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Besluiten hierbij tot ambtshalve wijziging van de aan AVEBE U.A. verieende revisievergunning op grond van
de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de productie van
aardappelzetmeel en zetmeelderivaten te Ter Apelkanaal.
1.

AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Actuele vergunningsituatie
Bij ons besluit van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) hebben wij aan AVEBE b.a. (thans AVEBE U.A.)
voor deze inrichting een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verieend.
De inrichting, AVEBE locatie Ter Apelkanaal (hierna AVEBE) is gelegen aan de M & O-weg 11 te Ter
Apelkanaal.
Bij besluit van 29 maart 2005 (nr. 2005-06860/13, MV) hebben wij aan AVEBE voor deze inrichting een
veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van Wm verieend in verband met de uitbreiding van de
inrichting met een dextrinefabriek.
In de periode medio 2004 tot heden zijn er in verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting
14 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend.
1.2
Reden ambtshalve wijziging revisievergunning
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verieend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, nog
toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is
verieend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog
beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming
van het milieu.
Geconstateerd is dat de aan de revisievergunning van 8 juni 2004 verbonden voorschriften met betrekking
tot de opslag van gevaariijke stoffen in emballage in de centrale chemicaliënopslag niet meer geheel
toereikend zijn voor een optimale bescherming van het milieu.
Naar aanleiding van onderzoek van VROM Inspectie regio Noord naar de toepassing van hi-ex inside air
brandblusinstallaties bij opslag van chemicaliën (dit naar aanleiding van bevindingen bij de brand bij ATF
Drachten), heeft deze ons verzocht tot aanscherping van de vergunning van AVEBE ten aanzien van
voornoemde opslag van gevaariijke stoffen.
Wij hebben gewijzigde voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de maximale
hoeveelheden gevaariijke stoffen die in de chemicaliënopslag mogen worden opgeslagen en de wijze
waarop de gevaariijke stoffen dienen te worden opgeslagen. Tevens is bij deze ambtshalve wijziging een
beoorcjeling van de externe veiligheidsituatie meegenomen.
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2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Bij brief van 12 januari 2010 (kenmerk 2010-01676) is het voornemen tot ambtshalve wijziging van de
revisievergunning aan de vergunninghoudster kenbaar gemaakt Daarbij is de vergunninghoudster in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van voornoemde brief haar zienswijze kenbaar te
maken. Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik gemaakt.
Als adviseur zijn bij de procedure betrokken;
de gemeente Vlagtwedde;
de gemeente Stadskanaal;
het waterschap Hunze en Aa's;
de Regionale brandweer Groningen;
de Arbeidsinspectie;
VROM-inspectie regio Noord.
Het ontwerp van de beschikking heeft ter inzage gelegen in de gemeente Vlagtwedde. Dit is bekend
gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 7 augustus 2010
(artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden. Wij hebben hierbij, gelet op de
mogelijke effecten van de inrichting op de omgeving, gekozen voor een straal van circa 500 meter.
Een ieder is 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 (artikel 3:15 en 3:16
Awb). Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik gemaakt
2.2
Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbeschikking
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden ontwerpbeschikking is geen gebruikgemaakt.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking is op 24 augustus 2010 een schriftelijk zienswijze ingebracht
door AVEBE. Door AVEBE wordt opgemerkt dat in verband met het aan de vigerende revisievergunning
verbinden van nieuwe voorschriften voor de opslag van gevaariijke stoffen in emballage en de hiervoor
gehanteerde hernummering van voorschriften, ten aanzien van de bestaande en in stand te houden
voorschriften 4.8.7 en 4.8.8 een dubbeling ontstaat.
Dit is inderdaad het geval. Om dit te ondervangen hebben wij besloten om ook de bestaande, aan de
revisievergunning verbonden, voorschriften 4.8.7 en 4.8.8 in deze ambtshalve wijziging te betrekken (zie
3.2.1).
3.

TOETSING EN BEOORDELING

3.1
Inleiding
Vooreen ambtshalve wijziging van een vergunning zijn de artikelen 8.6 toten met 8.17 van de Wm
overeenkomstig van toepassing. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling
moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In
artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. De
relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Veiligheid
3.2.1 Opslag gevaariijke stoffen in emballage
De centrale chemicaliënopslag van AVEBE (gebouw 710) bestaat uit 4 opslagcompartimenten. In
opslagcompartiment A worden uitsluitend niet ADR-geclassificeerde stoffen opgeslagen. In compartiment B
worden, naast niet ADR-geclassificeerde stoffen, stoffen van ADR-klasse 5.1 (oxiderende stoffen) en
8 (bijtende stoffen) opgeslagen. In compartiment C worden, naast niet ADR-geclassificeerde stoffen, stoffen
van ADR-klasse 8 opgeslagen. In compartiment D worden, naast niet ADR-geclassificeerde stoffen, stoffen
van ADR-klasse 3 (brandbare vloeistoffen) en 8 opgeslagen.
Aan de vigerende revisievergunning van 8 juni 2004 zijn voorschriften verbonden met betrekking tot deze
opslag van gevaariijke stoffen (voorschrift 4.8.1 en 4.8.2) en het voor deze opslag toegepaste (hi-ex
schuim)brandblussysteem (voorschrift4.8.3 toten met4.8.6). Voornoemde voorschriften 4.8.1 en 4.8.2 zijn
gebaseerd op de richtlijn CPR 15-1 "Opslag gevaariijke stoffen in emballage, tot 10.000 kg en de richtlijn
CPR 15-2 "Opslag gevaariijke stoffen in emballage, meer dan 10.000 kg", van de Commissie Preventie van
Rampen door Gevaariijke Stoffen van de Arbeidsinspectie.
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In voorschrift 4.8.1 is vastgelegd dat voor de compartimenten B en C dient te worden voldaan aan het
bepaalde in hoofdstuk 4 van de richtlijn CPR 15-2 en voor het compartiment C dient te worden voldaan aan
het bepaalde in hoofdstuk 5, 6, 8 en 11 van de richtlijn CPR 15-1. Bij het verienen van de revisievergunning
is bepaald dat, gezien de aard en hoeveelheid opgeslagen stoffen, de compartimenten B en C op basis van
de richtlijn CPR 15-2 moeten voldoen aan een beschermingsniveau 2.
Voor de compartimenten B, C en D wordt een hi-ex inside air schuimblusinstallatie toegepast, terwijl deze op
basis van voorschrift 4.3.6 van de CPR 15-2 niet is vereist. Daarmee zijn de, op deze brandblusinstallaties
betrekking hebbende, voorschriften 4.3.6 tot en met 4.3.8 van de CPR 15-2 niet van toepassing en is voor
de brandbeveiliging voorschrift 4.3.9 van de CPR 15-2 van toepassing verklaard.
Voor de opslag van gevaariijke stoffen in emballage is thans de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte
gevaariijke stoffen" van toepassing.
De PGS 15 heeft alleen betrekking op gevaarlijke stoffen met een ADR-classificatie. In de richtlijn zijn voor
de verschillende ADR-klassen drempelwaarden aangegeven. Indien deze drempelwaarden niet wordt
overschreden, is de richtlijn niet van toepassing. De richtlijn PGS 15 is opgenomen in tabel 2 van de
Regeling aanwijzing BBT-documenten en betreft daarmee een document waar bij de bepaling van het
voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken rekening dient te worden gehouden.
Op basis van bij ons beschikbare informatie omtrent de hoeveelheden chemicaliën die in de compartimenten
B, C en D worden opgeslagen, hebben wij in een nieuw voorschrift (voorschrift 4.8.1) per
opslagcompartiment en per ADR-klasse vastgelegd hoeveel er maximaal mag worden opgeslagen. In
voorschrift 4.8.2 is vastgelegd dat in de compartiment A uitsluitend niet ADR-geclassificeerde stoffen mogen
worden opgeslagen.
Om te voorkomen dat bij een eventuele brand schadelijke emissies ontstaan, is in voorschrift 4.8.3
vastgelegd dat in de compartimenten B en C, in combinatie met genoemde ADR-geclassificeerde stoffen,
geen brandbare stoffen mogen worden opgeslagen en is in voorschrift 4.8.4 vastgelegd dat er in
compart:iment D, in combinatie met genoemde ADR-geclassificeerde stoffen, geen stikstof-, zwavel-, chloorof fosforhoudende stoffen mogen worden opgeslagen. Hierbij hebben wij de criteria van het Besluit Externe
Veiligheid Inrichting (BEVI) gevolgd.
In de vergunningvoorschriften 4.8.5 en 4.8.6 hebben wij vastgelegd aan welke bepalingen uit hoofdstuk 3 en
4 van de richtlijn PGS 15 onderhavige opslag van chemicaliën Jn de compartimenten B, C en D dient te
voldoen.
Op basis van de opgeslagen stoffen dient voor de compartimenten B en C aan een beschermingsniveau 2 te
worden voldaan en moeten brandveiligheidsvoorzieningen in deze ruimten voldoen aan het bepaalde in PGS
15-voorschrift 4.8.1.2. De aangebrachte hi-ex blusinstallatie zou, conform PGS 15-voorschrift 4.8.1.1, alleen
vereist zijn in geval er aan een beschermingsniveau 1 zou moeten worden voldaan. Aan de orde is de vraag
of deze bestaande hi-ex blusinstallatie, ook al is deze uit oogpunt van brandveiligheid niet vereist, qua
beoordeling, certificering en goedkeuring dient te voldoen aan de hiertoe in de richtlijn PGS 15 opgenomen
voorschriften (voorschriften 4.8.2.1, 4.8.2.2 en 4.8.2.3).
Bij brief van 1 april 2010 (kenmerk 2010-2240) hebben wij de Regionale brandweer Groningen in deze om
advies gevraagd. In het op 28 april 2010 door ons ontvangen schriftelijke advies (kenmerk HV 10.2249703)
geeft de Regionale brandweer Groningen aan dat de opslagvoorziening van AVEBE bouwkundig en
installatietechnisch aan beschermingsniveau 1 voldoet met uitzondering dat de aangebracht hi-ex installatie
niet gecertificeerd is op basis van de EN 45011 door een door een door de Raad van Accreditatie
geaccrediteerde certificatie instelling, zoals vereist is op basis van voorschrift 4.8.2.2 van de PGS 15.
Op 31 mei 2010 hebben wij een aanvullend advies van de Regionale brandweer Groningen ontvangen (brief
d.d. 25 mei 2010, kenmerk HV 10.2274038), dit naar aanleiding van een gezamenlijk inspectiebezoek met
de provincie ter plaatse op 18 mei 2010. Om aan de eisen van de richtlijn PGS 15 te voldoen geeft de
brandweer in haar advies 3 opties.
Geadviseerd wordt om, indien op basis van het soort en de hoeveelheid opgeslagen chemicaliën kan
worden volstaan met een beschermingsniveau 2 (zoals in de bestaande situatie het geval is), voorschrift
4.8.1.2 van de richtlijn PGS 15 in de vergunning op te nemen. Hierbij dient de aanwezige
brandmeldinstallatie, om gecertificeerd te kunnen worden, te voldoen aan de NEN 2535 aanvulling A l .
De opslagvoorziening is, conform voorschrift 4.8.1.2 van de PGS 15, voorzien van een snel
branddetectiesysteem welke voldoet aan de NEN 2535. De aanrijtijd van de lokale brandweer is
aantoonbaar kleiner dan 15 minuten. Aanvullend beschikt AVEBE op de locatie over een eigen
brandweerpost.
Conform voornoemd voorschrift dient de opslagruimte tevens te zijn voorzien van een rook- en warmteafvoer (RWA). In haar advies geeft de brandweer aan dat, op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel zoals
genoemd in paragraaf 1.8 van de PGS 15, de toepassing van een RWA achterwege kan blijven aangezien
de opslagruimte is voorzien van een hi-ex schuimblusinstallatie. In haar advies geeft de brandweer de
volgende aanvullende eisen met betrekking de toegepaste schuimblusinstallatie:
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de schuimblusinstallatie moet jaariijks worden onderhouden;
de schuimblusinstallatie moet overeenkomstig het Memorandum 47 ontworpen;
het toegepaste schuimvormend middel jaarlijks worden getest;
het voor de schuimblusinstallatie gebruikte bijmengsysteem dient te voldoen aan het Memorandum
64A;
binnen de opslag mogen geen stoffen worden opgeslagen welke de werking va het schuimvormend
middel teniet doen, overeenkomstig het Memorandum 61 van 29 april 2001.
Een en ander hebben wij in voorschrift 4,8.7 vastgelegd. Daarbij is tevens aangegeven dat de beoordeling,
certificatie en goedkeuring van de brandmeldinstallatie dient te voldoen aan het bepaalde in voorschrift
4.8.2.1 tot en met 4.8.2.3 van de richtlijn PGS 15.
De goedkeuring en de jaariijkse herkeuring van de hi-ex blusinstallatie dienen te worden uitgevoerd conform
de norm NFPA/NFC 11A met bijbehorend Memorandum 61. Dit is in voorschrift 4.8.9 en 4.8.10 van deze
beschikking vastgelegd. De hi-ex blusinstallatie wordt thans jaariijks gekeurd door de leverancier van de
installatie.
In het Total Quality Management-systeem van de AVEB E-vestig ing Ter Apelkanaal is in het
proceshandboek Chemicaliënpark en Chemicaliënmagazijn voor het chemicaliënmagazijn een werkinstructie
compartimentering voor de centrale chemicaliënopslag opgenomen, waarmee wordt geborgd dat de
opgeslagen stoffen juist worden gecompartimenteerd en er binnen de opslag geen stoffen aanwezig zijn die
de werking van de hi-ex blusinstallatie negatief beïnvloeden.
In compartiment B wordt een mengsel van perazijnzuur en waterstofperoxide opslagen dat valt onder ADRklasse 5.1. Op basis van het Memorandum 61, waarnaar in bijlage 6 van de PGS 15 wordt verwezen, mag
deze stof niet in een ruimte met een hi-ex inside-air blussysteem worden opgeslagen. Door de leverancier
van deze hi-ex blusinstallatie is echter op 1 november 2002 schriftelijk aan AVEBE bevestigd dat, op basis
van het veiligheidsinformatieblad, het desbetreffende gestabiliseerde mengsel van 5% perazijnzuur,
20% waterstofperoxide (met een beperkte heftigheid van oxidatie), 10% azijnzuur en water geblust kan
worden met de toegepaste lichtschuim brandblusinstallatie. Op het veiligheidsinformatieblad zijn geen
verboden blusmiddelen aangegeven.
In voorschrift 4.8.7 is vastgelegd dat de opslag binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze
beschikking conform de bepalingen van de PGS 15 en voornoemde gespecificeerde eisen, moet zijn
uitgevoerd.
Verder geeft de brandweer in haar advies als optie aan de realisatie van een hoger beschermingsniveau
(beschermingsniveau 1), waarbij de aangebrachte brandblusinstallatie conform voorschrift 4.8.2.2 van de
richtlijn PGS 15 dient te worden gecertificeerd. Deze keuzemogelijkheid hebben wij in voorschrift 4.8.8
vastgelegd.
De aan de revisievergunning verbonden voorschriften 4.8.4 en 4.8.5, betrekking hebbende op de indeling
van de opslagruimten van de centrale chemicaliënopslag en het voor de opslag beschikbaar van een
aanvalsplan, zijn thans als voorschrift 4.8.11 en 4.8.12 aan deze beschikking verbonden.
Het aan de revisievergunning verbonden voorschrift 4.8.7 heeft betrekking op de opslag van gevaariijke
stoffen in emballage in de chemicaliënopslag in gebouw 406. Dit betreft een chemicaliënopslag ten behoeve
van de voormalige Purac Glucochem-fabriek. Voor deze opslag is thans ook de richtlijn PGS 15 van
toepassing. In het aan deze beschikking verbonden voorschrift 4.8.13 is vastgelegd aan welke bepalingen
van de richtlijn PGS 15 deze opslag dient te voldoen.
Het aan de revisievergunning verbonden voorschrift 4.8.8 heeft betrekking op de olie-opslag in gebouw 814.
Aangezien de opgeslagen oliën niet onder een ADR-classificering vallen, is voor deze opslag de richtlijn
PGS 15 niet van toepassing. Deze opslag dient te voldoen aan voorschrift 8.3.1 van de revisievergunning
waarin de vereiste bodembescherming conform de NRB is vastgelegd. Het bestaande voorschrift 4.8.8 komt
daarmee te vervallen.
3.2.2
Besluit risico's Zware Ongevallen 1999
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 gevaariijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Binnen de inrichting worden giftige, milieugevaariijke, licht ontvlambare en oxiderende stoffen opgeslagen
die in het BRZO 1999 staan genoemd. Op basis van de sommatie van de opgeslagen hoeveelheden giftige
stoffen ethyleenoxide, zwaveldioxide en acrylonitril valt AVEBE onder de lichte verplichting van de BRZO
1999.
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Conform artikel 26 van het BRZO 1999 heeft AVEBE op 12 juli 2000 een kennisgeving aan ons doen
toekomen. Conform artikel 27, lid 1 heeft AVEBE haar veiligheidsbeleid ter voorkoming van zware
ongevallen vastgelegd in een document (Preventie Beleid Zware Ongevallen, PBZO) en is een
veiligheidsbeheersysteem (VBS) ingevoerd.
3.2.3 Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Bij het verienen van een Wm-vergunning aan een BRZO-bedrijf moet het bevoegd gezag ervoor zorg dragen
dat de afstand van de inrichting tot een waardevol of kwetsbaar natuurgebied voldoende is om de gevolgen
van een zwaar ongeval met gevaariijke stoffen voor dit gebied te beperken. In de Regeling beoordeling
afstand tot natuurgebieden milieubeheer is vastgelegd dat het bevoegd gezag de getroffen maatregelen
betrekt bij de beoordeling van de afstand. Als te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen de
beschermde Natuurmonumenten, en de gebieden die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn.
In de omgeving van AVEBE zijn geen aangewezen natuurgebieden aanwezig, die nadelige gevolgen zouden
kunnen ondervinden van zware ongevallen binnen de inrichting.
3.2.4 Registratiebesluit externe veiligheid/Ministeriele regeling provinciale risicokaart
Op 30 maart 2007 is het "Registratiebesluit externe veiligheid" in werking getreden. Dit besluit geeft aan
welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister. Hiernaast dienen
ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de "Ministeriele regeling provinciale risicokaart" te worden
opgenomen in het register.
De inrichting van AVEBE valt onder de criteria van het Registratiebesluit en de Ministeriele regeling en is
opgenomen in het Risicoregister. Na afronding van deze procedure zal de opname in het risicoregister
geactualiseerd v,'orden.
3.2.5 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
AVEBE valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege het feit dat de
inrichting onder het BRZO 1999 valt. Het BEVI koppelt de Wm en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De
toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar
object is 10" per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object.
Door de koppeling met de Wro wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht
zijn). Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een
ramp is ook beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in
gezamenlijkheid met de Regionale brandweer Groningen en de gemeente Vlagtwedde plaatsgevonden.
Om te bepalen of aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEVI wordt voldaan en om
inzicht te krijgen in het groepsrisico, heeft AVEBE een kwantitatieve risico analyse (QRA) opgesteld en bij
ons ingediend. Wij hebben voor het groepsrisico de berekening uitgevoerd met een bevolkingsfile die is
voortgekomen uit de door het Ministerie van VROM beschikbaar gestelde populator. De bevolkingsdata van
het invloedgebied zijn afgestemd met de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal en de data geven een
goede beschrijving van de aanwezige personen in dit gebied. De grafische weergave van het berekende
groepsrisico (fN curve) is opgenomen in bijlage 2 van deze beschikking.
Plaatsgebonden risico (10'^-contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10"^ contour voor de inrichting geheel binnen de inrichtingsgrens blijft. Binnen
de 10'^-contour komen dan ook geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan is geborgd
dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10"^-contour mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan
de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEVI.
Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden
1800 m rondom de binnen de inrichting van AVEBE aanwezige ethyleenoxide-tank bedraagt. Ethyleenoxide
is zeer licht ontvlambaar, de kans dat de wolk ethyleenoxide ontsteekt voordat de wolk de 1800 m heeft
bereikt is zeer groot en ethyleenoxide gedraagt zich dan niet als toxisch gas.
Het BEVI verplicht ons voorts aandacht te besteden aan:
de personendichtheid in het invloedsgebied;
het groepsrisico versus de oriënterende waarde;
de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding van een ramp;
de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.
Wij hebben hierover overiegd met de gemeente Vlagtwedde en advies gevraagd aan de Regionale
brandweer Groningen. Wij hebben van de Regionale brandweer Groningen ten aanzien van hiervan op
19 april 2010 een advies ontvangen, welke wij in onderstaande overwegingen hebben betrokken.
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De personendichtheid in het invloedsgebied
De personendichtheid in de omgeving van de inrichting van AVEBE is laag. Er is sprake van een
bedrijventerrein en enkele stroken lintbebouwing in de directe omgeving van de inrichting. Het geldende
bestemmingsplan maakt een significante verhoging van de personendichtheid niet mogelijk.
Het groepsrisico versus de oriënterende waarde
Het groepsrisico van de binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten is weergegeven in bijlage 2 van deze
beschikking. Hieruit blijkt dat het maximaal aantal slachtoffers ruim beneden de 10 ligt Er is daarmee
eigenlijk geen sprake van een groepsrisico. En daarmee ook geen overschrijding van de oriënterende
waarde.
Maatregelen die het groepsrisico beperken
Aangezien er geen sprake is van een groepsrisico, zijn er geen maatregelen noodzakelijk om dit te
verkleinen. Uiteraard dient wel aan BBT te worden voldaan, hetgeen het geval is.
Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft AVEBE genoemd in het PBZO-document en het VBS. De
mogelijkheden om een ramp bij AVEBE te bestrijden zijn beschreven in het rampbestrijdingsplan van de
gemeente Vlagtwedde. Het plan noemt 8 grote scenario's met effecten buiten de inrichting. Daarbij moet
gedacht worden aan:
zwaveldioxide: instantane ontsnapping;
zwaveldioxide: continue lekkage;
ethyleenoxide: instantane ontsnapping;
ethyleenoxide: instantane ontsnapping gevolgd door brand;
ethyleenoxide: BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion / kokende vloeistof-gasexpansie-explosie);
acrylonitril: instantane ontsnapping van dampen;
acrylonitril: instantane ontsnapping gevolgd door brand;
azijnzuuranhydride: instantane ontsnapping.
De benodigde personele en materiële capaciteit is opgenomen in het plan. Op basis van de repressieve
ervaring van de Regionale brandweer Groningen verwacht zij dat de beschreven capaciteit genoeg is om
een eventuele ramp met bovengenoemde scenario's te bestrijden.
Zelfredzaamheid
De mogelijkheid voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen in geval van een ramp bij AVEBE is
onder andere afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en het type ramp (grote brand of gaswolk). Op
basis van het advies van de Regionale brandweer Groningen concluderen wij dat op het terrein van AVEBE
zullen overwegend zelfredzame personen aanwezig zijn en ook in de nabije omgeving van de inrichting geen
gebouwen met minder zelfredzame personen aanwezig zijn.
Conclusie
Gezien bovenstaande beschouwing van het groepsrisico zijn wij van mening dat het externe veiligheidsrisico
aanvaardbaar is. Er is geen aanleiding tot het stellen van voonwaarden.
4.

BESLUIT

4.1
Ambtshalve wijziging
Gelet op de Wet milieubeheer besluiten wij de aan AVEBE U.A. verieende revisievergunning in het kader
van de Wet milieubeheer van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) ambtshalve te wijzigen, waarbij de aan
deze vergunning verbonden voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 komen te vervallen en aan de vergunning de
bijgevoegde voorschriften worden verbonden.
4.2
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.
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Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
AVEBE U.A., Postbus 15, 9640 AA Veendam;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14,
9550 AA Sellingen;
de Burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140,
9500 AC Stadskanaal;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
VROM-inspectie regio Noord, Postbus 30.020, 9700 RM Groningen;
de Commandant van de Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Arbeidsinspectie, kantoor Groningen, Postbus 30.016, 9700 RM Groningen.
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VOORSCHRIFTEN

4.8
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
4.8.1
Binnen de inrichting mogen in de chemicaliënloods (gebouw 710) maximaal de volgende hoeveelheden
gevaariijke stoffen in emballage worden opgeslagen:
Compartiment B
stoffen van ADR-klasse 5.1
5.000 kg
stoffen van ADR-klasse 8
5.000 kg
Compartiment C
stoffen van ADR-klasse 8
50.000 kg
Compartiment D
stoffen van ADR-klasse 3
750 kg
stoffen van ADR-klasse 8
250 kg
4.8.2
In de compartiment A mogen uitsluitend niet ADR-geclassificeerde stoffen worden opgeslagen.
4.8.3
ln compartiment B en C mogen in combinatie met de in voorschrift 4.8.1 genoemde gevaariijke stoffen geen
brandbare stoffen worden opgeslagen.
4.8.4
De in compart:iment D opgeslagen stoffen mogen geen stikstof (N), zwavel (S), chloor (Cl) of fosfor (P)
bevatten.
4.8.5
De opslag van gevaariijke stoffen in emballage in de in voorschrift 4.8.1. bedoelde compartimenten B, C en
D dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte
gevaariijke stoffen" van het Ministerie van VROM:
3.1.1 t/m 3.1.5;
3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.3.1, 3.2.4.2 t/m 3.2.4.4;
3.3.1 en 3.3.3;
'
3.4.1 t/m 3.4.5;
3.5.1;
3.7.1;
3.9.1;
3.11.1, 3.11.2en3.11.4;
3.12,1;
3.13.1 t/m 3.13.5;
3.14.1 t/m 3,14,3
3,15.1 en 3.15.2;
3.16.1 en 3.16.2;
3.17.1;
3.18.1;
3,19.1 en 3.19.2;
3,21.1 en 3.21.2;
3.22.1;
3.23.1;
3.24.1;
3.25.1;
3.26,1;
3.27,1,
4.8.6
Aanvullend op het gestelde in voorschrift 4,8,5 dient voor de opslag van gevaariijke stoffen in de
compartimenten B en C aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van
verpakte gevaariijke stoffen" van het Ministerie van VROM te worden voldaan:
4.2.1;
4.3.1;
4.5.1 en 4.5.2;
4.6.2 en 4.6.3;
4.7.1.
4.8.7
Indien gezien de aard en omvang van de opslag van gevaariijke stoffen in de compartimenten B en C met
een beschermingsniveau 2 kan worden volstaan dient, binnen 6 maanden na de datum van onherroepelijk
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worden van deze beschikking, te worden voldaan aan voorschrift 4,8.1.2 van hoofdstuk 4 van de richtlijn
PGS 15 "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen" van het Ministerie van VROM, waarbij:
de toegepaste brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535 aanvulling A l ;
het toegepaste branddetectiesysteem dientte voldoen aan het bepaalde in voorschrift 4.8.2.1, 4.8.2,2
en 4.8.2.3 van hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15;
in verband met de aanwezigheid van een hi-ex inside schuimblusinstallatie geen rook- en warmteafvoerinstallatie is vereist;
de schuimblusinstallatie jaariijks moet worden onderhouden;
de schuimblusinstallatie overeenkomstig het Memorandum 47 moet zijn ontworpen;
het toegepaste schuimvormend middel jaariijks wordt getest;
het voor de schuimblusinstallatie gebruikte bijmengsysteem dient te voldoen aan het Memorandum
64A;
binnen de opslag geen stoffen mogen worden opgeslagen welke de werking van het schuimvormend
middel teniet doen, overeenkomstig het Memorandum 61 van 29 april 2001.
4.8.8
Indien vergunninghoudster voornemens is om, in afwijking van het gestelde in voorschrift 4.8.7, voorde
opslag van gevaariijke stoffen in de compartimenten B en C aan een beschermingsniveau 1 te voldoen,
dient ten aanzien van de gehele brandbeveiligingsinstallatie (branddetectie-, brandmeld- en
brandblusinstallatie) te worden voldaan aan het bepaalde in voorschrift 4.8.1.1, 4.8.2.1, 4.8.2.2 en 4.8.2.3
van hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen" van het Ministerie van
VROM.
4.8.9
De voor de comnartimenten B, C en D toegepaste hi-ex inside air schuimblusinstallatie, het toe te passen
blusschüim en de binnen de opslagcompartimenten B, C en D op te slagen producten, dienen te voldoen
aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn NFPA 11A "Medium- and High-Expansion Foam Systems", NFPA,
februari 1999 met bijbehorend Memorandum 61.
4.8.10
Vergunninghoudster dient te beschikken over een onderhoudscontract voor de uitvoering van een
periodieke, door een erkend deskundige uit te voeren, inspectie van het functioneren van de hi-ex
schuimblusinstallatie. Een dergelijke inspectie dient minimaal éénmaal per jaar te worden uitgevoerd. De
resultaten van de inspecties dienen, binnen twee weken na het beschikbaar komen, aan het bevoegd gezag
te worden overgelegd.
4.8.11
Emballage met chemicaliën mag niet tegen de wanden worden geplaatst. Tussen de wanden van de
opslagruimten B, C en D en de opgeslagen emballage met chemicaliën dient een strook van minimaal 30 cm
te worden vrijgehouden.
4.8.12
Vergunninghoudster dient, in overieg met de gemeentelijke brandweer, voor de compartimenten B, C en D
een aanvalsplan te hebben opgesteld.
4.8.13
De opslag van gevaariijke stoffen in emballage in de chemicaliënopslag in gebouw 406 tot een maximum
van 10.000 kg, dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 en 4 van de richtlijn PGS 15
"Opslag van verpakte gevaariijke stoffen" van het Ministerie van VROM:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 en 3.1.5;
3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.3.1 en 3,2.4.1 t/m 3.2.4.4;
3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3;

3.7.1;
3.9.1;

3.11.1 t/m 3.11.3;

3.12.1;

3.13.1 t/m 3.13.5;
3.14.1 t/m 3.14.3;
3.15.1 en 3.15.2;
3.16.1 en 3.1.6.2;

3.17.1;
3.18.1;
3.20.1;

3.21.1 en 3.21.2;

3.22.1;
3.23.1;
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3.25.1;
4.2.1;
4.3.1;
4.4.1 en 4.4.2;
4.5.1 en 4.5.2.
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BIJLAGE 1:
BEGRIPPEN
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verieend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederiands 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
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaariijke goederen over de weg).
BEVI:
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BBT:
Best Beschikbare Technieken
BRANDBARE STOFFEN:
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuun/erschijnselen blijven reageren, ook
nadat de ontstekingsbron is weggenomen.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaariijke stoffen van de Wet
milieugevaariijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
GPBV:
Geïntegreerde Preventie en Beperking van Verontreiniging
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation opgestelde en door het Nederiands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederiandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
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NFPA:
National Fire Protection Association
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming
PGS:
Publikatiereeks Gevaariijke Stoffen
Wm:
Wet milieubeheer
Wms:
Wet milieugevaariijke stoffen
WRO:
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BIJLAGE 2:
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