriften voor het personeel, die zijn vastgelegd in het AKMmanagementsysteem;
b. De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken;
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;
e. Registratie van het energie- en waterverbruik;
f. Het bedrijfsnoodplan;
g. Registratie van emissies;
h. Metingen en storingen van nageschakelde technieken;
i. Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
k. 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
eerstvolgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 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.
1.3
productiecapaciteit
1.3.1
Binnen de inrichting is het toegestaan om maximaal de volgende hoeveelheden per jaar te produceren:
a. 211.000 ton/jaar Magnesiumhoudende producten, waarvan 190.000 ton/jaar DBM;
b. 120.000 ton/jaar Calciumchloride producten.

1.3.2
Binnen de inrichting is het toegestaan om maximaal de volgende hoeveelheden per jaar over te slaan:
a. 330.000 ton/jaar magnesiumchloride (100%);
b. 37.500 ton/jaar magnesiumchloride Flakes (100%).
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1.4
Uitvoeren van een proef
1.4.1
Uiterlijk 1 maand voor het uitvoeren van een proef dient vergunninghouder hierover het bevoegd gezag
schriftelijk dan wel via e-mail te informeren. Hierbij dient ten minste te worden aangegeven:
• doel en duur van de proef;
• technische beschrijving van de toegepaste techniek;
• de verwachte integrale milieubelasting.
De proef mag niet eerder worden gestart dan nadat schriftelijk toestemming is verkregen van het bevoegd
gezag.
1.4.2
Na beëindiging van de proef dient vergunninghouder het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4
maanden na beëindiging van de proef schriftelijk dan wel via e-mail te informeren over de resultaten van de
proef.

2

BODEM

2.1
Doelvoorschriften
2.1.1
Het bodemrisico van de in bijlage 10 van de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten, moet
door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals
gedefinieerd in de NRB.
Indien het niet mogelijk is voor bestaande riolering, voorzieningen en maatregelen te treffen zodat wordt
voldaan aan bodemrisicocategorie A, mag worden volstaan met maatregelen en voorzieningen dusdanig dat
wordt voldaan aan bodemrisicocategorie A* (een aanvaardbaar risico), zoals aangegeven in het bij de
aanvraag gevoegde bodemrisicodocument.
2.1.2
Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig
te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
2.1.3
Van de binnen de inrichting aanwezige bovengrondse vertikaal opgestelde opslagtanks voorzien met
bodemplaat dient per tank de bodemrisicocategorie te worden bepaald volgens de in hoofdstuk 5 van de
Richtlijn Bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks (Richtlijn Bobo) beschreven
methode. Na bepaling van de bodemrisicocategorie dienen per opslagtank de eventueel benodigde
voorzieningen en/of maatregelen te worden vastgesteld om te komen tot een aanvaardbaar risico op
bodemverontreiniging.
2.1.4
Vergunninghoudster dient 3 maanden na het inwerkingtreding van deze vergunning de uitkomst van de in
voorschrift 2.1.3 bedoelde bepaling en vaststelling in een rapport ter goedkeuring te overleggen aan het
bevoegd gezag. Dit rapport dient te zijn voorzien van een tijdpad waarop de eventueel vastgestelde
voorzieningen en/of maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
2.2
Voorzieningen
2.2.1
Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
a. de wasplaats, binnen een termijn van 12 maanden na het in werking treden van deze vergunning;
b. de opslag van oliën en vetten in een opslagloods bij de DBM opslagbunkers;
c. de noodstroomaggregaat, incl. de dagtank (zie ook voorschrift 14.2.3).
2.2.2
Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd:
a. de opslag van oliën en vetten in speciale emballage (metalen verpakking, UN-goedgekeurde verpakking)
ter plaatse van Calmag;
b. de opslag van KGA in speciale emballage (metalen verpakking, UN-goedgekeurde verpakking);
c. de opvangbak van de dieselolietank en de afgewerkte olietank waarbij de tanks voorzien moeten zijn
van een overvulbeveiliging en een bedieningsinstructie voor het vullen;
d. de vloer waarop diesel wordt getankt.
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2.3
Bedrijfsrioleringen
2.3.1
Vergunninghoudster dient binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning aan het bevoegd
gezag een beheersprogramma te overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt
beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering
bodembescherming" te worden gehanteerd.
2.4
Beheermaatregelen
2.4.1
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
met beheermaatregelen voor de bodembeschermende 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. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
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.
2.5
Risicobeperkend onderzoek (monitoring)
2.5.1
Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient het monitoringssysteem in
combinatie met een volledige uitwerking van de procedures met betrekking tot het bodemincidentenbeheer,
zoals beschreven in bijlage 10 van de aanvraag, te zijn gerealiseerd. Monitoring dient plaats te vinden
overeenkomstig het in de aanvraag beschreven monitoringprogramma.
2.5.2
Monitoringsresultaten dienen na elke monitoringsronde binnen 3 maanden te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
2.5.3
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het
monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 1 maand na een schriftelijke
aanwijzing dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden
overeenkomstig de aanwijzing.
2.6
Onderzoeken
2.6.1
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op aanwijzing
van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en
BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Ter plaatse van de
tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en
intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.
Als nulsituatieonderzoek geldt de informatie die is vastgelegd in de in bijlage 5 van deze vergunning
vermelde onderzoeksrapporten.
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.
2.6.2
Bij beëindiging van een bodem bedreigende 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.
2.6.3
Het eindsituatieonderzoek 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.
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Monsterneming moet binnen een maand 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
herhalingsonderzoek.
2.7
Herstelplicht (bodemsanering)
2.7.1
Indien 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 hun college op andere
wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de
bodemkwaliteit wordt hersteld. Vergunninghoudster is verplicht de door het bevoegd gezag verlangde
maatregelen of voorzieningen uit te voeren respectievelijk aan te brengen. Indien uit de monitoringgegevens
(het elektrisch geleidingsvermogen, en de parameters calcium, magnesium, barium en chloride) blijkt dat de
bodem is verontreinigd, zal in overleg met het bevoegd gezag gehandeld worden conform het vastgestelde
monitoringsprogramma.

2.7.2
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.

3

LUCHT

3.1

Emissies van stoffen uit puntbronnen

3.1.1
De emissies uit de volgende emissiepunten mogen de waarden uit onderstaande tabel niet overschrijden.
Emissiepunt
schoorsteen A-3001: 3100
schoorsteen A-3001: 3100
schoorsteen A-3002: 3100
schoorsteen A-3002: 3100
schoorsteen A-3002: 3100
DBM koelercyclonen
S-3104, S-3204
gaswassers (per stuk)
S-1003, 5-1803,8-1x03

stof
+ 3200
+ 3200
+ 3200
+ 3200
+ 3200

CO
stof
CO
SO2
stof
stof

emissieconcentratie (mg/Nm3)
per installatie
2000
30
6500
200
50
35

emissievracht (ton/jaar)
(gezamenlijk)
950
15
625
42
12,5
7

stof

50

12

Toelichting:
Maximaal mag er vanuit de schoorstenen A-3001, A-3002, DBM koelercyclonen en de gaswassers S-1003,
S-1803, S-1x03 gezamenlijk niet meer dan 70,5 ton (fijn) stof per jaar worden geëmitteerd, waarvan
maximaal 34,5 ton (fijn) stof afkomstig van de DBM-productie, en maximaal 36 ton (fijn) stof afkomstig van
de CaCI2-productie.

3.1.2
Het voortschrijdend gemiddelde over een periode van 12 aaneengesloten maanden van de emissie van stof
uit de ESPs mag niet meer bedragen dan 30 mg/Nm3. De maximale emissie van stof uit de ESP's mag
gedurende 4 uur niet meer bedragen dan 100 mg/Nm3.
3.1.3
De emissie van HCI in de gereinigde lucht uit de schachtovens na de emissiereducerende nageschakelde
technieken mag niet meer bedragen dan 50 mg/Nm3 als de emissieconcentratie in de ongereinigde afgas >
1 g/m3 bedraagt.

3.1.4
Er dient onderzoek plaats te vinden naar het optimaliseren van de afgasreinigingsinstallatie ter plaatse van
de schachtovens met als doel het verminderen van de emissieconcentratie van HCI tot minder dan 30
mg/Nm3. Dit onderzoek dient binnen 12 maanden te zijn uitgevoerd en aan het bevoegd gezag te zijn
overlegd.
3.1.5
De emissie van HF in de gereinigde lucht uit de schachtovens na de emissiereducerende nageschakelde
technieken mag niet meer bedragen dan 3 mg/Nm3.
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3.1.6
Maximaal mag er vanuit de procesinstallaties van het MgO-deel van de inrichting niet meer dan 3,62 kg NOx
per ton geproduceerd product worden geëmitteerd.
3.2
Meten en registreren
3.2.1
In de uitgaande gasstroom van het emissiepunt per productielijn na ESP wordt continu de emissieconcentratie van stof bepaald. De massastroom wordt per maand vastgesteld op basis van
procesparameters.
Emissiemetingen worden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals vermeld in paragraaf 3.7
van de Nederlandse emissie Richtlijn.
3.2.2
In de uitgaande gasstroom van het emissiepunt per productielijn na de gaswassers van de schachtoven
wordt continu de emissie-concentratie en massastroom van CO bepaald.
Emissiemetingen worden uitgevoerd met genormaliseerde meetmethoden zoals vermeld in paragraaf 3.7
van de Nederlandse emissie Richtlijn.
3.2.3
De uitworp van de stoffen welke worden genoemd in voorschrift 3.1.1, alsmede de emissie van HCI en HF uit
de schachtovens, dient in opdracht van de vergunninghouder door een geaccrediteerde instantie te worden
bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegt vergunninghouder binnen 6
maanden na het in werking treden van de vergunning een controleplan ter goedkeuring aan het bevoegd
gezag waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monstername,
aantal monsters, analysemethode en kalibratie). Het controleplan dient te zijn opgesteld conform paragraaf
3.7 van de NeR.
De uitvoering van de monsterpunten en de meetmethode moeten voldoen aan de genormaliseerde
meetmethoden zoals vastgelegd in bijlage 4.7 van de NeR. Indien het niet mogelijk is om aan de betreffende
genormaliseerde meetmethode te voldoen, dan dient een gelijkwaardige methode ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd. De metingen dienen te worden uitgevoerd onder representatieve
omstandigheden.
3.2.4
Het bevoegd gezag toetst de ingevolge voorschriften 1.2.2 en 1.2.3 ter inzage te geven of te houden
meetresultaten op de wijze welke is vastgesteld in paragraaf 3.7.5 van de NeR. De meetresultaten dienen te
worden uitgedrukt bij standaardcondities.
3.3
Aanvullende voorschriften algemeen
3.3.1
Een stoffilter moet goed en veilig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden
geïnspecteerd (o.a. op doorslag) en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en
onderhoud moeten worden vastgelegd in een logboek.
3.4
Aanvullende voorschriften stuifgevoelige stoffen
3.4.1
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
3.4.2
Gedurende het aan- en afvoeren van stuifgevoelige stoffen naar en vanuit een opslagruimte moeten
zodanige maatregelen zijn getroffen dat hinderlijke stofverspreiding buiten de inrichting wordt voorkomen.
Een opslagruimte moet mechanisch worden afgezogen.
3.4.3
Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden toegezonden, waarin is beschreven welke maatregelen
zullen worden getroffen ter voorkoming van stofoverlast bij de overslag van stuifgevoelige stoffen vanuit een
opslagruimte naar een transportmiddel.
De in het plan beschreven maatregelen dienen 1 maand na goedkeuring door het bevoegd gezag te zijn
uitgevoerd.
3.4.4
Transport van stuifgevoelige stoffen dient plaats te vinden via een gesloten systeem. De inlaat- en
afwerpzijde van de transporteur moet zijn omkast. De omkasting moet continu afgezogen worden. Het
afgezogen stof moet teruggevoerd worden in de productstroom.
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GELUID
4.1
Normering
4.1.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L ArLT 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 aangegeven beoordelingspunten de hierna
genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt

Ligging

dag

avond

nacht

Z07

zonegrens oost
Korte Akkers 22
Korte Akkers 24
Vosseveld 1
Vosseveld 2
zonegrens oost
zonegrens west
zonegrens west
zonegrens west

37

36

35

39

37

37

40

39

38

41

39

38

38

37

37

37

36

35

35

34

34

37

36

35

37

36

35

36

35

34

39

38

37

31

31

29

43

42

42

42

42

41

44

44

43

43

43

42

43

42

40

40

39

38

MTG02
MTG03
MTG04
MTG05
Z12
Z54
Z57
Z60
Z64

MTG59
MTG62
MTG69
MTG74
MTG80
MTG83
MTG86
MTG91

zonegrens west
Dr. Bekenkampstraat 2
Beneden Oosterdiep 130
Beneden Oosterdiep 184
Beneden Oosterdiep 208
Beneden Oosterdiep 226
Beneden Oosterdiep 252
Beneden Oosterdiep 274
Egypteneinde 14b

4.1.2
Het maximale geluidsniveau LAmax 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 beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Referentiepunt
MTG02
MTG03
MTG04
MTG05
MTG59
MTG62
MTG69
MTG74
MTG80
MTG83
MTG86
MTG91

dag

avond

nacht

Korte Akkers 22
Korte Akkers 24
Vosseveld 1
Vosseveld 2

55

50

50

55

50

50

55

50

50

55

50

50

Dr. Bekenkampstraat 2
Beneden Oosterdiep 130
Beneden Oosterdiep 184
Beneden Oosterdiep 208
Beneden Oosterdiep 226
Beneden Oosterdiep 252
Beneden Oosterdiep 274
Egypteneinde 14b

60

55

55

60

55

55

60

55

55

60

55

55

60

55

55

60

55

55

60

55

55

60

55

55

Ligging

4.1.3
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 4.1.4, op de
aangegeven punten de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
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Controlepunt
Nedmagl
Nedmag2
NedmagS
Nedmag4

Ligging inclusief
rijksdriehoekscoordinaten
Ambachtsweg
255.739; 570.71 7
Somerlust / Transportweg
255678:571.001
Sluisje bij N33
256.293;571.518
Parkeerstrook langs N33
256.235; 570.884

dag

avond

nacht

49

48

47

46

47

45

43

42

42

60

54

54

4.1.4
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 4.1.3 worden afgeweken,
indien de vergunninghouder vooraf aan ons College aantoont dat de grenswaarden van voorschrift 4.1.1 niet
worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage van metingen en/of
berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten. Eerst nadat Ons college
schriftelijk met de rapportage heeft ingestemd, gelden de in de rapportage beschreven niveaus op de
controlepunten als controlewaarden.
4.1.5
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. De hoogte van de referentie- en controlepunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De referentiepunten staan aangegeven in bijlage 2 van deze
beschikking. De controlepunten staan aangegeven in bijlage 3 van deze beschikking.
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.1.6
Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting
die in de akoestische modelvorming voor deze vergunning, namelijk die van het huidige zonebeheermodel,
(beheermodel d.d. 31-03-2007), is gehanteerd.

5

AFVALSTOFFEN

5.1

Behandeling van afvalstoffen

5.1.1
In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
en op te nemen.

5.1.2
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. De opgenomen gemorste
(vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten
emballage.
5.1.3
Ten aanzien van afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden, onafhankelijk van de bedrijfssituatie,
dient te worden gehandeld in overeenstemming met het gestelde in bijlage 4 bij deze vergunning.

6

AFVALWATER

6.1

Algemeen

6.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

6.1.2
De slibvangput en de olie-afscheider waardoor bedrijfsafval water wordt geleid moeten zo vaak als nodig,
maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een
schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.
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6.1.3
Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met water.

6.1.4
De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt
en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een
kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling
waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

7

(BRAND)VEILIGHEID

7.1
Blusmiddelen algemeen
7.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

7.1.2
De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

7.1.3
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel
(blustoestel of blusmiddel) ter inzage aanwezige registratie.
7.2

Rook- en vuurverbod

7.2.1
Binnen de inrichting is roken en open vuur met uitzondering van de daartoe aangegeven ruimten verboden.
Op daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht.
7.3

Bescherming tegen aanrijden

7.3.1
Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tanks, leidingen of appendages bestaat (b.v. door
aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd.

8

ENERGIE

8.1
Benchmarking
8.1.1
In het geval dat vergunninghouder zijn deelname aan het convenant Benchmarking energie-efficiency
beëindigt, dient hij het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis te stellen.

9

OPSLAG VAN GASFLESSEN

9.1

Algemeen

9.1.1
De opslag van gasflessen dient te voldoen aan hoofdstuk 6 van de PGS 15.

10

OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN

10.1
Opslag Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
10.1.1
In de opslagruimten voor KGA binnen de inrichting mogen maximaal de volgende hoeveelheden verpakte
gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn:
a. 4 ton in de KGA opslagruimte nabij het laboratorium;
b. 6 ton per KGA container (aanwezig 2 containers) op de locatie MgO;
c. 2 ton in de KGA opslagruimte op de locatie Calmag.
10.1.2
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke afvalstoffen dienen te worden opgeslagen
overeenkomstig hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15, 3.23
van de PGS 15.
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10.2
Opslagvoorzieningen voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen
10.2.1
Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te
worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS 15.
10.2.2
Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.
10.2.3
Een uitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.

11

OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK IN DE
BUITENLUCHT

11.1
Algemeen
11.1.1
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55 °C, zoals
bijvoorbeeld dieselolie en afgewerkte olie, in de buitenlucht worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe
bestemde bovengrondse tanks.
11.2
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
11.2.1
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de
artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is
opgericht voor 1 oktober 2000.

12

AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

12.1
Kleinschalige aflevering
12.1.1
Bij een tank voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen, moet de afleverslang zijn
voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook als een handpomp wordt gebruikt moet,
het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien.
Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank,
moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen,worden.
12.1.2
Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de
voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3X5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten
verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt
verhinderd.
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de
verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een
olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde
hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.

13

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

13.1

Algemeen

13.1.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.
13.1.2
De elektrische installaties voor het koelwatercircuit en koellucht ter bescherming van kritische
installatieonderdelen, en in de controlekamer voor de PC's en noodverlichting, moeten zijn aangesloten op
een noodstroomaggregaat, een accuset, of een dubbele, onafhankelijke netvoeding.
13.1.3
De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht.
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13.1.4
Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties
veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.

14

NOODSTROOMVOORZIENING

14.1
Algemeen
14.1.1
In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn gewaarborgd.
Hiermee moeten ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden uitgevoerd:
a. het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit voortvloeiende
werkzaamheden;
b. alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten of bijzondere
omstandigheden.
14.1.2
Op de noodstroomvoorziening moeten ten minste zijn aangesloten:
a. het koelwatercircuit en koellucht ter bescherming van kritische installatiedelen;
b. de computers, instrumenten en noodverlichting van de controlekamer.
14.1.3
Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per jaar op de juiste werking worden gecontroleerd en
mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.
14.2
Opstelling noodstroomaggregaat
14.2.1
In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld, mogen geen werkzaamheden anders dan
ten behoeve van controle en onderhoud van het noodstroomaggregaat worden verricht.
14.2.2
Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een
noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen
mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
14.2.3
Een noodstroomaggregaat moet zijn opgesteld in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer die tezamen met
opstaande randen een vloeistofdichte bak vormt. De lekbak moet de inhoud van het smeeroliesysteem en de
brandstofvoorraad van de dagtank van het aggregaat kunnen bevatten.
Indien de dagtank niet in dezelfde ruimte als het aggregaat staat opgesteld, zal hiervoor een afzonderlijke
lekbak(-constructie) moeten worden gerealiseerd. De vloeistofdichte voorzieningen dienen binnen een
termijn van 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning te zijn gerealiseerd.
14.2.4
In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, mag ten hoogste 200 liter diesel aanwezig zijn.
De dieseltank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak die de gehele hoeveelheid diesel kan
bevatten.
14.2.5
Brandstofleidingen moeten zonodig zijn beschermd tegen mechanische beschadiging. Flexibele
aansluitleidingen moeten zo kort mogelijk zijn.
14.2.6
In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten voor de toevoer van verbrandingslucht
en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht openingen zijn aangebracht, die hetzij rechtstreeks,
hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen mogen alleen zijn
afgesloten als het noodstroomaggregaat niet in werking is en moeten:
a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd;
b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije luchtdoorlaat is gewaarborgd;
c. zodanige afmetingen hebben dat bij het in werking zijn van het aggregaat voldoende ventilatie is
gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke brandstoflekkage af te voeren
en een zodanige temperatuur te handhaven dat, als gevolg van het in werking zijn van een
noodstroomaggregaat, geen overlast in niet tot de inrichting behorende ruimten wordt ondervonden.
14.2.7
De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd
dat door deze gassen buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
"VOORZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad die
bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in
het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ACCURUIMTE:
Een ruimte die uitsluitend is bestemd voor het plaatsen van vast opgestelde accumulatorbatterijen.
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:
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.
BODEMRISICOCATEGORIE A*:
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Aanvaardbaar bodemrisico.
CUR/PBV:
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
ELEKTRISCHE BEDRIJFSRUIMTE:
Een ruimte of plaats waarin elektrische materieel is geïnstalleerd dat:
a. geen volledige bescherming heeft en
b. voornamelijk is bestemd voor het bedrijf van een elektrische installatie.
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.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
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.
LEKBAK:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door
gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.
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.
MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de
bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een
onverhoopte bodemverontreiniging te bepalen en te beperken.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten
Deel 2: Termen en definities
Deel 3: Algemene kenmerken
Deel 4: Beschermingsmaatregelen
Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel
Deel 6: Inspectie
Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
NEN 5740:
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Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 7089:
Olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 858-1:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole.
NEN-EN 858-2:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
OPSLAGRUIMTE:
Een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen,
chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe
veiligheid).
PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse
opslag. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen de kans op bodembelasting
verwaarloosbaar is gemaakt.
VLAMPUNT:
Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd.
Het vlampunt tot 55°C wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.
Het vlampunt boven 55°C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN
2719.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
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Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
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BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 : CONTROLEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 4 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
>0kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
± 500 bekertjes
Plastic bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
40 kg
Overig houtafval
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Glazen verpakkingen
Metalen
40 kg
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 : OVERZICHT UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN
M g O Locatie
datum
begin 1989
mei-dec 1990
1992
1992
september 1994
december 1995
december 1996
december 1998
december 2000
december 2002
december 2004

locatie
alle bedrijfsterreinen
alle bedrijfsterreinen
prod. loc. romneyl.
pekelverlaadst.
MgO fabrieksterreinen
MgO fabrieksterreinen
MgO fabrieksterreinen
MgO fabrieksterreinen
MgO fabrieksterreinen
MgO fabrieksterreinen
inrichting Billitonweg

aard van onderzoek

onderzoeksnr

oriënterend
nader
oriënterend
oriënterend/nader
restrisico's na sanering en aandachtspunten

BRPT-89.868

meting enkele peilbuizen

IWACO 2223580

monitoring
monitoring
monitoring
monitoring / uitbreiding peilbuizen netwerk

IWACO
IWACO
IWACO
Royal Haskoning

monitoring

Royal Haskoning

IWACO 2206230
IWAC0221423
IWACO 222202

Calmag locatie
datum
januari 2001

locatie
Slootbemonstering Kareva

september 2001

Locatie scrubber

maart 2002

Locatie voormalige scrubber

oktober 2002

Calmag fabrieksterrein

aard van onderzoek

onderzoeksnr

vaststellen verontreinigingssituatie slib
grondonderzoek toekomstige
plaats van de scrubber
grondonderzoek toekomstige
plaats verdampingsinstallatie
verkennend bodemonderzoek
(grond- en grondwater)

IWACO
(26069)
Royal Haskoning
(26678)
Royal Haskoning
(9M0855)
Royal Haskoning
(26805)
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BIJLAGE 6 : behorende bij overwegingen op anoniem ingediende zienswijzen m.b.t.
fijn stof
Bijlage 6a.
Concentraties PMioen NÜ2 langs de N33 ter hoogte van hectometerpaal 39.
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Bijlage 6b.
Resultaten CAR II berekening:

Plaats
Straatnaam
X
Y
3
N O2 [Mg/m ]
Jaargemiddelde
N02 [Mg/m3]
Jm achtergrond
NO2 [Mg/m3]
# Overschrijdingen grenswaarde
3
N O2 [Mg/m ]
# Overschrijdingen plandrempel
3
PM 10 [ug/rn ]
Jaargemiddelde
3
PM10 [M9/m ]
Jm achtergrond
3
PM10 [Mg/m ]
# Overschrijdingen grenswaarde
PM10 [Mg/m3]
# Overschrijdingen plandrempel
3
Benzeen [Mg/m ] Jaargemiddelde
Benzeen [Mg/m3] Jm achtergrond
S02 [Mg/m3]
Jaargemiddelde
3
SO2 [Mg/m ]
Jm achtergrond
# Overschrijdingen 24
uursgemiddelde
S02 [M9/m3]
3
98-Percentiel 8h
CO [Mg/m ]
3
CO [Mg/m ]
98-Percentiel achtergrond
Ba P [ng/m3]
Jaargemiddelde
BaP [ng/m3]
Jm achtergrond

Veendam
Veendam
Bilitonweg Billitonweg+Nedmag
255860
255860
571070
571070
20,7
21,1
13,4
13,4
0
0
0
0
24,0
24,0
23,1
23,1
14
14
14
14
0,6
0,6
0,6
0,6
1,8
1,8
1,8
1,8

0
476,7
456.4
0,3
0,3

0
476,1
456,4
0,3
0,3
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