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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 15 april 2008
Zaaknummer: 80360
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van Brunner Mond BV voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning (revisievergunning) op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor de productie van lichte en
zware soda, natriumbicarbonaat en calciumchloride.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 23 november 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Brunner Mond BV voor een revisievergunning ingevolge de Wm, voor haar inrichting aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente
Delfzijl, sectie O, nummer 6, 464,466,481 en 465 op het industrieterrein 'Oosterhorn' binnen het Chemie
Park Delfzijl. Op dit deel van het industrieterrein is met name chemische industrie gevestigd.
Het industrieterrein, dat zich ten oosten van Delfzijl bevindt, wordt aan de noordzijde begrensd door het
Zeehavenkanaal. Dit kanaal staat in directe verbinding met het Eems-Dollard-estuarium, hetgeen onderdeel
uitmaakt van de Waddenzee. De Waddenzee is een Natura 2000-gebied met als hoofddoelstelling een
duurzame bescherming en ontwikkeling van het gebied. Het industrieterrein wordt aan de zuidkant ontsloten
door de Oosterhornhaven (respectievelijk het Oosterhornkanaal). Het gebied ten oosten en ten zuiden van
industrieterrein heeft in aanzienlijke mate een agrarische bestemming. Ten westen van het gebied ligt woonbebouwing op ongeveer 500 m afstand.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer:
- categorie 1.3 sub a (inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn
met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer);
- categorie 11.3 sub a (inrichtingen voor het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van
ertsen of mineralen met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m2 of meer);
- categorie 11.3 sub k (inrichtingen voor het breken, malen, zeven of drogen van kalkzandsteen of kalk,
met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton per jaar of meer).
Op grond van deze categorieën zijn wij bevoegd op de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel
8.4 van de Wm te beschikken.
1.2
Achtergrond aanvrager
Brunner Mond BV maakt deel uit van de Brunner Mond Group Ltd in Norwich. Sinds 1 oktober 2005 is Kemax BV aan de inrichting van Brunner Mond BV (BM) te Delfzijl toegevoegd.
1.3
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
- Revisievergunning BM nr.2001 -10.686/26, RMM d.d. 26 juni 2001;
- Revisievergunning Akzo Nobel Chemicals nr.2001-10.598/26, RMM d.d. 26 juni 2001;
- Veranderingsvergunning BM nr.2005-10-800/21, d.d. 4 oktober 2004;
- melding pilotplant voor grof gries, d.d. 25 maart 2005;
- melding grove fractie HSB soda, d.d. 29 augustus 2005
- melding opslag gasflessen, gebruik antraciet, opslagzak calciumchloride,
dd. 4 augustus 2006
- melding opslagsilo en bulkwagenverlading grof soda en vervanging zeef dd. 19 juli 2007
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1.4
Beschrijving van de aanvraag
In de inrichting produceert BM:
375 kton/jaar lichte soda in het Lichte Soda Bedrijf (LSB)
250 kton/jaar zware soda in het Heavy Soda Bedrijf (HSB)
55 kton/jaar natriumbicarbonaat in het SodiumBicarbonaatBedrijf (SBB)
120 kton/jaar 36% calciumchloride-oplossing in de Kemax.
Tevens wordt kalksteengruis (10 kton/jaar) en gries (10 kton/jaar) voor hergebruik afgezet.
De belangrijkste voor de productie gebruikte grondstoffen zijn pekel, kalksteen en cokes/antraciet. Bij de
productie wordt ammoniak gebruikt als hulpstof omdat een rechtstreekse reactie van pekel (NaCL) en kalksteen (CaCOS) tot soda (NaCOS) en calciumchloride (CaCL2) niet mogelijk is.
Onderhavige aanvraag wordt ingediend in verband met enkele voorgenomen veranderingen van de inrichting. Genoemde productiecapaciteiten van de installaties wijzigen niet.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.2
Coördinatie
Er is geen sprake van coördinatie met een bouwvergunningaanvraag op grond van de Woningwet (WW) of
een aanvraag op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
De in de aanvraag beschreven activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in het Besluit milieueffectrapportage of onder de Milieuverordening van de provincie Groningen.
2.3
Procedure
Bij brieven van 29 november 2007, zaaknummer 67298, briefnummers 2007-49.501 a/48, MV en 200749.501 b/48, MV en 2007-49.501 c/48, MV is respectievelijk de ontvangst van de aanvraag aan
vergunninghoudster bevestigd en is de aanvraag toegezonden aan de bij deze procedure betrokken
adviseurs. De adviseurs zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om hun advies omtrent de aanvraag aan ons
college kenbaar te maken. Door de bij deze procedure betrokken adviseurs zijn naar aanleiding van de
aanvraag géén adviezen uitgebracht.
Bij brieven van 12 december 2007, zaaknummer 70204, briefnummers 2007-49.501 a/48, MV t/m 200749.501 c/48, MV hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit gezonden aan BM en tevens om advies
gezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs. Daarbij zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld binnen 6 weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit ons college ter zake van
het ontwerpbesluit te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb).
Bij brief van gelijke datum en gelijk zaaknummer, briefnummer 2007-49.501 d/50, MV hebben wij een exemplaar van de bekendmaking/kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit alsmede een
exemplaar van het Informatieblad verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe
omgeving van de inrichting van BM.
Van de terinzaqelegging van het ontwerpbesluit (van 17 december 2007 t/m 28 januari 2008) en de mogelijkheid tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in de
navolgende krant:
- DGD, editie Noord van 15 december 2007 (reg.nr. 2007/0482/MV).
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.
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtewisseling met de vergunningaanvraagster en het bevoegd gezag over het
ontwerpbesluit is géén gebruik gemaakt.
Binnen de termijn van terinzageligging zijn wel schriftelijke zienswijzen ingebracht. Voor een samenvatting
en beantwoording hiervan zie paragraaf 2.5.
Van de terinzageligging van het besluit (van 28 april 2008 tot met 9 juni 2008) en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in:
- DGD, editie Noord van 26 april 2008
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2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is geen advies uitgebracht.
2.5
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn op 9 januari 2008 schriftelijk zienswijzen ingebracht door
MOB, mede namens de Stichting Natuur&Milieu, Waddenvereniging, Milieufederatie Groningen en op 28 januari 2008 door de VROM-Inspectie. Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat.
2.5.1 Zienswijzen MOB
1. Onvoldoende coördinatie met Wvo
Voor zover ons bekend is BM in het bezit van een gedoogbeschikking. Er is onvoldoende coördinatie betracht met de Wvo. Dit klemt des te meer nu de zware metalen-emissie naar het oppervlaktewater vanaf
2001 naar 2004 is toegenomen met 20% tot circa 21.000 kg in 2004 (som 7 metalen, waaronder 100 kg
cadmium).
Onze overweging:
Bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland is een aanvraag voor een vergunning voor het lozen van afvalwater op
de Eems binnengekomen op 21 november 2005. Het besluit hierop is van 27 maart 2007. De ter inzage termijn is op 24 mei 2007 gesloten.
Bij het waterschap Hunze en Aa's is op 15 februari 2006 een aanvraag binnengekomen voor het lozen van
koelwater, reinigingswater, spoelwater, drainagewater, bronneringswater en hemelwater op het oppervlaktewater en het lozen van huishoudelijk afvalwater en laboratoriumafvalwater op de riolering.
Het besluit hierop is van 4 juli 2007.
Een gedoogbeschikking is daarom niet meer van toepassing.
Coördinatie van de Wm- en Wvo-procedure was in het onderhavige geval niet aan de orde om de volgende
redenen.
Bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland was de Wvo-aanvraag, waarin ook de gries-problematiek (met zwaremetalen emissie) aan de orde komt, binnengekomen op 21 november 2005, terwijl het besluit daarop dateert
van 27 maart 2007. Deze procedure was urgent omdat Wvo-vergunningen als de onderhavige voor 5 jaar
plegen te worden verleend, in tegenstelling tot de Wm-vergunning voor Brunner Mond waar geen tijdbeperking aan zit.
De startbijeenkomst in het kader van het vooroverleg over de aanvraag voor de Wm-vergunning is gehouden
op 13 oktober 2006. De Wvo-vergunningen, waaronder de vergunning voor de lozing van gries ter zake
waarvan Rijkswaterstaat het bevoegde gezag is, waren toen, in verband met de genoemde urgentie, reeds
in een gevorderd stadium van voorbereiding. Na 13 oktober 2006 is vervolgens de aanvraag voor de Wmvergunning opgesteld. Wel hebben wij de Wm-aanvraag en het op die aanvraag gebaseerde ontwerpbesluit
voor advies opgestuurd naar Rijkswaterstaat en het Waterschap. Dit is tevens gedaan in het kader van de
integrale afweging, zodat Rijkswaterstaat zich kon beraden op de vraag of de emissie van gries naar het water eventueel geheel often dele zou moeten worden vervangen door de emissie van gries naar een onder de
Wm ressorterend milieucompartiment. Dit bleek niet het geval te zijn, aangezien wij geen reactie van deze
strekking van Rijkswaterstaat hebben ontvangen. Hierbij merken wij voor de volledigheid nog op dat voor
een dergelijke afweging tussen milieucompartimenten ook geen reden of aanleiding behoefde te bestaan, nu
zeer recent, blijkens de verlening van de Wvo-vergunning door Rijkswaterstaat op 27 maart 2007, de lozing
van gries naar water opnieuw is beoordeeld en milieuhygiënisch aanvaardbaar is bevonden en als gevolg
hiervan de aanvraag voor de Wm-vergunning zich niet mede behoefde uit te strekken tot de griesproblematiek.
Een en ander geldt dienovereenkomstig voor de op basis van de Wvo vergunde emissie van zware metalen
naar het oppervlaktewater, inclusief de toename daarvan over de periode van 2001 naar 2004.
2. Onvoldoende coördinatie met Nbw/Habitatrichtliin
De vergunde emissie neemt toe voor onder andere stof. Uw uitgangspunt als zouden de vergunde emissies
niet toenemen is dus onjuist.
Onze overweging: een coördinatie met de Nbw vergunning is hier niet aan de orde omdat ter zake van de
inrichting zoals deze op basis van de thans te verlenen revisievergunning op basis van de Wet milieubeheer
in werking zal mogen zijn, geen Nbw vergunning is vereist. In dit verband moge ook worden verwezen naar
onderdeel "Groene wetten" van de considerans. Voor wat betreft de in dit onderdeel van de schriftelijke
zienswijzen, behalve stof, kennelijk met name bedoelde effecten op de Waddenzee zoals verstoring door
met name licht en geluid, en tevens besmetting en/of depositie van verontreinigingen, merken wij op dat deze door de thans te verlenen milieuvergunning afdoende worden gereguleerd.
3. Vergunde activiteit
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Wij verzoeken u om de vergunde activiteiten (par. 1.4 van de considerans) eenduidig in de voorschriften vast
te leggen.
Onze overweging: de omvang van de vergunde activiteiten is in het besluit vastgelegd door middel van het
opnemen van de maximale productiecapaciteiten in onderdeel 5.3 van het dictum.
4. Stofemissies
Sinds 2000 geldt de grensmassastroom voor de hele inrichting en niet per emissiepunt zoals u nog steeds
lijkt toe te passen (zie paragraaf 2.3.2. van de NeR).
In voorschrift 2.2.3 vergunt u nu zelfs een stofemissie van 50 mg/nm3 waarbij een lagere waarde is aangevraagd. Als voorbeeld noemen wij S202 met een stof emissienorm van 5 mg/m3 in de vigerende vergunning.
U verruimt deze norm nu op grond van voorschrift 2.2.3 van 5 naar 50 mg/m3.
Wij verzoeken u om voor alle filtrerende filters een norm van 5 mg/m3 op te nemen conform de NeR en conform BBT voor doekfilters.
Onze overweging: de NeR definieert in paragraaf 2.4.1. een vriistellincisbepalina op grond waarvan een bron
kan worden uitgesloten bij de bepaling van het voorzieningenniveau en waarbij de algemene concentratieeisen niet van toepassing zijn. Als de vracht van de bron op jaarbasis kleiner is dan het 500-voudige van de
waarde van de van toepassing zijnde grensmassastroom dan is de vrijstelling van toepassing. Voor stof betekent dit een vrijstelling voor bronnen met een vracht kleiner dan 500*0,2 = 100 kg stof per jaar.
Tabel 5.3 in de aanvraag geeft een opsomming van de stofbronnen. Vanwege de vrijstelling, geldt voor de
volgende puntbronnen geen normstelling: S208, S217A/B/C, S219, S231, S609,S708,S710. Deze bronnen
emitteren minder dan 100 kg stof per jaar per emissiepunt.
Blijven over de puntbronnen S202, S220, S409, S707/1, S707/2. Bij deze bronnen dient de in paragraaf
2.3.2 van de NeR genoemde sommatie te worden overwogen. De NeR geeft aan dat bij onafhankelijk van
elkaar functionerende onderdelen de gereinigde emissie per bedrijfsonderdeel kan worden bepaald en dat
daarom geen sommatie noodzakelijk is. Gezien de grote onderlinge afstanden en de verschillen in bedrijfsduur zijn wij van mening dat de bronnen S202, S220, S409 en S707 onafhankelijke bronnen zijn.
De bronnen S707/1, S707/2 geven gesommeerd een emissievracht van(155+521 )/5000=0,1352 kg/uur bij
een stofconcentratie van 5,5 respectievelijk 12,8 mg/m3.
S202 geeft een emissievracht van 710/8760= 0,08 kg per uur bij een stofconcentratie van 5,6 mg/m3.
S220 geeft een emissievracht van 308/8760=0,035 kg per uur bij een stofconcentratie van 2,2 mg/m3.
De NeR geeft op basis van de geringe omvang van de emissievrachten voor S707/1,87070/2, S202, S220
een norm van 50 mg/Nm3 en geeft daarbij aan dat in de praktijk bij toepassing van filtererende afscheiders
meestal veel lagere emissies worden gerealiseerd. Dit,blijkt ook uit de emissieconcentraties die BM aangeeft. Het is dus mogelijk een lagere norm dan 50 mg/Nm3 op te leggen. Naar aanleiding van de zienswijzen
hebben wij voor S202, S220, S707/1, 3707/2 middels voorschrift 2.2.6.een lagere norm opgenomen. Gezien
het beperkt aantal meetgegevens en de "natuurlijke variatie" die mogelijk is in de procesomstandigheden
hebben wij, om te voorkomen dat de volgende meting direct een overtreding geeft van de norm, de norm
hoger vastgesteld dan de in tabel 5.3 van de aanvraag weergegeven waarden en wel op 20 mg/Nm3.
5. S409
a. U verruimt de emissienorm van bron S409 ten onrechte van 25 naar 75 mg/m3 zonder dat er informatie bij
de aanvraag zit waarop zit zou kunnen worden gemotiveerd.
b. Volgens de NER dient u niet meer dan 20 mg/m3 te vergunnen.
c. Uit een vergelijking van de tot nog toe vergunde stofemissie met de in de ontwerpbeschikking geformuleerde eisen blijkt een substantiële toename van de vergunde stofemissie.
Onze overweging:
De constatering dat de vergunde stofemissie substantieel toeneemt is juist. Een verruiming van de norm was
noodzakelijk omdat gebleken is dat de tot nu toe vergunde stofemissie in de praktijk bij lange na niet gehaald
werd.
Het BREF LVIC paragraaf 2.3.3.1 geeft voor de natwasser haalbare resultaten tussen 50 mg/Nm3 en 200
mg/Nm3. Het BREF LVIC(augustus 2007) en de NeR(september 2004) zijn beide BBT-documenten, waarbij
de richtlijnen die het BREF LVIC geeft specifiek van toepassing zijn op de situatie zoals die bij BM geldt. Het
BREF LVIC is toegespitst op het sodaproductie proces en maakt een betere BBT-vergelijking mogelijk dan
de NeR. De in voorschrift 2.2.1 vastgelegde norm van 50 mg/Nm3 is de onderkant van de BREF-range van
50-200.
In de jaren vanaf 1998 is de feitelijke stofemissie van S409 door het treffen van diverse maatregelen steeds
meer afgenomen. In de aanvraag zijn op bladzijde 32 in grafiekvorm en in bijlage 5.6 in tabelvorm de gemeten concentraties van 1998 tot 2008 weergegeven, waarin de maatregelen en de afname van de stofemissie
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wordt geïllustreerd. De maatregelen hebben betrekking op aanpassingen aan de bestaande natwasser en
hebben op advies van gespecialiseerde derden plaatsgevonden.
BM geeft in de aanvraag aan dat een emissieniveau van 75 mg/m3 hiermee haalbaar is geworden en dat
verdere mogelijkheden voor verbetering nog slecht beperkt zijn. BM heeft al 600.000 euro geïnvesteerd in de
bestaande wasser S409. Een verdere reductie van de stofemissie naar 50 mg/Nm3 betekent mogelijk vervanging van de bestaande installatie. BM is momenteel aan het onderzoeken hoe de norm van 50 mg/Nm3
gehaald gaat worden. De norm van 75 mg/Nm3 is daarom tijdelijk en op 1 januari 2010 dient aan de norm
van 50 mg/Nm3 (zie voorschrift 2.2.1) te worden voldaan.
Wij vinden dat de aanvraag voldoende informatie bevat om tijdelijk een hogere norm te motiveren en om
voor de langere termijn een norm van 50 mg/Nm3 toe te staan.
6. Ammoniakemissie
a. U gaat bij de berekeningen van de kosteneffectiviteit uit van te lage referentiewaarden. Immers ammoniak
is een sterkere verzurende stof dan NOx waarvoor al een waarde geldt van > 10 €/kg.
b. De ammoniakemissie zou middels zuurwassing kunnen halveren met een kosteneffectiviteit van 0,8 €/kg.
Dit dient dus op korte termijn te gaan plaats vinden. '-.
c. U staat in voorschrift 2.3.4 ten onrechte hogere emissies toe dan de NER norm.
d. Onduidelijk is tot welke ammoniakemissies de voorschriften 2.3.1 en 2.3.2 leiden. Is de norm gebaseerd
op de maximaal vergunde lichte soda productie (zie par. 4.1) zodat de maximaal vergunde ammoniakemissie vanaf 1 juni 2008 niet meer bedraagt dan 375 ton/jaar?
e. Is de ammoniakemissie van de zware soda productie, natriumbicarbonaat en overige productie nul?
Onze overweging:
mbt a. In de uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003 ("Erop of
eronder")wordt een norm voor de kosteneffectiviteit voor reductie van NH3 gegeven van 1 euro per kg. Voor
NOx wordt in deze notitie een kosteneffectiviteit van 2 euro per kg genoemd.
mbt b.. Voor BM geeft het BREF LVIC in paragraaf 2.3.3.5 een range van 0,6 tot 1,5 kg ammoniak per ton
soda waarbinnen de specifieke ammoniakemissies bij het sodaproductieproces zich moeten bevinden. BM
bevindt zich reeds binnen deze range en voldoet daarmee aan BBT. Ondanks dat zijn wij zijn van mening
dat continue aandacht voor een verdere reductie van de ammoniakuitstoot gewenst is, gezien de voortdurend verdere aanscherping van de normering (bijvoorbeeld de NEC-doelstellingen). Ons uitgangspunt in
deze is dat wanneer dit kosteneffectief mogelijk is, de ammoniak-emissie dient te worden beperkt, echter niet
tot een niveau beneden de ondergrens die het BREF LVIC als BBT heeft gedefinieerd. Dit is in voorschrift
2.3.1 verwoord.
Een investering in de zuurwassing als door MOB gesuggereerd zou inderdaad tot een aanzienlijke ammoniak-reductie leiden, maar bij toetsing hiervan aan het BREF LVIC blijkt dat BM het dan beter zou doen dan
BBT vereist, dat wil zeggen dat dan een voorziening zou zijn gerealiseerd die duidelijk ligt boven het niveau
van BBT, zowel in technisch opzicht als in termen van,de daaraan verbonden investeringskosten, welke kosten dan zouden liggen boven het niveau dat in de bedrijfstak waartoe BM behoort als redelijk is aan te
merken.
mbt c. de norm voor ammoniakemissies in voorschrift 2.3.4. heeft betrekking op puntbronnen waar voormalig
een norm gold van 200 mg/m3. BM heeft naar aanleiding van de aanscherping van deze norm een onderzoek gestart naar de oorzaak van pieken in de gemeten ammoniak emissies (blz.71 van de aanvraag). BM
geeft in de aanvraag aan dat de in voorschrift 2.3.4 genoemde normen haalbaar zijn. Deze normen komen
overeen met normen die het BREF LVIC noemt en zijn derhalve BBT.
mbt d. terecht is geconstateerd dat voorschriften 2.3.1. en 2.3.2 van het ontwerp onduidelijk waren. Bedoeld
wordt de lichte soda productie van maximaal 375 kton per jaar. Genoemde voorschriften zijn aangepast.
mbt e. . De ammoniakemissie van de zware soda productie, natriumbicarbonaat en overige productie zijn
niet nul, maar zijn in relatie tot de emissies van het lichte sodabedrijf beperkt van omvang.
Zo maakt bron S409 (blz.23 aanvraag) onderdeel uit van het H SB. Hier komt ammoniak vrij dat afkomstig is
uit de tot zware soda om te kristalliseren lichte soda. Dit betreft 18 ton ammoniak op jaarbasis (tabel 5. l.van
de aanvraag). Dit is circa 100%*18/375=5% van de totale uitstoot. De emissieconcentratie is 21 mg/Nm3. De
emissie voldoet aan de NeR-eisen. Het BREF-LVIC geeft geen strengere eisen. De emissie is BBT.
De ammoniak-emissie van het SBB bedraagt 2 ton per jaar. Dit betreft ten opzichte van het LSB een marginale ammoniakemissie. De eisen aan deze emissie zijn overgenomen uit de eerder op 24 mei 2005 (200510.800/21,MV) voor het SBB verleende Wm-vergunning.
7. Monitoring van emissies
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De monitoring van emissies is onvoldoende concreet. Wij constateren dat u ten onrechte (1) par. 3.7 van de
NER niet toepast, en (2) geen concreet monitoringprogramma in de voorschriften hebt opgenomen. De huidige voorschriften in de ontwerpbeschikking zijn daarvoor te algemeen en voldoen niet meer aan de in 2005
gewijzigde Wet milieubeheer.
Wij verzoeken u om op basis van ho. 3.7 van de NER een tabel in de voorschriften op te nemen met daarin
de locaties van metingen, ERP's, de te meten parameters, de frequentie van de metingen en de bemonstering- en analysemethodes.
Met betrekking tot stoffilters merken wij op dat deze moeten zijn voorzien van drukverschilmeters.
Onze overweging:
Paragraaf 3.7 van de NeR is betrekkelijk recent gewijzigd, waarbij de in 2005 gewijzigde Wet milieubeheer is
verwerkt. De constatering is terecht dat de wijzigingen in deze paragraaf niet zijn toegepast in het ontwerp
dat ter inzage heeft gelegen. Hieronder volgt de toetsing van de aanvraag van BM aan de gewijzigde paragraaf 3.7 van de NeR.
Bepaling controleregime ammoniakpuntbronnen
Door BM is in hoofdstuk 13 van de aanvraag het controleregime vastgelegd (tabel "puntbronnen ammoniak",
par. 13.3.1 van de aanvraag). Dit is gebaseerd op de oude versie van par.3.7 NeR. De nieuwe versie van
par.3.7 NeR. geeft een andere berekening van mogelijke controlevormen.
Toegepast op de in voorschrift 2.3.4 vergunde ammoniakemissies geeft dit:
storingsemissie massastroom
f-factor f-factor voor
controleregime
toetsingswaarde
controleregime volgens NeR

g/h
TGW's C304A/B 25.000
150
167
30<f<300
2
FGWC501
150
53
30<f<300
2
8.000
n.b. het controleregime voor ammoniak wijzigt niet door de andere berekening.
Controleregime 2 betekent volgens de nieuwe versie van par. 3.7 NeR dat 1 keer per 3 jaar een meting
plaats vindt en ERP's categorie B van toepassing zijn. Dit zijn ERP's (emissierelevante parameters) die een
indruk geven van de werking van een techniek/proces en daarmee een indicatie van de emissie.
In voorschrift 2.3.5 zijn eisen opgenomen voor de hierboven genoemde meting. Geëist wordt een 2-jaarlijks
meting volgens de norm NEN2826. Deze frequentie is identiek aan de vorige Wm-vergunning. De norm is
afgeleid van de NeR, hoofdstuk 4.7. Op deze wijze is van de meting de locatie van de meting, de te meten
parameters, de frequentie van de metingen en de bemonstering- en analysemethode vastgelegd.
De van toepassing zijnde ERP's worden bepaald door de techniek die wordt toegepast.
Torengaswassers TGWC304A/B en filtergaswasser FGW C501 zijn alle natwassers, waarbij de ammoniak
wordt geabsorbeerd. In deze natwassers wordt ammoniak met pekel uitgewassen.
Voor torengaswassers TG W C304A/B achten wij de volgende ERP's van toepassing:
- De drukval over de torengaswasser is geschikt als erp omdat deze een indicatie geeft van de mate van
vervuiling/verstopping van het pakkingbed en een factor in de wasefficiency vormt. De drukval wordt bezien
in relatie met het afgasdebiet als medebepalende factor voor de hoogte daarvan. De gebruikelijke bandbreedte is 10-50 mbar.
-Het debiet van de wasvloeistof is slechts van belang in verband met de minimum hoeveelheid vereist voor
het handhaven van een volledige benatting van de pakking. De minimum vloeistof belasting bedraagt 60
m3/h. De grenswaarde voor absorptie wordt in de torengaswasser bij lange na niet bereikt gezien de in het
verdere proces nog geabsorbeerde ammoniak in deze pekelstroom.
- De pH en de ammoniakconcentratie van de voedingpekel naar de torengaswassers zijn geen geschikte
erp's vanwege de eenmalige doorstroming.
-Het debiet van de afgasstroom als ERP moet worden gezien in relatie met de drukval. De gasstroom wordt
berekend uit de klepstand. De gassnelheid door het pakkingbed vormt een mede bepalende factor in de
drukval naast de vervuiling. De gebruikelijke bandbreedte van het afgas debiet is 10-18 kNm/h.
-De temperatuur van de geëmitteerde gasstroom is geen geschikte ERP, omdat deze vrijwel geheel wordt
bepaald door de temperatuur van de vloeistofstroom (pekel), die zeer stabiel is.
Voor filtemaswasser FGW C501 achten wij de volgende ERP's van toepassing:
De drukval over de filtergaswasser is geschikt als ERP omdat deze een indicatie geeft van de mate van vervuiling/verstopping van het pakkingbed en een factor bij de wasefficiency vormt. De drukval moet worden
bezien in relatie met het debiet van de gasstroom door de filtergaswasser. De gebruikelijke bandbreedte bedraagt op basis van de historie 10-50 mbar.
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-Het debiet van de wasvloeistof is slechts van belang in verband met de minimum hoeveelheid vereist voor
het handhaven van een volledige benatting van de pakking. De minimum vloeistofbelasting bedraagt 60
m3/h.De grenswaarde voor absorptie wordt bij de filtergaswasser bij lange na niet bereikt. Dit blijkt uit het feit
dat in het verdere proces nog aanzienlijk meer ammoniak in deze pekelstroom wordt geabsorbeerd
- De pH en de ammoniakconcentratie van de voedingpekel naar de filtergaswassers zijn geen geschikte
ERP's vanwege de eenmalige doorstroming
-Het debiet van de gasstroom door de filtergaswasser als ERP moet worden gezien in relatie met de drukval. De gasstroom wordt niet gemeten. Als maatstaf voor de gasstroom door de filtergaswasser wordt de
capaciteit van en het aantal in bedrijf staande filtervacuümpompen gebruikt. De gebruikelijke bandbreedte
van de gasbelasting is 6-10 kNm3/h .
Deze voorde torengaswassers TGWC304A/B en filtergaswasserFGWvastgestelde ERP's zijn vastgelegd
in voorschrift 2.3.6. Verder dient van genoemde ERP's te worden vastgesteld binnen welke bandbreedte deze zich mogen begeven. Wanneer niet binnen deze bandbreedte wordt geopereerd is dit een indicatie dat de
reinigingstechnieken niet naar behoren functioneren en dat daardoor mogelijk de emissie-eis wordt overschreden. In voorschrift 2.3.7. is vastgelegd dat BM deze bandbreedte dient vast te stellen.
Bepaling controleregime stofpuntbronnen
Door BM is in hoofdstuk 13 van de aanvraag het controleregime vastgelegd (tabel "puntbronnen zakkenfilters, wasser", par.13.3.2 van de aanvraag). Dit is gebaseerd op de oude versie van par. 3.7 van de NeR. De
nieuwe versie van par.3.7 NeR. geeft een andere indeling in mogelijke controlevormen.
Toegepast op de in paragraaf 2.2 vergunde stofemissies geeft dit:
storingsemissie massastroom
f-factor f-factor voor
controleregime
toetsingswaarde
controleregime volgens NeR
g/h
2
zakkenfilters 25.000
200
125
30<f<300
wasser S409 25.000
2
200
125
30<f<300
Het controleregime voor stof wijzigt dus niet.
Controleregime 2 betekent volgens de nieuwe versie van 3.7 NeR dat 1 keer per 3 jaar een meting plaats
vindt en ERP's categorie B van toepassing zijn. Dit zijn ERP (emissierelevant parameters) die een indruk
geven van de werking van een techniek/proces en daarmee een indicatie van de emissie.
BM heett aangegeven alle zakkenfilters één maal per 3 jaar te willen meten en bij de bepaling van het controleregime geen onderscheid te maken in grote en kleine bronnen. In voorschrift 2.2.5 zijn de eisen
opgenomen voor deze 3-jaarlijkse meting. De meting dient volgens de norm ISO 9096 te worden uitgevoerd.
Deze norm is afgeleid van de NeR par. 4.7.
Op deze wijze is van de 3-jaarlijkse meting de locatie van de meting, de te meten parameters, de frequentie
van de metingen en de bemonstering- en analysemethode vastgelegd.
In de aanvraag staat in paragraaf 5.2.2. weergegeven welke ERP's BM toepast bij de stofpuntbronnen met
zakkenfilter. Zo vindt elke wacht een visuele controle plaatsvindt en is elk filter voorzien van een drukverschilmeter. Tevens vinden indicatieve metingen plaats door middel van metingen met fluoriserend poeder en
stofdetectieapparatuur. De procedures hiervoor liggen vast in het stof beheersplan. Middels voorschrift 2.5.1
hebben wij eisen gesteld aan dit plan.
Paragraaf 5.2.2. laten wij onderdeel uitmaken van de vergunning.
Voor wasser S409 achten wij de volgende ERP's van toepassing:
-de drukval over het pakkingbed vormt een geschikte ERP omdat deze een indicatie geen van een eventuele
vervuiling van het pakkingbed waardoor de wasefficiency nadelig wordt beïnvloed. De drukval moet worden
bezien in samenhang met de gasstroom door de wasser
De gebruikelijk bandbreedte bedraagt 1,3 tot 2,0 mbar.
- Het debiet van de vloeistof is slechts van belang in verband met de minimum hoeveelheid vereist voor het
handhaven van een volledige benatting van de pakking. Dit bedraagt 150 m3/uur.
Het waterdebiet circulerend over het pakkingbed van de wasser is vrijwel constant en vormt daardoor geen
geschikte ERP.
-De afgas hoeveelheid van de wasser wordt niet gemeten. De gasstroom wordt grotendeels bepaald door de
drooglucht van de fluïdbeddroger (ca. 100.000 m3/uur), omdat deze altijd op maximaal staat is het debiet
vrijwel constant. Deze gasstroom is daarom minder geschikt als ERP.
-Voor de werking van de wasser is van belang de gelijkmatige vloeistofverdeling over het pakkingbed vanuit
de vloeistof verdeel troggen. De vloeistofverdeling wordt periodiek visueel gecontroleerd.
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Dit is in voorschrift 2.2.7 vastgelegd.
Van deze ERP's dient te worden vastgelegd binnen welke bandbreedte deze zich mogen begeven. Wanneer
niet binnen deze bandbreedte wordt geopereerd is dit een indicatie dat de reinigingstechniek niet naar behoren functioneert en dat daardoor mogelijk de emissie-eis wordt overschreden. Dit is in voorschrift 2.2.8
vastgelegd.
Toetsing metingen
Met het oog op de beoordeling van de meting door ons college als bevoegd gezag zijn de volgende zaken
nog van belang.
De uitvoering van een emissiemeting op grond van voorschrift 2.2.2, 2.2.5., 2.3.5. en 2.4.3. dient twee weken voor datum te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.6.1
De meting dient plaats te vinden dooreen onafhankelijke instantie of een eigen geaccrediteerde meetdienst.
Dit is vastgelegd in voorschrift 2.6.2.
De meetonzekerheid van de meting wordt bepaald door de meetinstantie en mag niet groter zijn dan 30%.
Dit is vastgelegd in voorschrift 2.6.3.
De resultaten van de metingen dienen op basis van voorschrift 2.2.2, 2.2.5., 2.3.5. en 2.4.3 aan ons te worden toegezonden. Tevens dient vergunninghouder op basis van voorschriften 1.2.1 en 1.2.2 aan het
bevoegd gezag inzage te geven in de meetresultaten.
Storingsemissies
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 hier niet voldoende gebeurd.
Onze overweging:
BM heeft als onderdeel van het bedieningshandboek bedrijfsinstructies en bedieningsvoorschriften beschreven voor bijzondere situaties, waaronder het lossen van de overbelading van buikwagens en het verwerken
van product is opgenomen (zie aanvraag par.4.5./4.6)
Luchtemissies: BM acht geen afwijkende milieubelasting mogelijk bij luchtemissies door proefdraaien (zie
aanvraag 5.1.5). Dit is naar ons oordeel aannemelijk gezien de ervaring van BM met het productieproces,
zodat geen gecompliceerde of langdurige proeven noodzakelijk zijn. Bovendien zijn dergelijke proeven niet
vergund.
Geluidemissies: BM wil eventuele geluidoverlast ten gevolge van proefdraaien /schoonmaken/onderhoud- en
herstelwerkzaamheden aankondigen bij relevante instanties en zo mogelijk uitvoeren op voor de woonomgeving acceptabele tijdstippen (overdag) (zie aanvraag par. 7.3).
Veiligheid: BM produceert anorganische, niet brandbare producten en gebruikt daarbij grotendeels anorganische, niet brandbare grondstoffen bij de productie van soda. Stoffen met een verhoogd veiligheidsrisisco zijn
aardgas, olie en vet, brandbare gassen in gasflessen. BM beschikt over een noodplan, waarin de verantwoordelijkheden en taken bij noodsituaties zijn beschreven, en een calamiteitenbestrijdingsplan. Bij kritische
bedrijfsonderdelen wordt een Hazard Operability studie uitgevoerd (zie aanvraag hoofdstuk 9).
In de voorschriften hebben wij aanvullend het volgende opgenomen:
- relevante onderhoudswerkzaamheden met milieuaspecten dienen te worden gemeld (voorschrift 1.1.5);
- informatie over ongewone voorvallen en maatregelen dient te zijn vastgelegd (voorschrift 1.2.1);
- de aanwezigheid van instructies en procedures om bij reparatie, onderhoud of vervanging de emissie zo
laag mogelijk te houden (voorschrift 2.5.1);
- een eindonderzoek naar de bodem bij beëindiging van de bodembedreigende activiteiten (voorschrift 3.1.1
e n 3.1.2);
- een plan en instructie om bodemincidenten tijdig te signaleren en verspreiding van bodemverontreinigende
stoffen te beperken (voorschrift 3.4.1 en voorschrift (3.4.2);
Wij zijn van mening dat met bovenstaande voldoende uitvoering is gegeven aan het gestelde in artikel 8.12b
van de Wet milieubeheer:
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2.5.2 Zienswijzen VROM Inspectie
1. Gelet op de problematiek rond de grieslozingen verzoek ik u nader te motiveren waarom geen coördinatie
heeft plaatsgevonden met een aanvraag op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
Onze overweging:
Hiertoe venvijzen wij naar onze reactie op een overeenkomstige zienswijze in par. 2.5.1, onder punt 1, van
MOB. Wij zijn van oordeel dat de milieuhygiënische aanvaardbaarheid van de lozing van gries naar water
met de verlening van de Wvo-vergunning door Rijkswaterstaat afdoende is vastgesteld, zodat voor een hernieuwde afweging hiervan naar aanleiding van de aanvraag voor de Wm-vergunning geen aanleiding
bestaat.
2. De "Leidraad afval- en emissiepreventie is vervangen door "Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven".
Onze overweging: abusievelijk is nog verwezen naar de titel van de oude norm. De beoordeling van dit milieuaspect hoeft niet te worden gewijzigd. De titel in de consideranstekst is aangepast.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of
in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat
de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende
hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met de
in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbv-installaties
betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor zover deze
documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
BM valt onder categorie 4.2 sub d (chemische installatie voor de fabricage van zouten, zoals natriumcarbonaat) zoals aangegeven in bijlage 1 van de IPPC richtlijn en is dus een gpbv installatie.
Beschikbare BREF's
In augustus 2007 is de verticale BREF-Large Volume Inorganic Chemicals (BREF LVIC) vastgesteld. Dit
BREF LVIC heeft betrekking op de productie van soda (natriumcarbonaat).
Verder zijn de volgende horizontale BREF's beschikbaar:
"beste beschikbare technieken voor industriële koelsystemen" van december 2001;
"beste beschikbare technieken voor monitoring" van juli 2003;
"beste beschikbare technieken bij opslag in bulk en gevaarlijke materialen" van juli 2006;
"beste beschikbare technieken voor de behandeling en het beheer van afvalwater en rookgassen in de chemische sector" van februari 2003.
De volgende in tabel 2 aangegeven BBT-documenten zijn van toepassing: Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven, Nederlandse emissierichtlijn lucht (NRB), Nederlandse richtlijn bodembescherming (NeR),
PGS15, PGS29.
Beste beschikbare technieken voor industriële koelsystemen
Koeling bij BM vindt plaats met oppervlaktewater.
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De nadruk ligt bij dit BREF op verbetering van de algehele energie-efficiëntie en vermindering van de emissies naar het water. Het aspect emissies naar het water, waaronder de warmtebelasting van het
oppervlakterwater (Eemskanaal), is onderdeel van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (d.d. 4 juli 2007). Voor wat betreft het aspect energie-efficiëntie kan vermeld worden dat BM
deelneemt aan de Benchmark energie-efficiency.
BREF monitoring;
Dit BREF heeft betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan artikel 9 sub 5 van de richtlijn. In dit artikel wordt voorgeschreven dat de vergunning passende
eisen bevat voor de controle op lozingen, met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de procedure voor de beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te
stellen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden.
De monitoring heeft in het kader van de Wm-vergunning betrekking op luchtemissies. Hoofdstuk 13 van de
aanvraag geeft hier invulling aan. Dit onderwerp is geregeld met de NeR als uitgangspunt.
BREF Large Volume Inorganic Chemicals (LVIC)
Dit BREF bevat een beschrijving van de sodaproductie in hoofdstuk 2.1. en geeft diverse kengetallen voor
vergelijking van de sodabedrijven.
BREF Opslag in bulk en gevaarlijke materialen
Dit BREF heeft betrekking op emissies bij opslag en de verlading van vloeistoffen, vloeistoffen onder druk en
vaste stoffen. Het BREF behandelt emissies naar lucht, grond en water. Energie en geluid zijn in mindere
mate van belang.
Voor de opslag in emballage is BBT-document PGS 15 gebruikt als richtlijn. Voor de opslag in tanks is BBTdocument PGS 29 als richtlijn gehanteerd bij het opstellen van de voorschriften.
BREF Behandeling en het beheer van afvalwater en rookgassen (afvalgassen) in de chemische sector
Dit BREF beschrijft diverse terugwinnings- of uitstootbeperkende technieken voor afvalwater en afvalgassen
en geeft daarbij de voorkeur aan procesgeïntegreerde maatregelen in plaats van end-of-pipetechnieken.
De oplegnotitie BREF van Infomil geeft als toelichting het volgende: voor zover emissies in de BREF niet zijn
verbijzonderd gelden de algemene bepalingen van de NeR.
Van een dergelijk verbijzondering is geen sprake, zodat geconcludeerd wordt dat aan dit BREF wordt voldaan voor wat betreft de emissie naar de lucht. De emissies naar het afvalwater zijn onderdeel van de
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
BREF Large Combustion Plants
Het BREF Large Combustion Plants is in het algemeen van toepassing op verbrandingsinstallaties met een
thermisch vermogen van meer dan 50 MW. Binnen de inrichting is een gasgestookt fornuis aanwezig ten
behoeve van de fluïd bed droger in het HSB. Het nominal thermisch vermogen van dit fornuis is 12,5 MW.
Het BREF LCP is derhalve niet van toepassing. Het fornuis is getoetst aan de NeR. Zie paragraaf lucht.
Overige BBT-documenten
Bij de vergunningverlening zijn de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven, de NER en de NRB toegepast als richtlijn.
Toetsing aan de BREF's
Hoofdstuk 12 van de aanvraag bevat een toetsing aan de relevante BREF's.
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.
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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 hierbij aan de orde zijnde milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen
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.
BM heeft in 1990 het Interne Milieuzorgsysteem opgezet. Uit de beleidsverklaring volgt dat BM minimaal wil
voldoen aan de geldende milieuvoorschriften op milieugebied. BM werkt aan een een gecertificeerd milieuzorgsysteem overeenkomstig ISO 14001; de audit daarvoor is gepland in begin 2008. Bij het stellen van
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.5.2 Bedrijfsmilieuplan
Op 2 april 1993 hebben de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en de betrokken overheden
de intentieverklaring uitvoering milieubeleid 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.
BM heeft de intentieverklaring ondertekend en een aantal malen een Bedrijfsmilieuplan opgesteld. In BMP-4,
over de laatste BMP periode 2006-2010, is het beschrijvend deel niet opgenomen. De plannen die BM voornemens is uit te voeren zijn in de vergunningaanvraag opgenomen. Bij het opstellen van deze vergunning is
met deze situatie rekening gehouden Dit betekent dat beoordeeld is of eventuele in het convenant opgenomen afspraken die nog niet nagekomen zijn door BM, doorvertaald moeten worden naar voorschriften in de
vergunning. Een dergelijke situatie doet zich niet voor.
3.6
Groene wetten
3.6.1 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn
in oktober 2005 volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Het Ministerie van LNV staat op het standpunt dat bestaand gebruik van voor de aanwijzing van de Waddenzee als staatsnatuurmonument resp. Vogelrichtlijngebied, vooralsnog van vergunningplicht ingevolge de
Natuurbeschermingwet kan worden uitgesloten. De aanwijzing staatsnatuurmonumenten Waddenzee vond
plaats in 1981 en in 1993 en het Vogelrichtlijngebied in 1991. De beoordeling van bestaand gebruik zal
plaats vinden bij het opstellen van het Beheerplan Natura 2000 voor het Waddengebied.
BM is in de jaren 50 opgericht en naar aanleiding van voorgaande concluderen wij dat van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet geen sprake is.
Volledigheidshalve zij ten slotte nog opgemerkt dat voor zover er in de omtrek van de inrichting van BM
sprake mocht zijn van een gebied dat nog niet ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijnen is aangewezen als
beschermd gebied (Polder Breebaart), de daaruit voortvloeiende rechtstreekse toetsing aan artikel 6 van de
Habitatrichtlijn redelijkerwijs niet kan leiden tot de conclusie dat verlening van de door BM gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten aanzien van een dergelijk gebied effecten met zich mee zou
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brengen die ertoe zouden nopen om aan deze vergunning met het oog daarop aanvullende voorschriften te
verbinden.
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 beschermde 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, geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten, 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.
3.6.3 Aanvullende voorschriften
De Wm (artikel 1.1. lid 2 sub a) geeft onder meer aan dat onder gevolgen voor het milieu in ieder geval verstaan wordt de gevolgen voor het milieu gezien vanuit het belang van de bescherming van dieren en
planten. Met betrekking hiertoe hebben wij overwogen dat de aanvraag van BM betrekking heeft op bestaande activiteiten, zodat ons inziens kan worden uitgesloten dat ten gevolge van het verlenen van deze
vergunning nieuwe activiteiten met de daaraan gerelateerde emissies, waaronder met name die van ammoniak, zullen plaatsvinden waardoor een nieuw (in)direct effect zal ontstaan op de kwaliteit van de natuurlijke
habitats en de habitats van soorten, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling van de Waddenzee.
Wij zijn derhalve van oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig
zijn om aan de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften in relatie
tot bescherming van de Waddenzee en tot de bescherming van de daarin voorkomende dieren en planten te
verbinden.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij dan ook van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften in relatie tot de Groene wetten te verbinden.
3.7
Lucht
3.7.1
Inleiding
De door BM naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- (fijn) stof
- anorganische stoffen
- stoffen die de ozonlaag aantasten
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien en geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004
uitgebreid op het gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPCrichtlijn. Bestaande installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk in oktober 2007 aan de
nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment
van vergunningverlening.
BM heeft geen stookinstallaties voor de opwekking van stoom. Stoom en stroom worden geleverd door derden.
De fluïdbeddroger in het HSB wordt van warme lucht voorzien middels een fornuis van 9 MW. De inrichting
van BM valt niet onder BEES-A en het fornuis valt niet onder de definities van BEES -B.
3.7.2 Stofemissies
Soda is een stofvormig product. Bij de productie, de opslag en het transport hiervan is een emissie van stof
onvermijdelijk. De Stofemissies kunnen worden onderscheiden in puntbronnen en diffuse bronnen. Puntbronnen bij BM zijn de natte en droge filters. Diffuse bronnen zijn stortbakken, de opslag van kalksteen en
cokes/antraciet en het lossen van schepen met kalksteen en cokes/antraciet. Het laden van schepen met
soda valt niet onder de vergunning van BM, maar onder de vergunning van Akzo Nobel.
Diffuse emissie van stof
De stofvormige producten die bij BM voorkomen, worden conform de NER ingedeeld naar de volgende stuifklassen.
Kalksteenstof
S2
sterk stuif gevoelig, wel bevochtigbaar
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Antracietstof/Cokesstof
S3/S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
Kalkstof
S3
licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
Sodastof/bicarbonaatstof
S3
licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
De stofemissie kan optreden bij de opslag, transport, bewerking (breken, malen, zeven, mengen e.d.) en het
laden en lossen van de stuifgevoelige goederen.
Bij BM wordt de soda opgeslagen in silo's, in overdekte bunkers en in zakken; hierdoor wordt stofverspreiding ten gevolge van windinvloeden tegengegaan. De opslag van kalksteen en cokes/antraciet vindt plaats
in de open lucht, om de stofverspreiding hiervan te voorkomen wordt het stuifgevoelige oppervlak met water
of een calciumchloride oplossing besproeid.
Om stofoverlast bij het malen van het kalk in het maalgebouw te voorkomen, heerst in de installaties onderdruk en zorgt de ontstoffingsinstallatie voor onderdruk bij de diverse overstortpunten in het transportsysteem
van gemalen kalk. Het transportsysteem is verder gesloten uitgevoerd. Voorschrift 2.1.3 geeft aan dat stof
zich niet buiten de van het transportsysteem deel uitmakende installatie mag verspreiden.
Voor het beperken van de stofemissie bij het laden en lossen van soda maakt BM gebruik van overdekte trilgoten, transportschroeven, transportbanden, elevatoren en kettingtransporteurs. De ontluchtingen van de
overstortpunten van schroeven en banden zijn aangesloten op het stoffiltersysteem.
Bij het laden en lossen van kalksteen en antraciet/cokes worden om de stofemissie te beperken door BM de
volgende maatregelen getroffen:
minimaliseren van de valhoogte bij de opslag van kalksteen en antraciet/cokes;
- besproeien van kritische overstortpunten (zoals Band T204) met water, afhankelijk van de weersomstandigheden;
- afdekken met behulp van zeildoek van stortbakken (containers) met stofvormige producten.
Om de diffuse stofemissie verder te beperken zijn in de vergunning aanvullende voorschriften opgenomen,
onder andere over de windsnelheid waarbij lossen verboden is. Zie de voorschriften 2.1.2 t/m 2.1.5.
Puntbronnen
BM beperkt de stofemissies van de puntbronnen door gebruik te maken van natte en droge stoffilters en het
uitvoeren van het eigen stofbeheersplan. BM kent verschillende locaties met puntbronnen voor stofemissies
Dit zijn: LSB, Pak en Verzend, SBB en de S409.
Puntbronnen van het LSB, Pak en Verzend
Een overzicht van de puntbronnen met een stofemissie van het LSB en Pak en Verzend staan in tabel 5.3.
op blz.26/27 van de aanvraag.
In het LSB zijn elf stofemissie punten aanwezig. Alle punten zijn voorzien van filtrerende afscheiders (zakkenfilters). Van acht punten bestaat de emissie uit ongebluste kalk en één uit kalksteenstof. Twee punten
emitteren sodastof.
Paragraaf 2.3.3.1. van het BREF LVIC geeft aan dat bij droge gasstromen met filtrerende afscheiders een
norm van 20 mg/Nm3 haalbaar is. Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan.
Uit toetsing aan de NeR blijkt dat het hier gaat om emissiepunten waaraan vanwege de geringe omvang van
de vracht (minder dan 100 kg per jaar) geen eisen hoeven te worden gesteld. Voor punt S202 geldt deze
vrijstelling niet. Bron S202 emitteert 710 kg stof per jaar en heeft een emissieconcentratie van 5,6 mg/m3.
De NeR eist in dit geval een norm van 20 mg/Nm3, waaraan dus ruimschoots wordt voldaan. Dit is in overeenstemming met hetgeen het BREF eist. De norm is vastgelegd in een voorschrift.
De afdeling Pak en Verzend heeft 4 bronnen (S707/1, S707/2, S708 en S710) die voldoen aan de norm van
20 mg/Nm3 zoals in het BREF gesteld. Tevens betreft het bronnen met een dermate geringe omvang van de
vracht dat op grond van de NeR geen eisen hoeven te worden gesteld.
Controle van deze emissies
In paragraaf 13.3.2. van de aanvraag is controleregime 2 volgens de NeR bepaald. Dit komt overeen met
een controlemeting van één maal per 3 jaar. Hier stemmen wij mee in. In voorschrift 2.2.3 is dit vastgelegd.
Puntbronnen SBB
De installatie is ontworpen op het in de NeR geadviseerde niveau. Dit betekent een totale stofvracht kleiner
dan 0,2 kg per uur. Op grond van de NeR kan, gezien de geringe vracht, volstaan worden met een controle
op emissierelevante parameters. Emissierelevante parameters voor de stoffilters zijn de drukval over het
membraan en een controle op de goede werking van het reinigingsmechanisme op het stoffiltersysteem. Ter
bevestiging van het voor het ontwerp gekozen uitgangspunt is een eenmalige emissiemeting noodzakelijk.
Deze vereisten zijn in voorschriften vastgelegd.
Natte wasser S409
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Bij het HSB is de natte wasser S409 aanwezig waarmee de emissie van stof wordt beperkt. In de huidige
vergunning is een sinds 1 juli 2002 geldende stofemissie-eis van 25 mg/m3 opgenomen. Hieraan heeft BM
de afgelopen jaren niet kunnen voldoen, ondanks diverse aanpassingen aan de wasser. BM geeft in de aanvraag in paragraaf 5.2.1 aan dat dat een meer constant emissieniveau van 75 mg/Nm3 haalbaar is. Met een
debiet van 105.000 m3/uur is dit een vracht van 7,9 kg per uur, overeenkomend met ca. 69 ton per jaar.
Verder onderzoek naar verbeteringen door optimalisatie van de aangebrachte voorzieningen vindt nog
steeds plaats. BM geeft aan dat rekening houdend met de reeds uitgevoerd maatregelen dat de mogelijkheden voor verbetering van de werking van de huidige wasser beperkt zijn.
Het BREF LVIC paragraaf 2.3.3.1. geeft voor de natwasser haalbare resultaten tussen 50 mg/Nm3 en 200
mg/Nm3. Voor Delfzijl wordt de huidige vergunningnorm van 25 mg/Nm3 genoemd in het BREF.
De NeR noemt voor deze emissie een eis van 20 mg/Nm3.
Beoordeling
De huidige vergunningnorm van 25 mg/Nm3 is niet haalbaar gebleken. Gezien de in het BREF gestelde range van 50 mg/Nm3 tot 200 mg/Nm3 achten wij een verruiming van de eerder op de NeR gebaseerde norm
van 25 mg/Nm3 toelaatbaar tot een norm die binnen de range van het BREF ligt. Een dergelijke norm is
BBT.
BM heeft aangetoond dat een norm van 75 mg/Nm3 haalbaar is en wil daarnaast naar mogelijkheden zoeken om toch nog een verder verbetering te realiseren tot een emissieniveau van 50 mg/Nm3 op 1 januari
2010. Zie voorschrift 2.2.1.
Controle van deze emissie van S409
In hoofdstuk 13 van de aanvraag is het controleregime 2 volgens paragraaf 3.7.2.van de NeR bepaald. Dit
komt overeen met een controlemeting van één maal per 3 jaar. Gezien de omvang van de emissie en de
problematiek rondom de haalbaarheid van de norm lijkt het ons zinvol om een meetfrequentie van één maal
per jaar voor te schrijven. Bovendien achten wij het, gezien de huidige onzekerheid over het behalen van de
gestelde norm, noodzakelijk dat op de kortere termijn een hogere meetfrequentie, namelijk van vier maal per
jaar, wordt aangehouden. Zie voorschrift 2.2.2.
3.7.3 Emissies van ammoniak
Inleiding
De totale ammoniakemissie van BM heeft een ordegrootte van 350 ton per jaar.
De emissies van ammoniak (NH3) vinden plaats via vier puntbronnen(totaal circa 50 ton NH3) en via diffuse
bronnen (circa 300 ton NH3). Het grootste deel van NH3-verliezen naar de lucht treedt dus op als diffuus
verlies.
Het landelijke maximum volgens de National Emission Ceiling (NEC) voor de industriële NH3-emissie is
3000 ton per jaar. BM draagt hier dus circa 10% aan bij. De landbouwsector is de enige sector die substantiële
inspanningen moet leveren voor het halen van het vastgestelde sectorplafond. Voor de andere sectoren, waaronder de industriële is de reductie een gevolg van autonome ontwikkelingen.
In het BREF LVIC wordt een specifiek totaal NH3-emissie van 0,6 tot 1,5 kg per ton soda gegeven.
Bij een productie van 375 kton soda per jaar is dit een range voor de totale NH3-emissie van 225 ton per
jaar tot 563 ton per jaar. Met een emissie van 350 ton valt BM binnen deze range.
In de NeR zijn de NH3-concentratie-eisen voor puntbronnen in 2003 aanzienlijk aangescherpt van 200
mg/Nm3 naar 30 mg/Nm3.
In de vigerende vergunning is een norm opgenomen voor de diffuse ammoniakemissies. BM geeft aan
(blz.23 aanvraag) de totale emissies van puntbronnen en diffuse bronnen een betere basis te vinden voor
toetsing dan de diffuse emissies. Dit omdat de diffuse emissies indirect berekend worden uit metingen aan
de puntbronnen. Het aantal metingen van de puntbronnen is echter beperkt en de resultaten zijn zeer wisselend, zodat de emissies uit de puntbronnen niet nauwkeurig te bepalen zijn. Uitgaan van de totale NH3emissie is nauwkeuriger omdat deze wordt berekend uit de aanvoer van NH3 en de verliezen via water en
product. De metingen van deze laatste verliezen vinden veel frequenter plaats dan de luchtemmisiemetingen
aan de puntbronnen.
Wij stemmen in met een toetsing van de totale ammoniakemissies, omdat deze totale toetsing een nauwkeuriger en gelijkmatiger beeld oplevert dan een afzonderlijke toetsing van de diffuse ammoniakemissies sec.
kosteneffectiviteit reductie
De redelijkheid voor beoordeling van de maatregelen voor NH3-uitstoot is de kosteneffectiviteit. Een maat
voor beoordeling van de kosteneffectiviteit volgt uit de "uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en
grootschalige luchtverontreiniging 2003". Hierin staat een norm voor de kosteneffectiviteit van reductie van
NH3 uitstoot van 1 euro per kg.
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Uit de gegevens in de aanvraag blijkt dat de NH3-emissies van de puntbronnen, behalve die van het zakkenfilter (S409) boven het NeR niveau van 30 mg/m3 zijn gelegen. In tonnen NH3 per jaar betekent dit een
emissie boven het NeR niveau van 62 ton NH3 per jaar op basis van:
- aangevraagde uitstoot: 23 (TGW) + 2 (C501) + 26 (S609) + 18 (S409) + 2 = 71 ton NH3
- NeR niveau: 23*30/125 (TGW) + 2*30/50 (C501) + 26*30/550 (S609) + 2* 30/80 = 9 ton NH3
BM heeft in bijlage 5.5.2. tabel 2 van de aanvraag een weergave opgenomen van maatregelen met een indicatieve kosteneffectiviteit voor puntbronnen. Hieruit blijkt dat de emissie van zakkenfilter S609 terug is te
dringen met 10 ton NH3 per jaar tegen een kosteneffectiviteit van 1,7 euro per kg. De overige maatregelen
zijn duurder. Gezien de eerder weergegeven referentie voor een redelijke kosteneffectiviteit is ook de maatregel bij zakkenfilter S609 nog een te dure maatregel. De huidige voorzieningen bij de puntbronnen zijn
derhalve BBT.
Voor de diffuse emissies van NH3 zijn door BM in bijlage 5.5 tabel 1 van de aanvraag maatregelen met indicatief de kosteneffectiviteit daarvan bepaald. De volgende twee maatregelen blijken indicatief kosteneffectief
te zijn. Het betreft:
- het scheiden van de wastroggen, NH3-reductie van 25 ton per jaar tegen een kosteneffectiviteit van 0,3
euro per kg NH3
- zuurwassing: NH3-reductie van 150 ton per jaar tegen een kosteneffectiviteit van 0,8 euro per kg NH3.
BM stelt dat ondanks dat de maatregelen indicatief kosteneffectief zijn, dat het onacceptabel grote investeringen vereist voor BM om de maatregel en uit te voeren.
De totale ammoniakemissie naar de lucht, berekend op basis van het verschil tussen de aanvoer van NH3
en de verliezen via water en product, is de afgelopen jaren gedaald naar een specifieke emissie gelegen
tussen 1,05 en 1,15 kg ammoniak per ton soda. Voornoemde kosteneffectieve maatregelen (aanpassing
wastroggen en toepassen van zuurwassing) geven een ammoniakreductie in de ordegrootte van 265 ton
ammoniak. Dit betekent dat het specifiek verbruik, bij een productie van 375 kton, daalt naar circa (1,1*375265)/375 = 0,4. BM zou het met deze maatregelen beter doen dan de in het BREF LVIC weergegeven
bandbreedte voor de specifieke totaal NH3-emissie van 0,6 tot 1,5 kg per ton soda.
Bij het uitsluitend treffen van maatregelen aan de wastroggen daalt de specifieke ammoniakemissie naar
(1,1*375-25)/375 = 1,0 kg ammoniak per ton soda. Deze emissie blijft binnen voornoemde bandbreedte.
Conclusie
Uit voorgaande blijkt dat kosteneffectief maatregelen zijn te treffen om de totale ammoniakemissie van BM
terug te dringen. BM heeft aangegeven momenteel niet in staat te zijn de benodigde investeringen uit te voeren voor de zuurwassing. Bij toetsing aan het BREF LVIC blijkt deze investering meer dan BBT en dus niet
redelijk.
De investering in de wastroggen vinden wij BBT. Wij hebben in voorschrift 2.3.2 een reële termijn opgenomen waarbinnen wij uitvoering van de maatregel aan de wastroggen afgerond willen zien.
Emissienormen puntbronnen
In paragraaf 5.1.1. van de aanvraag zijn de ammoniakemissies van de puntbronnen torengaswassers
C304A en C304B en filtergaswasser C501 BM weergegeven. BM presenteert een overzicht van meetwaarden van genoemde puntbronnen met daarin onverklaarbare pieken tussen verder relatief lage waarden. De
oorzaak voor de hoge pieken ligt niet in een wisselende efficiency van de kolommen, maar naar alle waarschijnlijkheid in de wijze van monstername. Wij vinden het derhalve reëel de piekwaarden buiten
beschouwing te laten bij het bepalen van de emissienormen. De emissienormen zijn in voorschrift 2.3.4.
vastgelegd.
De via gaswasser S409 geëmitteerde ammoniak (21 mg/Nm3, aanvraag blz.23) komt vrij uit de in de fluïdbedroger behandelde soda. S409 is uitgevoerd als natte wasser, omdat een droog filter vanwege de hoge
luchtvochtigheid niet toepasbaar is. S409 is primair uitgevoerd als stoffilter.
Het zakkenfilter (S609) is primair een emissiepunt van,stof. Via het filter komt jaarlijks 26 ton ammoniak vrij.
S609 is uitgevoerd als droogfilter en ammoniak kan ongestoord dit systeem passeren. Dit ammoniak is afkomstig van de in het calcineringsproces behandelde soda en in zoverre niet te beïnvloeden. Een
normstelling voor de ammoniak-emissie van dit zakkenfilter (S609) heeft gezien de grote variatie in de uitstoot van 400 tot 700mg/Nm3 geen zin.
Controle emissie
In paragraaf 13.3.1 van de aanvraag is voor de torengaswassers C304 A/B en de filtergaswasser C501 is op
basis van de NeR paragraaf 3.7.2 een controleregime 2 overeenkomend met een meetfrequentie van de
ammoniakuitstoot van 1 maal in drie jaar vastgesteld.
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Voor S409 en S609 heeft BM geen meetregime vastgesteld, omdat BM van mening is dat de ammoniakemissie vastligt. S409 en S609 zijn niet geïnstalleerd om de ammoniakemissie te reduceren. De
hoeveelheid ammoniak wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid soda en de concentratie aan ammoniak
in de soda. Wij delen de mening dat een meting van de ammoniakconcentratie in de emissie van deze bronnen niet noodzakelijk is.
Ammoniakemissies SBB
In het SBB komt ammoniak vrij uit de aangevoerde lichte soda. Het betreft geringe emissies.
Metingen moeten dit nog bevestigen. Deze zijn nog niet uitgevoerd omdat het SBB in de loop van 2007 begonnen is met opstarten en nog niet volledig in bedrijf is. In voorschrift 2.4.3 is een uiterste datum van 1
januari 2009 opgenomen.
De geringe geëmitteerde ammoniakvracht maakt een intensief controleregime niet noodzakelijk. Volstaan
kan worden met een eenmalige meting. Dit is in voorschrift 2.4.3 vastgelegd.
3.7.4
Emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx)
Deze emissies vinden plaats via de kalkovens, de torengaswassers, filtergaswasser en verzadiger.
SO2-emissie niet relevant
De in de kalkovens ingezette antraciet/cokes bezit een zwavelgehalte van circa 1%. Dit zwavel wordt bij verbranding omgezet in SO2. Uit bij BM uitgevoerd onderzoek blijkt dat het zwavel grotendeels is terug te
vinden in de kalk (als CaSO4). Het BREF LVIC paragraaf 2.3.3.4. beschrijft eveneens de absorptie van SO2
in het proces. De feitelijke emissie is afhankelijk van een groot aantal factoren en het BREF geeft, omdat deze factoren onbekend blijven, geen vergelijkingsbasis.
Het SO2 treedt op verschillende punten uit de fabriek. Bij de kalkovens, bij de torengaswassers en bij de bicarbonaatplant (R201). Het kalkovengas bevat 50 tot 180 mg SO2 per m3. Dit leidt tot een vracht van 0,63
kg per uur. Het gas na de torengaswassers bevat nog 13 mg SO2/m3. Dit leidt tot een vracht van 0,29 kg per
uur. Het gas na R201 bevat nog 12 mg SO2 per m3. Dit leidt tot een vracht van 0,039 kg per uur.
De gezamenlijke uurvracht van 1,3 kg is kleiner dan de grensmassastroom van 2 kg per uur die de NeR
stelt. De NeR geeft aan dat in dit geval geen concentratie-eis hoeft te worden gesteld.
NOx-emissie
Het BREF paragraaf 2.3.3.3 geeft een specifieke NOx-emissie van 0,193 kg NOx per ton soda. Deze getallen geven echter geen goede vergelijkingsbasis voor BM, omdat BM niet zijn eigen stoom opwekt en de
daarmee samenhangende NOx-uitstoot niet binnen de inrichting plaatsvindt.
Het BREF geeft voor de samenstelling van de afgassen van de kalkoven een NOx-emissie van kleiner dan
300 mg/m3.
De NeR stelt eisen aan de NOx-emissie wanneer de vracht groter is dan 2 kg per uur. De NeR geeft aan dat
met procesgeïntegreerde maatregelen concentraties van 50 tot 500 mg/Nm3 haalbaar zijn.
Beoordeling NOx-emissie
De aanvraag geeft een NOx-emissie van de kalkoven liggend tussen 100 en 280 mg/m3. Dit NOx ontstaat
door verbrandingprocessen in de kalkovens waarin een mengsel van cokes/antraciet en kalksteen aanwezig
is. De emissie is lager dan 300 mg/m3 en voldoet aan het BREF LVIC.
De aanvraag geeft een NOx-emissie van de torengaswassers liggend tussen 19 en 53 mg NOx/m3. Dit NOx
is afkomstig van het proces in de kalkovens. Deze concentraties voldoen aan de range die de NeR geeft van
50 tot 500 mg/Nm3.
De NOx-emissie van S409 is afkomstig van de brander die de fluïdbeddroger van warme lucht voorziet. Met
een uitstoot van 23,4 mg/Nm3 voldoet deze emissie ruimschoots aan de range die de NeR geeft van 50 tot
500 mg/Nm3.
Controle emissies
De vorming van NOx in de kalkoven vindt plaats in de verbrandingszone. De omstandigheden waaronder
NOx wordt gevormd liggen vast en zijn niet te beïnvloeden onder de gegeven omstandigheden, zijnde dimensionering kalksteenoven, vaste verhouding kalksteen/cokes/antraciet en stochiometrische verbranding.
Verdere controle van de NOx -emissie van de kalkoven en de torengaswassers is niet noodzakelijk.
De geringe concentratie aan NOx van S409 maakt verdere controle van deze emissie niet noodzakelijk.
3.7.5 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen 2003 en Besluit broeikasgassen 2003
In de inrichting zijn diverse koelinstallaties aanwezig. Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig toepassen
en het zich ontdoen van de HCFK's en HFK's moet voldoen aan het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen
Wms 2003 en het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de op deze besluiten gebaseerde nadere regels.
Omdat deze besluiten een directe werking hebben, mogen wij geen voorschriften hieromtrent opnemen.
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3.7.6
Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Door BM wordt fijn
stof, stikstofoxiden en koolmonoxide uitgestoten. Het betreffen bestaande emissies die niet toenemen. Een
toetsing aan de immisiegrenswaarden kan derhalve achterwege blijven.
3.7.7 Conclusie
De luchtemissies zijn BBT
3.8
Geluid
3.8.1
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 zijn twee akoestische rapporten gevoegd: Onderzoek geluiduitstraling BM B.V. te Delfzijl situatie 2005, 2846/NAA/ad, 28 februari 2005 en Akoestisch rapport tbv revisievergunning Kemax, Akzo Nobel
Engineering bv, doc.no. 2.070.074, 30 november 2000. BM en Kemax zijn eerder als twee inrichtingen vergund. Nu wordt een gezamenlijke revisievergunning aangevraagd. Daarom worden nu beide bedrijven als 1
inrichting beoordeeld. In het vervolg van deze geluidbeoordeling wordt waar "BM" staat BM inclusief Kemax
bedoeld. Het bedrijf heeft in het kader van deze revisievergunning geen specifieke veranderingen of uitbreidingen voorzien. Er vindt ten aanzien van de reeds vergunde geluidruimte geen wijziging of uitbreiding
plaats, daarom is akkoord gegaan met bovenvermelde akoestische rapportages.
In de aanvraag en de akoestische rapporten wordt de geluidsbelasting van de inrichting in de representatieve situatie beschreven. BM is een continubedrijf. De installaties zijn gedurende het etmaal continu in bedrijf.
Verder vindt in de representatieve bedrijfssituatie in de dag- en avondperiode enige extra activiteit plaats in
de vorm van aan- en afvoer, intern transport, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke. Deze activiteiten
veroorzaken een geringe verhoging van het geluidsniveau in deze periodes. Ten aanzien van geluid is de
nachtperiode maatgevend.
3.8.2
Geluidsbelasting
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is rond de industrieterreinen in Delfzijl, waarop BM is gesitueerd,
een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau LAr.LT), veroorzaakt door de industrie op deze terreinen, mag buiten de zone niet meer
dan 50 dB(A) bedragen. De zonegrens ligt afhankelijk van de richting op ca. 2 tot 6 km afstand van de inrichting. Daarnaast geldt voor elk van de woningen in de zone een grenswaarde voor de geluidsbelasting, die
kan variëren van 55 tot 65 dB(A). In het kader van de geluidssanering van het industrieterrein zijn voor de
dichtstbijzijnde woningen, gelegen te Farmsum op ca. 400 m in westelijke richting en te Weiwerd op ca. 600
in zuidoostelijke richting, Maximale Toelaatbare Gevelbelastingen van 56-58 dB(A) en 65 dB(A) vastgesteld
voor de situatie na sanering. BM heeft in het kader van de geluidssanering maatregelen getroffen. Uit het
akoestisch onderzoek blijkt dat de indertijd vastgelegde saneringsdoelstellingen grotendeels zijn gehaald.
De geluidsbelasting (etmaalwaarde) van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 42 dB(A). Hier
is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De geluidsbelasting (etmaalwaarde) op
de woningen te Farmsum en Weiwerd bedraagt ten hoogste 53 respectievelijk 51 dB(A). Hier is ten hoogste
respectievelijk 58 en 65 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
Met dit uitgangspunt in samenhang met de gegevens uit het zonebeheersysteem, blijkt uit de zonetoets dat
met de geluidsbelasting vanwege de werkzaamheden van BM de grenswaarden van de Wet geluidhinder in
acht genomen worden. De zonetoets is als bijlage 4 aan deze vergunning gehecht en is dus tezamen met
deze vergunning ter inzage gelegd.
In het rapport van 2005 zijn een groot deel van de bestaande bronnen ongewijzigd overgenomen uit eerdere
vergunde situaties. Veel van deze bronnen zullen al jaren in gebruik zijn. De saneringsmaatregelen zijn onderzocht in de periode van 1993-1997. Dat heeft geresulteerd in aantal mogelijke maatregelen binnen
redelijke kosten. Inmiddels is de techniek voortgeschreden en zijn er wellicht meer of andere mogelijkheden
tot geluidsreductie. Ook kunnen mogelijk bepaalde bronnen nauwkeuriger worden gemeten nu enkele van
de meest luidruchtige bronnen zijn gesaneerd. Verder kunnen reguliere vervangingen van onderdelen hebben geleid tot een verandering van de geluidssituatie.
De nog beschikbare geluidsruimte op het industrieterrein is beperkt. BM draagt van de bedrijven op het geluidsgezoneerde industrieterrein Oosterhorn een aanzienlijk deel bij van de geluidsbelasting op woningen en
op de zone.
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Het wordt daarom van belang geacht dat BM (inclusief Kemax) inventariseert of het huidige geluidmodel nog
wel overeenkomt met de werkelijke situatie en dat onderzocht wordt welke maatregelen er te treffen zijn om
de geluidsbelasting op de omgeving te beperken. BM heeft in de aanvraag aangegeven een dergelijk onderzoek uit te voeren. Door middel van een voorschrift hebben wij aan dit onderzoek een uiterlijke termijn van 1
januari 2010 verbonden.
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens en controlewaarden op referentiepunten rond de
inrichting. De referentiepunten komen niet overeen met de controlepunten uit het akoestisch onderzoek van
de aanvraag om vergunning. De referentiepunten zijn aangepast in verband met de bereikbaarheid voor toezicht. De geluidsbelasting op deze controlepunten is met behulp van het rekenprogramma en het model,
waar het akoestisch onderzoek op is gebaseerd, herberekend. De geluidsbelasting op deze punten is daarmee overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
3.8.3 Maximale geluidsniveaus
Het grootste deel van de geluidbronnen van BM is stationair. Ten gevolge van kleine onregelmatigheden zal
het geluidsniveau kunnen fluctueren. Daarnaast treden met name bij het lossen van schepen en het vullen
van kalkovens maximale geluidniveaus (LAmax)) op.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de maximale geluidsniveaus in Farmsum met name worden veroorzaakt door het storten van de kalksteen in de ovens en in Weiwerd door het lossen van een schip. De
berekende maximale geluidsniveaus (etmaalwaarde) bedragen bij de woningen in Farmsum en Weiwerd ten
hoogste 52 respectievelijk 53 dB(A) in zowel dag- avond en nachtperiode. Deze geluidsniveaus liggen ca. 9
tot 12 dB boven het langtijdgemiddelde geluidsniveau.
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen
van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen. Aan deze streefwaarden wordt bij de woningen in Weiwerd niet helemaal voldaan. In het kader van de
geluidssanering zijn voorzieningen getroffen om de optredende maximale geluidsniveaus te beperken.
De grenswaarden voor het maximale geluidsniveau bedraagt 70, 65 en 60 dB(A) in dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt ruimschoots voldaan. Bij deze woningen is een MTG van maximaal 65
dB(A) vanwege alle bedrijven samen toegestaan. De berekende maximale geluidsniveaus liggen onder deze
waarde. De berekende maximale geluidsniveaus bij woningen worden daarom aanvaardbaar geacht. De
maximale geluidsniveaus hebben wij op de referentiepunten rond het bedrijf in een voorschrift vastgelegd.
3.8.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. Van en naar het bedrijf bedraagt het aantal vrachtautotransporten ca. 30 per etmaal. Gezien
de ligging van de inrichting en de infrastructuur pp het'gezoneerd industrieterrein Oosterhorn zal dit transport
- gerekend vanaf de inrichting - door zijn rijgedrag ruimschoots opgenomen zijn in het heersend verkeersbeeld voordat woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.8.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht genomen.
3.8.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de vergunningpunten 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 is, behalve de genoemde grenswaarden, een
controlewaarde vastgelegd op een controlepunt gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op dit punt kan in
het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op het controlepunt kan worden afgeweken, mits ons vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de
zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat het geluidsniveau op het
controlepunt na de verandering zal zijn. Dit geluidsniveau geldt vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport nebben ingestemd als controlewaarde.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden betrokken
bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden geaccepteerd.
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3.9
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.10
Bodem
3.10.1 Bodembeschermingsbeleid
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 ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader
(voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de NRB. 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 (BRCL) 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".
Verder geeft de NRB aan dat wanneer voor een specifiek procesonderdeel de combinatie van (bestaande)
maatregelen en voorzieningen niet leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico, maar dat sprake is van een
verhoogd bodemrisico, soms een aanvaardbaar bodemrisico kan worden bereikt door middel van monitoring
in combinatie met zorgplichtsanering. De keuze voor monitoring behoeft daarbij instemming van het bevoegd
gezag. Een goede afstemming tussen vergunninghouder en bevoegd gezag over de uitgangspunten en
randvoorwaarden met betrekking tot het monitoringssysteem is onontbeerlijk. Het monitoringssysteem dient
te voldoen aan de in de NRB opgenomen richtlijn "Richtlijn Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten".
3.10.2 Bodemrisicodocument
In bijlage 6.2.1. van de aanvraag is de bodembeschermingsstrategie opgenomen om te komen tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. De bijlage bevat een overzicht van bodembedreigende
activiteiten met het bijhorend bodemrisico en de bodembeschermende voorzieningen. In een aantal gevallen
wordt nu al een verwaarloosbaar risico bereikt. In een aantal gevallen is sprake van verhoogd risico. Het betreft de volgende activiteiten en maatregelen:
- Voedingpekelopslagtank V301
-VerzameltankV310
- Moederloogtanks V302 A/B/C
-SumptankV511
- Opslagterrein kalksteen, cokes en antraciet
- Rioleringssysteem.
- Natriumhydrosulfidetanks V316 A/B
- Buffertank V867
BM stelt voor het bodemrisico van V301, V310, V302 A/B/C V511 en het opslagterrein voor cokes en antraciet te verlagen door het aanleggen van een monitoringssysteem. Gezien de aard van de
bodembedreigende stoffen en het gegeven dat het BM een bestaande fabriek is, achten wij dit uitgangspunt
aanvaardbaar.
De bestaande natriumhydrosulfideopslagtanks V316 A/B en bestaande buffertank V867 zijn vrij van de
grond opgesteld. Onder de tanks is geen bodembeschermende voorziening in de vorm van een vloeistofkerende of vloeistofdichte vloer aangebracht. BM wil hier monitoren door middel van intensieve visuele
inspecties en niet door het plaatsen van peilbuizen. In voorschrift 3.2.4. hebben wij aan deze inspecties een
frequentie van minimaal één keer per wacht verbonden.
Het ondergrondse deel van het bedrijfsrioleringssysteem is niet beoordeeld op vloeistofdichtheid. Een verwaarloosbaar risiconiveau is bereikbaar door een vloeistofdichte uitvoering van het riool. Het betreft hier
echter een bestaand riool. De NRB geeft aan dat bij een bestaand riool een verhoogd risico toegestaan is.
Nulsituatie
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Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder voldoende inzicht hebben
in de nulsituatie van de bodem. Middels een nulsituatieonderzoek kan dan de kwaliteit van de bodem worden vastgelegd. Dit betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
In 1999 is in het kader van de Bodemsanering bestaande bedrijfsterreinen (BSB) vastgesteld dat de verontreinigingssituatie op de locatie van BM zodanig is dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Dit is
vastgesteld op basis van een onderzoek uit 1997. In dit onderzoek zijn diverse verontreinigingen in de bodem aangetoond, waarbij de verontreiniging met kwik niet gerelateerd is aan de sodaproductie.
In maart 2002 is een saneringsplan op hoofdzaken bij ons ingediend. Wij hebben onze instemmingrhieraan
gegeven per brief van 5 augustus 2002 (kenmerk 2002-10578d, RMA)
Met deze informatie is de nulsituatie van de bodem vastgelegd. In de voorschriften is een eindsituatieonderzoek voorgeschreven, dat moet worden uitgevoerd nadat de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt zodat is na te
gaan in hoeverre de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit
ten opzichte van de nulsituatie.
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. Na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) is een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
3.11
Veiligheid
3.11.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Een belangrijk aandachtspunt voor veiligheid is opgelost doordat de opslag van ammoniak onder druk is
vervallen en is vervangen door aanvoer van ammoniak in een waterige oplossing, zijnde ammonia-oplossing
met een concentratie ammonia kleiner dan 25%. Door de ammoniak in deze waterige oplossing aan te voeren vervalt de giftige aard van de stof en is de stof niet meer als milieugevaarlijk geclassificeerd, want
volgens Annex l van de EU-richtlijn 67/548/EEC is ammonia in concentraties <25% niet als R50 gelabeld (bij
concentraties groter dan 25% wel).
Wel is 25% ammonia nog bijtend.
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die binnen de inrichting van BM aanwezig is, is lager dan de in het BRZO
1999 aangegeven drempelwaarde. De inrichting valt derhalve niet onder het BRZO1999.
De Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer is derhalve ook niet van toepassing.
Opslagen van gevaarlijke stoffen in emballage zijn kleiner dan 10 ton.
Het op 29 maart 2007 in werking getreden Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) is niet van toepassing Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten
worden in het Risicoregister. De aanwijzing hiervoor staat in de drempelwaardentabel, die is opgenomen in
de Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaarlijke Stoffen.
BM valt niet onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
3.12
Energie
BM 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 energie-efficiency (d.d. 6 juli 1999). BM heeft in juni 2000 dit convenant ondertekend. In 2005
is de tweede fase benchmarking energie efficiency studie uitgevoerd voor BM en Kemax. Uit deze studie
volgt dat BM Delfzijl tot de wereldtop behoort qua efficiënt energieverbruik. BM rapporteert jaarlijks over de
ontwikkeling van de Energie-Efficiency-Index.
Middels een voorschrift hebben wij BM verplicht om het beëindigen van de deelname aan het convenant aan
ons melden. Indien BM de deelname aan het convenant beëindigt, willen wij dat het bedrijf toch het energiegebruik beperkt door middel van energiezorg en met energiebesparende maatregelen. In dat geval zullen wij
de vergunning ambtshalve gaan aanscherpen.
3.13
Grondstoffen-en waterverbruik
Bij BM wordt leidingwater alleen gebruikt voor sanitaire doeleinden en niet voor procesdoeleinden. 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.
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3.14
Afvalstoffen
Afvalstromen
Bij BM ontstaan afvalstoffen. Het betreft onder andere bedrijfsafvalstoffen zoals gruis van kalksteen, afvalkalk en aankorstingsmateriaal ("scale"). Niet gemalen kalksteengruis wordt toegepast als wegverharding.
Verder ontstaat gries (vaste stof) bij het terugwinnen van ammoniak in de blustanks. Het gries wordt met het
afvalwater uit de blustanks geloosd. De grotere stukken gries (grof gries) worden terug gewonnen uit het te
lozen afvalwater en toegepast als bodemverbeteraar. Om het grof gries als bodemverbeteraar (alkalische
meststof) te kunnen toepassen vindt eerst wassing plaats met water in een met water gevulde opvangbak,
waarmee het chloridegehalte en ammoniak tot een geschikt niveau wordt terug gebracht. Het waswater
wordt afgevoerd middels een gotensysteem. Daarna wordt de opvangbak met het grof gries afgevoerd naar
een daarvoor ingericht opslagterrein om verder te ontwateren. Het uitlekwater en regenwater wordt afgevoerd naar een rioolput.
beoordeling:
Gezien de samenstelling en toepassing van het grof gries zijn wij van mening dat hier geen sprake is van
een bodembelastende stof.
Om vermenging van grof gries met de bodem te voorkomen is opslag op een verharde ondergrond noodzakelijk. Tevens dient te worden voorkomen dat de opslag zich ongelimiteerd kan uitbreiden. De toepassing
van grof gries in de landbouw maakt dat de afzet niet gelijkmatig over het jaar plaatsvindt. Een maximum
buffervoorraad van 50% van de jaarproductie overeenkomend met 5000 ton opslag lijkt ons derhalve een
reële bovengrens.
Grof gries is een grofkorrelig materiaal en is bevochtigbaar. Stofoverlast kan worden tegengegaan door het
materiaal te besproeien. In een voorschrift is dit vastgelegd.
Bij BM ontstaat ook gevaarlijk afval. Het betreft olie en vet van het smeren van apparatuuronderdelen. De
restanten olie en vet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
Een derde categorie afvalstoffen betreft huisvuil, hout, papier, karton, plastic, isolatiemateriaal,
bouw/sloopafval, schroot en verontreinigde emballage. BM houdt deze afvalstoffen gescheiden en brengt
een aantal afvalstromen (papier, karton, schroot en emballage) naar herverwerkings-bedrijven.
BM levert een deel van de afgewerkte pekel van het LSB aan het onderdeel Kemax. Kemax behandelt de
afgewerkte pekel en scheidt een calciumchloride-oplossing af. Deze oplossing wordt als product verkocht.
Afvalstoffenbeleid
Het afvalstoffenbeleid heeft als doelstelling om te komen tot een verdere vermindering van afvalstoffen (preventie). BM heeft in de afgelopen jaren hieraan invulling gegeven door jaarlijks circa 800 ton gemorste soda
en bicarbonaat terug te voeren in het LSB-proces, opdat het wordt omgezet in product en daarnaast kalksteengruis en grof gries her te gebruiken als wegverhardingsmateriaal respectievelijk bodemverbeteraar.
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.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan
aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
3.15
Afvalwater
De kwaliteit en de hoeveelheid te lozen afvalwater op de Eems (afvalwater), het Eemskanaal (koelwater) en
het Oosterhornkanaal (sanitair afvalwater/laboratoriumafvalwater) zijn vastgelegd in de door Rijkswaterstaat
respectievelijk het Waterschap Hunze en Aa's verleende vergunningen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing op het riool van derden en het door derden beheerd zuiveringstechnisch werk.
Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn aan de vergunning
verbonden.
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3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden.
De inrichting van BM is gelegen op een industrieterrein, waarvan de infrastructuur is berekend op grote aantallen verkeersbewegingen. De verkeersbewegingen zullen geen overlast in de zin van verkeershinder en
filevorming veroorzaken. In de omvang van de transporten zien wij geen aanleiding om voorschriften in de
vergunning op te nemen voor het beperken van de transport-bewegingen over de weg.
3.17
Opslag
Opslag in emballage
Bijlage 6.3. van de aanvraag geeft een overzicht van opslagen van gevaarlijke stoffen in emballage en de
omvang daarvan. Deze opslagen zijn klein en overschrijden niet de 10 ton grens die in hoofdstuk 4 van de
PGS15 wordt genoemd.
CPR-15-1 is vervangen door PGS15. De overgang van CPR-15-1 naar PGS15 zal naar onze mening weinig
praktische problemen geven. In een voorschrift beperken wij de maximale opslaghoeveelheid tot 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage per opslag.
Opslag in tanks
Opslag ammonia (NH4OH) maximaal 24,5% in water. Dit mengsel heeft corrosieve eigenschappen, maar is
niet meer ingedeeld als giftig in tegenstelling tot de opslag van ammoniak (NH3) onder druk. Ammoniak onder druk werd voorheen bij BM opgeslagen. BM heeft vanwege de met opslag en overslag van ammoniak
samenhangende veiligheidsrisico's ervoor gekozen geen ammoniak meer op te slaan en aan te voeren.
De opslag van ammonia in atmosferische tanks dient te voldoen aan de voorschriften voor opslag in chemicaliëntanks.
Laden en lossen
Transport van het eindproduct soda vindt plaats door middel van wegvervoer en per schip. De scheepsbelading van zware soda is uitbesteed aan Akzo Nobel en valt niet onder deze vergunning.
Transport van het eindproduct calciumchloride vindt plaats door middel van wegvervoer en per schip. De
scheepsbelading van calciumchloride is uitbesteed aan Akzo Nobel en valt niet onder deze vergunning.
Aan de verlading ten behoeve van het wegvervoer zijn in de voorschriften eisen gesteld in verband met stofverspreiding en in verband met voorkomen van bodemverontreiniging.
Aan de verlading van cokes/antraciet en kalksteen vanuit een schip zijn eveneens voorschriften gesteld in
hoofdstuk 2. Zie ook considerans paragraaf lucht.
3.18
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
- er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
- met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële zekerheid
worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro;
- van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
Omdat BM onder geen van deze criteria valt zal geen financiële zekerheid worden gesteld.
3.19
Overi g e as pecten
3.19.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
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3.19.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer en de EU-verordening EPRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
Milieujaarverslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit milieuverslaglegging. De eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven in voornoemde verordening. Het ligt in de
bedoeling dat vanaf het verslagjaar 2008 beide verslagen tezamen elektronisch worden ingediend.
3.19.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen dienen
bij de provincie Groningen te worden gemeld via het algemene telefoonnummer. Dit is momenteel 0653977863.
3.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment water plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren. Rijkswaterstaat en het Waterschap Hunze en Aa's zijn als adviseur bij
deze procedure betrokken. Wij hebben ten aanzien van dit aspect geen opmerkingen of adviezen ontvangen.
3.21
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
- Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
- Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk 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.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen, besluiten wij aan Brunner Mond BV,
gevestigd aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl, de gevraagde revisie vergunning té verlenen, overeenkomstig de
aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
'
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
Ingevolge artikel 8.16, onder c, van de Wm besluiten wij dat de voorschriften 3.1.1. en 3.1.2. van deze vergunning van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de
gestelde bepalingen is voldaan.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
5.3
Productiecapaciteit
Per jaar mogen maximaal de volgende hoeveelheden worden geproduceerd:
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375 kton/jaar lichte soda in het Lichte Soda Bedrijf (LSB)
250 kton/jaar zware soda in het Heavy Soda Bedrijf (HSB)
55 kton/jaar natriumbicarbonaat in het SodiumBicarbonaatBedrijf (SBB)
120 kton/jaar 36% calciumchloride-oplossing in de Kemax.
5.4
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
- Hoofdstuk 3, waarin is opgenomen een beschrijving van de inrichting;
- Paragraaf 5.2.2., controle op de werking van apparatuur en emissie
- Paragraaf 5.2.3, maatregelen ter voorkoming van stofemissies
- Bijlage 3.1.: gedetailleerde procesbeschrijvingen
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.5
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunning. De eerder verleende vergunning vervalt pas op het moment dat deze vergunning
zowel in werking is getreden als onherroepelijk is geworden.
5.6

Ondertekening en verzending

Groningen, 15 april 2008.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
, voorzitter

, secretaris.

Verzonden op:
Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. Brunner Mond, Oosterhorn 4 te Delfzijl
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
3. VROM, Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
4. Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
5. Hoofdingenieur-directeurvan Rijkswaterstaat, Noord-Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
6. Dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, postbus 30020, 9700 RM Groningen.
8. MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6421 BC Nijmegen
9. Stichting Natuur en Milieu, Postbus 1578, 3500 BN Utrecht
10. Waddenvereniging, Postbus 90, 8860 AB Harlingen
11. Milieufederatie Groningen, Postbus 1020, 9701 BA Groningen
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1

ALGEMEEN

1.1
Ged ragsvoorsch riften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten altijd goed bereikbaar
zijn voor hulpverleningsdiensten.
1.1.3
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.4
Procesapparatuur, opslagtanks en leidingen welke zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd
verkeer plaatsvindt moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
1.1.5
Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting ter zake verantwoordelijke personen op
de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat werkzaamheden worden verricht op het terrein
van de inrichting moeten alle betrokken personen zodanig zijn geïnstrueerd, dat zij handelen in overeenstemming met bij of krachtens de wet gestelde voorschriften (bijvoorbeeld door bedrijfsinstructies). Hierbij
worden ook gerekend: het kennen van de gevaarsaspecten van de gebruikte stoffen alsmede de werkwijze
en de te nemen maatregelen bij incidenten teneinde nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan
wel zoveel mogelijk te beperken.
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 2 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.2

Registratie

1.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin wordt aangegeven waar de informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden
bijgehouden. Via het registratiesysteem moet de volgende informatie zijn opgenomen:
De schriftelijke instructies voor het personeel;
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen etc.
Registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van
stookinstallaties, etc.);
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
Registratie van het energie- en waterverbruik;
Het bedrijfsnoodplan;
Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
Een afschrift van de vigerende aanvraag en de milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften
en meldingen;
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.
1.2.2
De in voorschrift 1.2.1 genoemde informatie moet tenminste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren. Van de resultaten van een meting,
keuring, controle of analyse dienen minimaal de meest recente resultaten te worden bewaard.
1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
1.3
Energie
1.3.1
Wanneer het Convenant Benchmarking energie-efficiency (d.d. 6 juli 1999) of de deelname
van de vergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit
onmiddellijk aan ons college.
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2

LUCHT

2.1
Diffuse emissies
2.1.1
Het stofbeheersplan kenmerk 005R97 dient jaarlijks te worden geactualiseerd.
Het geactualiseerde stofbeheersplan dient te worden bewaard conform voorschrift 1.2.1. van
deze vergunning.
2.1.2
Bij het lossen van cokes/antraciet en kalksteen door middel van grijpers mag de storthoogte van de
grijpers niet groter zijn dan 1 meter en moet de grijper onder de rand van het windscherm zijn gezakt. Bij een
windkracht van 14 m/s of hoger mogen geen lesactiviteiten met grijpers worden uitgevoerd.
2.1.3
Het transport van kalk van de kalkovens naar het maalgebouw van het LSB dient
zodanig plaats te vinden dat stof zich niet buiten de van het transportsysteem deel uitmakende installaties
verspreid.
De stofverspreiding ten gevolge van het interne transport van antraciet/cokes en kalksteen dient te
worden beperkt door deze stoffen te besproeien met water of een vergelijkbare
emissiebeperkende maatregel.
Wanneer stofverspreiding tot buiten het opslagterrein optreedt dient de vergunninghoudster het opslagterrein
van antraciet/cokes en kalksteen te besproeien met water/calciumchloride-oplossing.
2.1.4
De stortbakken waarin zich stofvormende of stofvormige (afval)producten bevinden, dienen na gebruik direct
afgedekt te worden met zeildoek.
2.1.5
Bij het vullen van bulkauto's, spoorwagons en bigbags met soda dient de verdringingslucht te
worden afgezogen en te worden behandeld in het stoffiltersysteem.
2.2
Stofemissies
2.2.1
De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt S409 (HSB) mag tot 1 januari 2010 niet meer bedragen dan
75 mg/Nm3 .
De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt S409 (HSB) mag na 1 januari 2010 niet meer bedragen dan
50 mg/Nm3 .
2.2.2
De emissie (in kg/uur) en de emissie-concentratie (in mg/Nm3 droog gas) van stof in de afgassen van emissiepunt S409 moet tenminste drie maal per jaar worden bepaald totdat tenminste twee metingen achter
elkaar hebben aangetoond dat een emissieconcentratie van 50 mg/Nm3 is bereikt. Daarna dient deze emissie tenminste eenmaal in het jaar te worden bepaald. De bepaling van de emissie dient plaats te vinden
onder normale bedrijfsomstandigheden volgens ISO 9096. Binnen twee maanden na het uitvoeren van genoemde metingen dienen de meetresultaten schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
2.2.3
Indien de emissievracht aan stof in de afgassen uit een puntbron kleiner is dan 0,2 kg per uur, zijnde de
grensmassastroom van stof uit de NeR, dan is een concentratie-eis van 50 mg/Nm3 van toepassing.
2.2.4
Indien de emissievracht aan stof in de afgassen uit een puntbron groter is dan 0,2 kg per uur, zijnde de
grensmassastroom van stof uit de NeR, dan is voor een filtrerende afscheider een concentratie-eis van 5
mg/Nm3 van toepassing en voor niet filtrerende afscheiders een concentratie-eis van 20 mg/Nm3.
2.2.5
De emissie (in kg/uur) en de emissieconcentratie (in mg/Nm3 droog gas) van stof in de afgassen van de inrichting aanwezige stofemissiepunten moeten tenminste eenmaal in de drie jaar, voor het eerst in 2010,
onder normale bedrijfsomstandigheden worden bepaald volgens ISO 9096. Binnen twee maanden na het
uitvoeren van genoemde metingen dienen de meetresultaten schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden
gerapporteerd.
2.2.6
De emissieconcentratie van stof uit de stoffilters S202, S220, S707/1 en S707/2 mag niet meer bedragen
dan 20 mg/Nm3.
2.2.7
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Wasser S409 dient te zijn voorzien van meetapparatuur ten behoeve van de volgende emissierelevante parameters:
- drukval over de wasser
- minimaal debiet vloeistofcirculatie
Bovenstaande emissierelevante parameters dienen continue gemeten en geregistreerd te worden.
Bij storingen dient een optisch en akoestisch signaal te worden gegeven; storingen moeten zo snel mogelijk
worden verholpen.

2.2.8
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen procedures en instructies beschikbaar te zijn met betrekking tot het bewaken van onder en bovengrenzen van in voorschrift 2.2.7
genoemde emissierelevante procesparameters waarbinnen de goede werking van wasser S409 gewaarborgd is en met betrekking tot de wijze waarop de meetapparatuur wordt gecalibreerd.
2.2.9
Vergunninghouder dient te handelen in overeenstemming met de op basis van voorschrift 2.2.8. beschikbare
procedures en instructies.
2.3

Ammoniakemissies

2.3.1
Vergunninghouder dient te streven naar een vermindering van de ammoniakemissies naar de lucht tot een
niveau van uiteindelijk 0,6 kg ammoniak per ton lichte soda.

2.3.2
De totale ammoniakemissie naar de lucht, berekend op basis van het verschil tussen de aanvoer van NH3
en de verliezen via water en product mag niet groter zijn dan 1,2 kg ammoniak per ton lichte soda.
Voor 1 juni 2008 dienen maatregelen te zijn getroffen (scheiding wastroggen) waarmee genoemde ammoniakemissie dient te zijn gereduceerd naar minder dan 1,0 kg ammoniak per ton lichte soda.

2.3.3
Jaarlijks dient een massabalans voor ammoniak over het afgelopen kalenderjaar te worden opgesteld. Deze
massabalans dient elk jaar voor 1 april te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag als onderdeel van het
milieujaarverslag. In de massabalans dient tenminste te worden opgenomen: aangevoerde hoeveelheid
ammoniak, verliezen van ammoniak via water en product en een onderbouwing van de gehanteerde hoeveelheden.

2.3.4
De emissieconcentratie van ammoniak in de uitgeworpen gassen van de hieronder genoemde emissiepunten mag niet meer bedragen dan:
Emissiepunt
Emissieconcentratie
C304A(TGW1)
80mg/Nm3
C304 B (TGW2)
30 mg/Nm3
C501 (filtergaswasser)
50 mg/Nm3

2.3.5
De emissie (in kg/uur) en de emissieconcentratie (in mg/Nm3 droog gas) van ammoniak in de afgassen van
C304 A/B, C501 moeten tenminste eenmaal in de twee jaar, voor het eerst in 2010, onder normale bedrijfsomstandigheden worden bepaald volgens de NEN 2826. Binnen twee maanden na het uitvoeren van
genoemde metingen dienen de meetresultaten aan het bevoegd gezag te worden toegezonden.

2.3.6
De torengaswassers C304A en C304 B en filtergaswasser C501 dienen te zijn voorzien van meetapparatuur
ten behoeve van de volgende emissierelevante parameters:
- drukval over de wasser
- minimaal debiet wasvloeistof
Bovenstaande emissierelevante parameters dienen continue gemeten en geregistreerd te worden.
Bij storingen dient een optisch en akoestisch signaal te worden gegeven; storingen moeten zo snel mogelijk
worden verholpen.

2.3.7
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen procedures en instructies beschikbaar te zijn met betrekking tot het bewaken van onder en bovengrenzen van in voorschrift 2.3.6
genoemde emissierelevante procesparameters waarbinnen de goede werking van de gaswassers C304A/B
en C501 gewaarborgd is en met betrekking tot de wijze waarop de meetapparatuur wordt gecalibreerd.
2.3.8
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Vergunninghouder dient te handelen in overeenstemming met de op basis van voorschrift 2.3.7. beschikbare
procedures en instructies.
2.4
Emissies SBB
2.4.1
Indien de emissievracht aan ammoniak in de afgassen uit een puntbron groter is dan 150 gram per uur, zijnde de grensmassastroom van ammoniak uit de NeR, dan is een concentratie-eis van 30 mg/Nm3 van
toepassing conform de NeR.
2.4.2
De in deze paragraaf genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone
lucht.
2.4.3
Uiterlijk op 1 januari 2009 dient vergunninghouder aan het bevoegd gezag te rapporteren omtrent de werkelijke emissies naar de lucht van stof uit S225 en ammoniak uit V216, R201, S225.
2.5

Onderhouds- en monitoringsprogramma

2.5.1
Er dienen ten behoeve van de borging van de goede werking van de (nageschakelde) emissiebeperkende
voorzieningen instructies en procedures beschikbaar te zijn die de uitvoering van het onderhoud en de monitoring beschrijven. Deze instructies en procedures dienen aan te geven:
hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud en vervanging wordt geborgd;
hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);
hoe hiermee preventief onderhoud wordt bevorderd;
op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde emissieperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde voorzieningen wordt uitgevoerd en geregistreerd;
welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van de betreffende voorzieningen te controleren.
2.5.2
Vergunninghouder dient te handelen in overeenstemming met de op basis van het vorige voorschrift beschikbare instructies en procedures.
2.6

Toetsing luchtemissiemetingen

2.6.1
De metingen op grond van voorschrift 2.2.2, 2.2.5., 2.3.5. en 2.4.3. dienen te voldoen aan het gestelde in de
voorschriften van deze paragraaf.

2.6.2
De uitvoering van een emissiemeting op grond van voorschrift 2.2.2, 2.2.5., 2.3.5. en 2.4.3. dient twee weken voor datum te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
2.6.3
De meting dient plaats te vinden door een onafhankelijke instantie of een eigen geaccrediteerde meetdienst.
2.6.4
De meetonzekerheid van de meting wordt bepaald door de meetinstantie als 95% betrouwbaarheidsinsterval
en mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis.
De meetonzekerheid dient van het meetresultaat te worden afgetrokken voordat de meting aan de emissieeis wordt getoetst.
2.6.5
De meetresultaten moeten worden gepresenteerd bij de standaardcondities waarin ook de norm is uitgedrukt
2.6.6
De meting dient plaats te vinden onder representatieve bedrijfscondities.
2.6.7
Gemeten dient te worden per puntbron.
2.6.8
In de rapportage van de meting dient het volgende te worden vastgelegd:
- meetresultaten;
- toetsing aan de emissiegrenswaarde;
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- de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en belasting c.q. de bedrijfsomstandigheden
waarbij de metingen zijn verricht;
- met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
- het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
- op welke plaats is gemeten;
- de toegepaste meetmethoden, waarbij ingeval wordt afgeweken van een erkende meetnorm de afwijking
duidelijk wordt gemotiveerd;.
- een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voorkomen en over de nauwkeurigheid van de
metingen.
- welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten.
De rapportage dient uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de desbetreffende metingen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag..

3

BODEM

3.1
Onderzoeken
3.1.1
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
3.1.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en
een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek.
3.2
Rapportage NRB
3.2.1
Binnen de inrichting dient een actuele rapportage met daarin opgenomen de bepaling van de bodembeschermingsstrategie van elke bodembedreigende bedrijfactiviteit, overeenkomstig A3 van de NRB, aanwezig
te zijn.
3.2.2
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodem risicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).
Dit voorschrift is niet van toepassing voor opslagtank V316 A/B, V867, V301, V302 A/B/C, V310, V511 en de
opslag van kalksteen, cokes en antraciet.
3.2.3
Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een eindemissiescore van

2.
Toelichting : overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande rioleringen het niet redelijk geacht om naast een
inspectieprogramma en noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te voeren voor het behalen van
eindemissiescore 1.
3.2.4
De bestaande opslagtanks V316 A/B en de bestaande tank V867 dienen minimaal één keer per acht uur gecontroleerd te worden op lekkage. Lekkages dienen direct te worden verholpen.
3.2.5
De bestaande opslagtanks V316 A/B dienen vrij van de grond te zijn opgesteld en te zijn voorzien van een
Hoog en Hoog Hoog niveau alarmering.
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3.3
Risicobeperkend onderzoek (monitoring)
3.3.1
Bij de hieronder opgesomde bestaande activiteiten moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen
en maatregelen zijn getroffen dat de activiteit, overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie
A* (aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging),
opsomming bestaande activiteiten:
- opslagtank V301, V302 A/B/C, V310, V511;
- opslag van kalksteen, cokes en antraciet;
- loop absorptievacuümpompen K301 A/B en K302 A/B;
- loop bij knock out vat S404;
- verbinding tussen putten compressie;
- verbinding tussen putten calcinering naar olieskimmer;
- loop van condensaat calcineergascondensor E601 A/B;
- loop van vacuümpomp K604A/B waswaterestillatie.
3.3.2
Teneinde het in voorgaand voorschrift genoemde aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging te bereiken
dient vergunninghouder een monitoringssysteem en monitoringprogramma aanwezig te hebben dat ten minste voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van "B02 Monitoring bodemkwaliteit
bedrijfsmatige activiteiten" van de NRB.
3.3.3
Beheer en exploitatie van het monitoringssysteem dienen plaats te vinden overeenkomstig hoofdstuk 6 van
"B02 Monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" van de NRB.
3.3.4
Monitoringsresultaten dienen na elke monitoringsronde binnen 3 maanden te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
3.3.5
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 6 maanden na een schriftelijke aanwijzing dient
het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de
aanwijzing.
3.4
Beheermaatregelen
3.4.1
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 tenminste 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.
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.
3.4.2
In de inrichting dient een instructie aanwezig te zijn waarin is beschreven hoe moet worden gehandeld wanneer ten gevolge van incidenten bodembelasting moet worden voorkomen of in omvang beperkt. Deze
instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.
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4

AFVALWATER

4.1
Algemeen, Wvo-vergunningplichtig
4.1.1
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.
4.1.2
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties
kunnen veroorzaken;
d grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5

GELUID EN TRILLINGEN

5.1
5.1.1

Normering
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr]LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Identificatie

Omschrijving

MTG089(58)

Waarman 2-12

44

43

42

MTG090(58)

Waarman 15-21

45

44

43

MTG096(58)

Zijlvest 22a,24,26

45

44

43

MTG097(65)

Heemskesweg 11

45

43

41

>

MTG 107(58)

Geefsweersterweg

43

42

40

ov 6

Centrum

32

32

32

Z02

Zone noordwest

32

31

31

Z04

Zone noordwest 5-1

32

32

31

Z06

Zone noord

26

26

26

Z17

Zone zuidwest

25

24

24

De in dit voorschrift genoemde beoordelingspunten zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende Bijlage 2
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5.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,uT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 5.1.3., op de onderstaande referentiepunten de hierna
genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

70

67

61

63

61

57

Identificatie

Omschrijving provinciaal meetpunt

BM-01

op fietspad bij steenkool

BM-02

op fietspad bij trafohuisje

BM-03

30m na hek bij betonnen paaltje

51

51

51

BM-04

betonnen paaltje en put (insteek)

58

58

58

BM-05

betonnen paaltje KM24

55

55

55

BM-06

betonnen paaltje naast weg op dijk

59

59

59

,

De in dit voorschrift genoemde referentiepunten zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende Bijlage 3.

5.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 5.1.2. worden afgeweken, mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van
voorschrift 5.1.1 niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze
paragraaf genoemde punten.
5.1.4
Het maximale geluidsniveau (LAmax) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag op de onderstaande
referentiepunten de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

76

76

76

Identificatie

Omschrijving provinciaal meetpunt

BM-01

op fietspad bij steenkool

BM-02

op fietspad bij trafohuisje

70

70

70

BM-03

30m na hek bij betonnen paaltje

59

59

59

BM-04

betonnen paaltje en put (insteek)

58

58

58

BM-05

betonnen paaltje KM24

57

57

57

BM-06

betonnen paaltje naast weg op dijk

60

60

60

•

5.1.5

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond
de inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De hoogte van de controle- en referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.
5.1.6
Voor 1 januari 2010 moet aan ons college een rapport zijn overgelegd, waarin de volgende gegevens
zijn opgenomen:
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogen niveau per octaafband en in
dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven
referentie- en beoordelingspunten;
een beschrijving van eventuele genomen dan wel nog te nemen geluidsreducerende maatregelen.
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6

AFVALSTOFFEN

6.1
Behandeling van afvalstoffen
6.1.1
In een opslagplaats voor gevaarlijke afvalstoffen in emballage mag per opslagplaats tot 10 ton verpakte gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn. De opslag voor gevaarlijke afvalstoffen dient te voldoen aan de
voorschriften zoals opgenomen in onderdeel 7.1. van deze vergunning.

6.1.2
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

7

OPSLAG
7.1

Opslag grof gries

7.1.1
De omvang van de grofgriesopslag mag niet groter zijn dan 5000 ton.

7.1.2
De grofgriesopslag dient te zijn voorzien van een verharde ondergrond.

7.1.3
Bij stofverspreiding tot buiten het opslagterrein dient vergunninghouder de opslag te besproeien met water.
7.2

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

7.2.1
In een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen in emballage mag per opslagplaats tot 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

7.2.2
In een inpandige opslagplaats voor gevaarlijke stoffen in emballage mag per opslagplaats maximaal 2,5 ton
verpakte stoffen aanwezig zijn, tenzij uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II of III
worden opgeslagen.

7.2.3
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15, 3.16, 3.23 van de PGS
15.
7.2.4
Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden
voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.
7.2.5
Binnen de inrichting dient een intern noodplan aanwezig te zijn dat voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3.19
van de PGS 15.
7.2.6
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.
7.2.7
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.
7.2.8
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.
7.3
Gasflessen
7.3.1
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstuk 6.2
van de PGS 15.
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7.4
Opslag van gevaarlijke, corrosieve of bodembedreigende stoffen in atmosferische tanks
7.4.1
1. Alle onderdelen van een tankinstallatie (tank, leidingen, toebehoren, enzovoort), de ondersteunende constructie en de bak waarin deze eventueel is geplaatst, moeten bestand zijn tegen de inwerking van de in de
tank opgeslagen stoffen. Het uitwendige van een metalen tankinstallatie, ondersteunende constructie en
vloeistofdichte bak moeten (indien het gebruikte materiaal daartoe aanleiding geeft) op doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd.
2. Onder toebehoren van de installatie worden alle bijkomende delen verstaan die in de installatie aanwezig
zijn zoals appendages, afsluiters, koppelingen, doseerpompen, doseerpunten, filters, vlotters enz.
7.4.2
De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van
overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen.
7.4.3
De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.
7.4.4
Procesvaten en opslagtanks met milieugevaarlijke stoffen die kunnen overlopen, dienen te zijn voorzien van
een niveaumeting met hoogniveaualarmering. Deze niveaumeters dienen elk jaar te worden gecontroleerd.
De vullingsgraad van bovengrondse tanks mag niet hoger zijn dan 95 vol%.
7.4.5
Tanks waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar een chemische reactie kunnen vormen, mogen niet samen in één bak zijn opgesteld.
7.4.6
Alle installatie-onderdelen en de bijbehorende bevestigingen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van verzakkingen of temperatuurverschillen kunnen ontstaan.
7.4.7
De vulleiding van een tank moet zijn voorzien van een aansluitkoppeling voor de losslang. Direct achter de
bedoelde aansluitkoppeling moet in de vulleiding een doelmatige afsluiter aanwezig zijn.
7.4.8
De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd met beveiligingen (zoals vlotters en hevelonderbrekers) dat er
nooit continu een vloeistofstroom kan ontstaan door overloop uit een tank, een pompput of een opvangbak.

7.4.9
Tanks moeten worden geïnspecteerd met een met het bevoegd gezag afgesproken frequentie. Minimaal
dient een tank eenmaal per 15 jaar geheel inwendig en uitwendig te worden geïnspecteerd. Hierbij dient tevens de wanddikte te worden gemeten. Van de aard van de inspectiewerkzaamheden, de te gebruiken
methodiek, de hoeveelheid van de metingen en de periode waarin de inspecties moeten worden uitgevoerd,
moet een actueel schema binnen de inrichting aanwezig zijn.
7.4.10
Wanneer een tank in slechte staat verkeert, moet:
a
dit direct worden gemeld aan het bevoegd gezag;
b
de vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd;
c
deze binnen 4 maanden onklaar worden gemaakt tenzij de tank in overleg met het bevoegd gezag is
hersteld.
Toelichting:
Een tank verkeert in slechte staat wanneer rekening houdend met de toelaatbare maatafwijking, minder dan
90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige aantasting door corrosie of minder
dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantasting door putvormige corrosie. Elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resultaten hiervan moeten in het registratiesysteem worden
opgenomen.
7.5

Laden en lossen

7.5.1
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.
7.5.2
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens schriftelijke procedures, die in
de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.

| agin

7.5.3

Bij het maken van deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
het voorkómen van morsingen, overvuüen en lekkages;
controle van benodigde voorzieningen;
toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;
beperking van luchtemissies;
veiligheidsvoorzieningen;
communicatie met de meetkamer over starten en (nood)stoppen;
aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;
voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);
adequate beveiliging tegen aanrijden;
een noodstop;
kleine blusmiddelen.
7.5.4
Laad- en loswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de op basis van voorschrift 7.4.2. beschikbare procedures en instructies.
7.5.5
Bij verlading van ammonia dient een dampretourleiding tussen tankauto en opslagtank te worden toegepast.
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BIJLAGE 1: BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PCS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
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).
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.
GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting
met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
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Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke
stoffen.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.
LEKBAK:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door
gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.
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 5740:
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit
van bodem en grond.
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.
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 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
TOEBEHOREN:
De op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
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BIJLAGE 2: BEOORDELINGSPUNTEN GELUID
Ligging Brunner Mond (ind. Kemax) met beoordelingspunten

BIJLAGE 3 : REFERENTIEPUNTEN GELUID

Ligging provinciale meetpunten (referentiepunten)

omschrijving ligging

coördinaten

BM-01

op fietspad bij steenkool

(259032 , 593421)

BM-02

op fietspad bij traftiuisje

(258889 , 593538)

BM-03

30m na hek bij betonnen paaltje

(258610,593792)

BM-04

betonnen paaltje en put (insteek)

(258691 , 593898)

BM-05

betonnen paaltje KM24

(258792 , 594039)

BM-06

betonnen paaltje naast weg op dijk

(258948 , 593970)

BIJLAGE 4 : ZONEBEHEER

grontngen

TOETSING AKOESTISCH MODEL TBV ZONEBEHEER
Bedrijfsgegevens

Rapport

Beft eermodel

projnr. prov.
naam
adres
plaats
nr.
datum
naam bureau
contactpersoon
naam
datum
zonebeheerder

6190
Brunner Mond B,V. en Kemax B,V.
Oosterhorn 4
9936 HD Farmsum (Delfzijl)
2846/NAA/ad/fw/4
2,070.074
14/03/2005
30/11/2000
NAA
Akzo Nobel Engineering bv
A. Donker
R. Faken
Oosterhorn
maart 2007
gemeente Delfzijl - F. Veldman

De vergunningaanvraag betreft een revisievergunning voor Brunner Mond B.V. inclusief Kemax B.V..
Er vinden ten opzichte van de reeds vergunde situatie geen wijzigingen/uitbreidingen plaats. Om deze
reden zijn de "oude" akoestische rapporten geaccepteerd. Wel zal er in de voorschriften een
onderzoeksverplichting worden opgenomen. Uit dit onderzoek zal moeten blijken waar Brunner Mond
aanvullende geluidreducerende maatregelen kan treffen.
Inpassing en eerste toetsing
Er is gebruik gemaakt van de modellering zoals deze reeds in het zonebeheer was opgenomen.
Kemax was een aparte groep (want separate vergunning) maar is ten behoeve van de toetsing van
deze revisievergunning in de groep @BrunnerMond geplaatst.
In onderstaande tabel zijn de nieuw berekende waarden van Brunner Mond inclusief Kemax
aangegeven. Ten behoeve van de handhaafbaarheid is de geluidsbelasting berekend op provinciale
meetpunten rond Brunner Mond. Ook is de etmaalwaarde op MTG-woningen en de zone vanwege het
gehele industrieterrein weergegeven
Lan glijdgemiddeld beoordelingsniveau Lftr.LT in dB(A)
Dagperiode
Etmaalwaarde
Avondperiode Nachtperiode
23.00-07.00
Ind terrein
07.00-19.00
19.00-23.00
Inrichting
uur
uur
totaal
uur
sec.

Toetsing akoestisch onderzoek na inpassintj zonebeheermodel (prov. meetpunten)
BM-01 - fietspad bij steenkool
BM-02 - fietspad bij trafohuisje
BM-03 - 30m na hek bij bet. paal
BM-04 - bet. paaltje en put (instk.)
BM-05 - bet paaltje KM24
BM-06 - bet.paaltje nst weg op dijk

69,8
63.2
51,2
58,0
54,8
59,2

66.8
60,8
51,2
57,9
54,7
59,1

61,1
57,1
51,1
57,9
54,7
59,1

71,8
67,1
61,1
67,9
64,7
69,1

Op MTG-woningen ('S punten waar inrichting tbv vergunning is beoordeeld)
MTG089{58) - Waaiman 2-12
MTGQ90{58) - Karspelpad 8
MTG096{58) - Zijlvest 2Za,24,26
MTG097(65) - Heemskesweg 1 1
MTG01 07(53) - Geefeweersterweg 2

43,8
44,5
44,7
44,9
42,9

42,7
43,5
43,7
43,0
41,6

41,7
42,6
42,7
40.9
40,4

52
53
53
51
50

32,0
31,4
31,0
30,9
30,7

42
41
41
41
41

57
58
58
61
57

•

Op zonegrens (5 punten waar inrichting grootste bijdrage heeft)
ov6 - Centrum
Z04 - Zone noordwest 5-1
Z05a - Zone bewakingspunt
Z02 - Zone noordwest
Ov5 - Tuikwerd

32,4
32,0
31,4
31,9
31,4

32,1
31,7
31,1
31,3
31,0

49
49
49
50
49

[(-) maximaal toelaatbare waarde]
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groningen

Conclusie
Aangezien er sprake is van een revisievergunning waarbij geen sprake is van wijziging of uitbreiding
van de vergunde geluidsruimte ten opzichte van de vigerende vergunning, vindt er ook geen toe- of
afname van de bijdrage op de MTG- woningen en zone plaats.

Detail zonebeheermodel met groep @Brunner Mond inclusief K&max

Zonetoets provincie
datum: 15/03/2007
naam: D. Hadderingh

paraat DHa

Aanvullende opmerkingen zonebeheerder Delfzijl:
Door de gemeente is het model getoetst op de MTO's en zonepunten (zie hierboven). De uitkomsten verschillen
hooguit 0,1 dB t.o.v. de resultaten van de provincie. Dat er toch geringe verschillen optreden heeft te maken met
geringe verschillen in het toegepaste model.
De gemeente heeft niet de beschikking over de controlepunten BM en heeft deze dan ook niet meegenomen.

datum:

Akkoord zonebeheerder Delfzijl:
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