VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER
verleend aan
Dynea BV
voor
het uitbreiden met koeltorens
(locatie: Oosterhorn 10 te Farmsum)

Groningen, 24 februari 2009
Zaaknummer 147331
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 24 februari 2009
Nr. 2009-10.689/9, MV
Zaaknummer 147331
verzonden: 2 7 FEB. 2089

Beschikken hierbij op de aanvraag van Dynea BV (verder genoemd Dynea) om een veranderingsvergunning
op grond van de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting met een drietal open
verdampingskoeltorens met een gezamenlijk koelvermogen van 14 MWth.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 24 oktober 2008 hebben wij een gecombineerde aanvraag ontvangen van Dynea voor een vergunning
ingevolge artikel 8.1 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer (Wm) een wijziging vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) voor het veranderen van de inrichting.
De aanvraag betreft het realiseren van een open recirculatiekoelsysteem (natte koeltorens).
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 10 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O,
nummers 31 (ged.), 37 (ged.) en 245.
De activiteiten van Dynea vallen onder categorie 4.3 onder a, onderdeel 13 van het Inrichtingen- en.
vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond van deze categorie zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te
beslissen ten aanzien van de Wm. Vanwege de lozing van het spuiwater op het Eems-Dollardestuarium is
een wijziging van de Wvo-vergunning aangevraagd en is Rijkswaterstaat Noord-Nederland bevoegd om op
deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
revisievergunning d.d. 01-05-2001 onder nummer 2001-6821/18, RMM;
melding d.d. 22-02-2002 uitbreiding brandblusinstallatie t.b.v. calamiteitenbestrijding;
melding d.d. 16-04-2003 hergebruik formaldehydedampen uit harsproductieproces;
melding d.d. 14-11-2003 tijdelijk gebruik van steiger N in de Oosterhornhaven voor de overslag van
ureum;
melding d.d. 02-04-2004 uitbreiden van de opslagfaciliteit voor ureum;
melding d.d. 29-04-2004 tijdelijk gebruik van de kegelligplaats in de Oosterhornhaven voor de
overslag van hars m.b.v. trucks in schepen;
veranderingsvergunning d.d. 10-08-2004 onder nummer 2004-19.448/33, MV, voor de aanleg van
leidingen t.b.v. de verlading van hars naar schepen;
melding d.d. 27-05-2005 energie efficiency FH fabrieken e.a.;
veranderingsvergunning d.d. 06-06-2006 onder nummer 2006-10.417/23, MV, voor uitbreiden met een
naverbrander en een stoomketel.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Voor het productieproces van Dynea is koelwater benodigd welke momenteel wordt onttrokken van de
koeltorens van BioMCN. Doordat BioMCN voornemens is haar koeltorens te vervangen en deze vervolgens
alleen in te zetten voor eigen gebruik, vraagt Dynea vergunning aan om koeltorens binnen haar eigen
inrichting te kunnen realiseren. Het betreft een drietal open verdampingskoeltorens met een gezamenlijk
koelvermogen van 14 MW,h. Het koelwater wordt via de reeds bestaande gesloten pijpleidingencircuit naar
de processen gepompt waar koelwater nodig is. Via indirecte warmtewisselaars neemt het koelwater
proceswarmte op en stroomt vervolgens terug naar de koeltorens. Door de optredende verdamping in de
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koeltorens moet suppletiewater worden toegevoegd en dit bestaat uit een mengsel van gedemineraliseerd
water en leidingwater. Om corrosie, zoutafzetting en groei van micro-organismen in het koelsysteem te
voorkomen worden er chemicaliën aan het suppletiewater toegevoegd. Het gaat hierbij om een biocide
(Biosperse) en een anti-corrosie middel (Enviroplus). Verder worden er maatregelen getroffen ter
voorkoming van groei van het pathogene Legionellabacterie. Het merendeel van het suppletiewater verlaat
het koelsysteem door verdamping in de koeltorens. Tevens ontstaat er een spuistroom van ca. 1 m3/h welke
wordt geloosd op het bedrijfsriolering en wordt gemengd met het overige bedrijfsafvalwater dat via de waste
pit wordt geloosd op het Eems-Dollardestuarium.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4.van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
2.2
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 30 oktober 2008 schriftelijk bevestigd.
De aanvraag wordt tezamen met de ontwerpbeschikking voor advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs en bestuursorganen. Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en
de overige van belang zijnde stukken, waaronder het informatieblad, van maandag 8 december 2008 tot en
met maandag 19 januari 2009 ter inzage gelegd in de gemeente Delfzijl en dit is bekend gemaakt door het
plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 6 december 2008 en in de
staatscourant van 8 december 2008.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Aan de gebruikers van naburige bedrijven in de directe omgeving van de inrichting is een kennisgeving van
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te
brengen. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag.
Binnen deze termijn zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend. De beschikking is
derhalve conform de ontwerpbeschikking.
2.3
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend
bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Op grond van hoofdstuk 14 Wm zijn de aanvragen gecoördineerd
voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderlinge samenhang van de beschikkingen,
door middel van ambtelijk overleg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen.
Zo heeft op 20 augustus 2008 het eerste vooroverleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van
Dynea BV, de Afdeling Milieuvergunningen van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat directie Noord
Nederland en is gesproken over de inhoud en vorm van de aanvraag. In het kader van de Wm en Wvo zijn
de milieuaspecten die relevant zijn vóór en samenhangen met de uitbreiding en in werking hebben van natte
koeltorens beoordeeld. Op basis van het besprokene is op 25 september een conceptaanvraag Wm-Wvovergunning ingediend. Na beoordeling en reactie op de conceptaanvraag is op 24 oktober 2008 de
definitieve aanvraag ingediend. Verder heeft tussen het bevoegd gezag Wm en Wvo meermalen telefonisch
en per email overleg plaatsgevonden.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en
gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een
vergunning in het kader van de Woningwet is daarom nodig.
De aanvraag om bouwvergunning is op 20 oktober 2008 bij de gemeente Delfzijl ingediend. De
coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Op 30 oktober 2008 hebben wij een exemplaar van de aanvraag voor advies verzonden aan
Rijkswaterstaat Noord-Nederland en het RIZA.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is 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.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
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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
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit1) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. Ingeval van Dynea is sprake van gpbv-installatie en is het Activiteitenbesluit niet van
toepassing.
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft.
Dynea valt onder categorie 4.1 b als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC richtlijn en is dus een gpbv
installatie. Op de aangevraagde activiteit is de BREF Industrial Cooling Systems (Industriële Koelsystemen)
van toepassing en is hieraan getoetst. Deze uitgebreide toets maakt onderdeel uit van de aanvraag.
Geconcludeerd kan worden dat de nieuw te realiseren koeltorens voldoen aan BBT. Het koelwerk zal
ontworpen worden conform good engineering practice en gebouwd worden volgens good engineering
practice.
3.4
Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater
en zijn aan de revisievergunning van d.d. 1 mei 2001 verbonden. Doordat de lozing van het spuiwater
plaatsvindt op het Eems-Dollardsestuarium waarvoor Wvo-vergunning is aangevraagd, zijn in deze
vergunning geen aanvullende lozingsvoorschriften opgenomen in het kader van de instructieregeling.
Relatie Wvo-vergunning
In verband met de lozing van spuiwater op de bedrijfsriolering, welke wordt gemengd met het overige
bed rijf safvalwater en via de waste pit wordt geloosd op de Eems-Dollardestuarium, is gelijktijdig met
onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
3.5
Bodem
Uit de aanvraag blijkt in voldoende mate dat ten aanzien van bodem er geen sprake is van risico op
bodemvervuiling. Daarom is in dit besluit ten aanzien van dit onderwerp geen nadere aandacht besteed.
3.6
Energie
Uit de aanvraag blijkt in voldoende mate dat ten aanzien van energie er gebruik wordt gemaakt van een
energiezuinige, frequentiegestuurde motoren. Daarom is in dit besluit ten aanzien van dit onderwerp geen
nadere aandacht besteed.
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3.7
Lucht
Uit de aanvraag blijkt in voldoende mate dat ten aanzien van lucht er geen sprake is van risico op
luchtverontreiniging. Daarom is in dit besluit ten aanzien van dit onderwerp geen nadere aandacht besteed.
3.8
Externe Veiligheid
Dynea betreft een BRZO-inrichting. De uitbreiding met koeltorens is hier niet relevant op en is daarom ten
aanzien van dit onderwerp geen nadere aandacht besteed..
3.9
Geluid
3.9.1
Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Door de uitbreiding met koeltorens alsmede in het verleden doorgevoerde veranderingen is de
representatieve bedrijfssituatie zoals die is vastgelegd in de revisievergunning Wm van 1 mei 2001
(akoestisch rapport 3317001 d.d. 24 november 2000 van Tebodin) niet meer actueel. Daarom is bij deze
aanvraag een akoestisch rapport gevoegd (Akoestisch onderzoek ten behoeve van de Wm vergunning voor
Dynea BV te Delfzijl, opgesteld door Tebodin, documentnummer 3317001, 23 september 2008) gebaseerd
op de toekomstige actuele representatieve bedrijfssituatie. Het onderdeel geluid wordt daarom in zijn geheel
opnieuw beoordeeld.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats:
continu in werking zijn van de installaties voor harsenbereiding, open procesinstallaties voor
formaldehydebereiding, koelunits, koeltorens en verschillende verladingspompen;
gedurende een half uur per batch (van 3 uur) in werking zijn van pompen en apparatuur in het
melaminegebouw;
het lossen van melamine gedurende 1 uur in dag-, 1 uur in avond- en 1 uur in nachtperiode;
aan- en afvoer met vrachtauto's : 31 in dag-, 19 in avond- en 2 in nachtperiode;
afvoer met 1 trein in dagperiode.
3.9.2
Geluidsbelasting
De inrichting ligt op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Rond het terrein is een zone vastgesteld. De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden. De
geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT- De grens van de
zone ligt in noordelijke richting op circa 3800 meter afstand van Dynea. De geluidsbelasting (etmaalwaarde)
van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 27 dB(A). Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge
van alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij Dynea. liggen, zijn gesitueerd aan
het Karspelpad op circa 1000 meter afstand. De geluidsbelasting (etmaalwaarde) van de inrichting bedraagt
hier 39 dB(A). Hier is ten hoogste 65 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
De nieuwe koeltorens hebben een frequentiegeregelde low-noise ventilator. Ook de nieuwe York chilled
water unit die drie bestaande chilled water units vervangt is low-noise uitgevoerd.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting (zonetoets) blijkt dat de
grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht worden genomen.
De geluidsbijdrage van Dynea op de zonegrens en de woningen in de zone is beperkt. Afzonderlijke
geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige geluidsemissie
veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen. Daarmee wordt
Dynea geacht te hebben voldaan aan BBT.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
3 controlepunten rond Dynea en op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De
geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. De controlepunten zijn
voor de duidelijkheid herbenoemd in V01 t/m V03-Dynea, maar de ligging komt overeen met de vroegere
controlepunten Neste 1 t/m 3. De controlepunten V01 t/m V03-Dynea komen overeen met de punten 64 t/m
66 uit het zonebeheermodel.
3.9.3 Maximale geluidsniveaus
Aangegeven is dat de maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Dynea maximaal 5 dB(A) hoger
liggen dan de langtijdgemiddelde geluidsniveaus. Volgens de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan
10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting gelegen op een gezoneerd
industrieterrein hanteren wij als streefwaarden de voor de woning geldende grenswaarde voor de
geluidsbelasting plus 10 dB. Aan deze streefwaarden wordt voldaan.
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Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale
geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen.
3.9.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel te beperken. Van en naar het bedrijf vinden 31, 19 en 2 vrachtautotransporten plaats in respectievelijk
de dag , avond en nachtperiode. Het verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld,
alvorens woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.9.5 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.
3.9.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de beoordelingspunten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten. Deze kan wel worden berekend. Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op
deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden
gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift 1.1.3 opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van
de inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons
vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op
de zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de
controlepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het
geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.9.7 Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.10
Opslag gevaarlijke stoffen
Ter voorkoming van corrosie, zoutafzetting en groei van micro-organismen in het koelsysteem is het
noodzakelijk dat aan het suppletiewater chemicaliën worden toegevoegd. Het gaat hierbij om een biocide
(Biosperse) en een anti-corrosie middel (Enviroplus). Beide producten, die moeten worden aangemerkt als
gevaarlijk stoffen, zullen binnen de inrichting aanwezig zijn in de hoeveelheid van elk 250 kg. Voor de opslag
van gevaarlijke stoffen zijn in de revisievergunning van d.d. 1 mei 2001 reeds de voorschriften 10.1 en 10.2
opgenomen en zijn deze onverkort van toepassing op de opslag van bovengenoemde gevaarlijke stoffen.
3.11
Overige aspecten
3.11.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.11.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Op grond van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet degene die een inrichting drijft risico's voor de
omgeving en ongewone voorvallen voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk
beperken. Ook de aanwezigheid van één of meer natte koeltorens kan risico's voor de omgeving met zich
meebrengen. Bij niet adequaat beheer van een natte koeltoren bestaat het risico van verspreiding van de
legionellabacterie naar de omgeving. De best beschikbare technieken voor een adequaat beheer van natte
koeltorens zijn beschreven in de BREF Industrial Cooling Systems. Een adequaat beheer van natte
koeltorens is ook vereist op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving. In dat kader zijn ook het Arboinformatieblad AI-32 'Legionella' en de ISSO-publicatie 55.3 'Legionellapreventie in klimaatinstallaties'
opgesteld, waarin gedrags- en beheersregels voor natte koeltorens nader zijn uitgewerkt. Op grond van de
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BREF Industrial Cooling Systems, het Arbo-informatieblad AI-32 en de ISSO-publicatie 55.3 kan degene die
de inrichting drijft verantwoord invulling geven aan zijn zorgplicht.
Gelet op het grote belang dat wij hechten aan de beperking van de risico's van de volksgezondheid, en het
feit dat het adequaat beheer van natte koeltorens niet uitputtend in de Wet milieubeheer is geregeld, achten
wij het noodzakelijk om de zorgplicht met behulp van voorschriften nader in te vullen. Deze voorschriften
omvatten onder andere de verplichting tot het uitvoeren van een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E),
het opstellen van een legionella-beheersplan en het adequaat uitvoeren hiervan.
Hoofdstuk 17 Wm verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863
3.12
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.13
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
- onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
- onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen.
In het hierna volgende hoofdstuk 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 Dynea BV de
gevraagde vergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een drietal open verdampingskoeltorens met
een gezamenlijk koelvermogen van 14 MWth te verlenen, op basis van de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften, die, ook waar wordt gesproken van
'inrichting', uitsluitend van toepassing zijn op de verandering met uitzondering van de geluidsvoorschriften.
De voorschriften 10.1, 10.2 (opslag gevaarlijke stoffen in emballage op basis van CPR 15-1) zoals
verbonden aan de revisievergunning van 2001 zijn ook van toepassing op de verandering en gelden dus
voor de gehele inrichting inclusief de verandering.
De voorschriften 8.1, 8.2 en 8.3 zoals verbonden aan de revisievergunning van 1 mei 2001, voorschrift 3.1.1
zoals verbonden aan de veranderingsvergunning van 6 juni 2006 (geluidsvoorschriften) komen te vervallen
en worden vervangen door de voorschriften die zijn opgenomen onder hoofdstuk 1 Geluid van dit besluit.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
Hoofdstuk 8 "Verandering" van de aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften
bepalend.
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5.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de verandering niet binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden is gerealiseerd.
De eerder voor de inrichting verleende vergunningen blijven onverminderd van kracht.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Rijkswaterstaat Noord- Nederland;
Waterdienst (voormalig RIZA)
Dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
Gemeente Delfzijl
De burgemeester van de Gemeente Delfzijl
Arbeidsinspectie directie Major Hazard Controle Team Noordoost Nederland
Regionale Brandweer HulpVerleningsDienst Groningen Afdeling Risicobeheersing Regio Groningen
VROM Inspectie Noord
LNV Directie Regionale Zaken Vestiging Noord
Groningen Seaports
VROM DGM/directie externe veiligheid
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1

GELUID

1.1
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
1.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Identificatie
MTG099(65)
TZ004
Z05a
Z06
Z10
Z16

Dag
07.00-1 9.00 uur

Omschrijving
Karspelpad 8
Tijdelijk zonepunt
Zonebewakingspunt
Zone noord
Zone zuidoost
Zone zuidwest

29
15
17
17
12
14

Avond
19.00-23.00 uur
30
15
17
18
12
14

Nacht
23.00-07.00 uur

29
15
17
17
12
14

1.1.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift1.1.3, op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:
Identificatie
V01-Dynea
V02-Dynea
V03-Dynea

Omschrijving
VergunningpuntOI-Dynea (vh. Neste 1)
Vergunningpunt 02-Dynea (vh. Neste 2)
Vergunningpunt 03-Dynea (vh. Neste 3)

Dag
07.00-1 9.00 uur
50
40
44

Avond
19.00-23.00 uur
51
40
44

Nacht
23.00-07.00 uur
45
40
44

1.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 1.1.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
1,1.1 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.
1.2
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
1.2.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De
hoogte van de controle- en beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan
aangegeven op de geluidbijlagen bij deze beschikking.
1.3
Onderzoeksverplichting
1.3.1
Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe koeltorens dient aan ons college een rapport
worden overgelegd, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
- een beschrijving van de in het akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek t.b.v. de Wm vergunning
voor Dynea B.V. te Delfzijl, documentnummer 3317001 rev. O, van 23 september 2008)
geprognosticeerde en ten opzichte van dit onderzoek gewijzigde geluidsbronnen en de plaats en hoogte
waarop deze zich bevinden;
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogen niveau per octaafband en in dB(A);
- een berekening van de geluidsbijdragen van de inrichting op de in deze paragraaf omschreven controleen beoordelingspunten;
- een beschrijving van eventuele genomen dan wel nog te nemen geluidsreducerende maatregelen en de
effecten hiervan op de in deze paragraaf opgenomen controle- en beoordelingspunten teneinde te
voldoen aan het principe van Best Beschikbare Technieken (BBT).
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2

NATTE KOELTORENS

2.1.1

Voedingswater dat wordt gebruikt in gesloten koelsystemen, waarin open koeltorens worden toegepast, mag
niet meer dan 100 kolonievormende eenheden Legionellabacteriën per liter bevatten.
2.1.2
Het in voorschrift 2.1.1. genoemde voedingswater wordt bemonsterd en onderzocht op de aanwezigheid van
Legionellabacteriën volgens de analysemethode ISO 11731 of NEN 6265 of een daarop volgende
aangepaste/verbeterde analysemethode.
2.1.3
De inrichting moet beschikken over een Legionella risico-inventarisatie en een Legionella-beheersplan ter
beperking van de groei van schadelijke Legionellabacteriën in koeltorens op moment dat de koeltorens in
werking zijn gebracht. De Legionella risico-inventarisatie en het Legionella-beheersplan voldoet ten minste
aan het gestelde hierover in het Arbo informatieblad (Al) 32 'Legionella' (Al-blad 32) en de ISSO 55.3
'Legionellapreventie in klimaatinstallaties' (ISSO 55.3).
2.1.4
In de in voorschrift 2.1.3 genoemde Legionella-beheersplan moet tenminste zijn opgenomen:
- maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals de
toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
- inspectieschema: periodiek moeten de koeltorens worden gecontroleerd op beschadiging en
(micro)biologische aangroei;
- reinigingsschema: periodiek moeten de koeltorens worden ontdaan van (micro)biologische aangroei.
Indien bij de inspecties blijkt dat hiertoe aanleiding is, moet de reinigingsfrequentie worden
verhoogd;
- bemonstering en analyse: direct voor en direct na iedere reiniging van een koeltoren dient de
besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door bemonstering en analyse ervan.
Als uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reinigingsmaatregelen
onvoldoende effect sorteren moet het beheerssysteem worden bijgesteld.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
AEROSOL
Een suspensie in een gasvormig medium (hier: lucht) van vaste of vloeistofdeeltjes met een diameter van 110 micrometer en een te verwaarlozen valsnelheid.
AFVALWATER
Alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.
BACTERIE
Microscopisch klein, eencellig (in een enkel geval meercellig) organisme.
BASSIN
Verzamelbak voor het koelwater onder in de koeltoren.
BEDRIJFSAFVALWATER
Afvalwater dat niet afkomstig is uit huishoudens.
BIOCIDE
Een stof die micro-organismen doodt.
BIOFILM
Een biofilm is een laag van bacteriën en andere micro-organismen omgeven door zelf-geproduceerd slijm,
die aan een oppervlak is gehecht.
CALAMITEIT
Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet-verwachte
gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn moet er een calamiteitenplan
zijn opgesteld, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit. In dit geval bijvoorbeeld bij een
verhoogde concentratie aan legionella of bij het niet goed functioneren van een biocide-doseersysteem.
DESINFECTIE
Een proces waarbij micro-organismen worden gedood of onschadelijk worden gemaakt en waarbij het aantal
micro-organismen tot een ongevaarlijk niveau wordt teruggebracht.
INRICHTING
Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die
binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
ISO
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
KOLONIEVORMENDE EENHEDEN
Maat voor het aantal levensvatbare bacteriën (per volume) in een bepaald monster. Zo wordt bijvoorbeeld
het resultaat van een legionella-analyse met de kweekmethode uitgedrukt in kolonievormende eenheden per
liter (kve/l).
LEGIONELLA
Legionella pneumophila is een aërobe bacterie die voornamelijk in watermilieus wordt aangetroffen. Het
geslacht Legionella behoort tot de familie Legionellaceae, die meer dan 43 soorten kent. Ze worden zowel in
natuurlijke als kunstmatige watersystemen aangetroffen.
LEGIONELLOSE
Legionella veroorzaakt de veteranenziekte of legionellagriep. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) kan
ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie.
Een minder ernstige vorm van legionellose is Pontiac Fever.
MICRO-ORGANISME
Een microscopisch klein organisme, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en virussen.
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NATTE KOELTOREN
Draagconstructie waarin het koelpakket is geïnstalleerd en lucht wordt doorgevoerd als koelmedium. Het te
koelen water wordt verdeeld over het koelpakket en onderin wordt het gekoelde water opgevangen en
vervolgens hergebruikt. Natte koeltorens verspreiden kleine waterdruppels in de omgevingslucht die bij
slecht onderhoud en hoge temperaturen legionellabacteriën kunnen bevatten. Bij inademing kan dit leiden
tot een legionella-besmetting.
NEN
Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
REINIGING
Het schoonmaken van een systeem of installatie. De reiniging kan bestaan uit een chemische reiniging, een
mechanische reiniging of een combinatie van beide. Een chemische reiniging wordt uitgevoerd indien er
sprake is van vorming van afzettingen, zoals hardheidsafzettingen (kalk), ijzerafzettingen (roest) of
biologische afzettingen (biofilm). Mechanische reiniging bestaat uit schoonborstelen, schoonspuiten en
dergelijke en kan worden uitgevoerd als er sprake is van gemakkelijk te verwijderen verontreinigingen.
SPUI
Water dat uit een verdampingskoelsysteem wordt afgetapt om de concentratie zouten of andere
verontreinigingen in het circulerende water te controleren; normaliter uitgedrukt als een percentage van de
circulerende waterstroom.
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BIJLAGE 2 : BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

N

omschrijving ligging
MTG099(65)
TZ004
Z05a
Z06
Z10
Z16

Karspelpad 8
Tijdelijk zonepunt
Zonebewakingspunt
Zone noord
Zone zuidoost
Zone zuidwest
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coördinaten
259166,592822
255808 , 593045
257401 , 595908
260631 , 597009
264593 , 592099
257752 , 589939

BIJLAGE 3 '.CONTROLEPUNTEN GELUID

omschrijving ligging
V01 -Dynea
V02-Dynea
V03-Dynea

Vergunningpunt 01 -Dynea (vh. Neste 1)
Vergunningpunt 02-Dynea (vh. Neste 2)
Vergunningpunt 03-Dynea (vh. Neste 3)
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coördinaten
260087 , 593002
260436 , 593546
259964 , 593578

