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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 27 april 2010
Zaaknummer: 250312
Nr. 2040 - 26.686/16, MV

2 7 APR, 20f0
Beschikken hierbij op de aanvraag van TenneT TSO B.V om een veranderingsvergunning op
grond van de Wet milieubeheer. Besluiten tot het uitvoeren van een ambtshalve wijziging van
de vigerende vergunning.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 1 februari 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Tennet TSO B.V.(verder te
noemen Tennet) voor een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor
het bijplaatsen van twee transformatoren met een vermogen van 80 MVA per stuk en voor een
aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van hemelwater afkomstig
van een bodembeschermende voorziening.
De inrichting (verder te noemen Tennet Weiwerd) is gelegen aan de Oosteriaan 2 te Farmsum,
kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie N, nummer(s) 486 en 630.
De activiteiten binnen de inrichting hebben betrekking op de categorie 20.1 onder b van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), transformatorstations, met niet in een
gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren met een maximaal gelijktijdig in te schakelen
elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.
Op grond van de categorie 20.5 van het Ivb zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is op 22 april 1997 (kenmerk nr. 97/5. 755/1/17, RMM ) een revisievergunning
in het kader van de Wm en een vergunning in het kader van de Wvo verieend.
De inrichting betreft een 220 kV hoogspanningsschakel- en transformatorstation en een 20 kV
middenspanningsschakelstation.
220 kV hooaspanninasschakel- en transformatorstation
De schakelhandelingen vinden plaats met vermogensschakelaars met schelders. Deze staan
opgesteld in de schakelhal. Verder staan in de schakelhal aarders en meettransformatoren
opgesteld en een elektrotechnische installatie samenhangend met stroomtransport
(railsystemen, koppelvelden, spoellijnen en lijnvelden aanwezig).
Binnen de inrichting staan 4 driefase-transformatoren opgesteld:
- TR-221 en TR-222 transformeren een stroomspanning van 220 kV naar 20 kV met elk een
vermogen van 80 MVA; de stroom wordt geleverd aan het 20 KV-deelnet.
- TR-201 transformeert een stroomspanning van 220 kV naar 110 KV met een vermogen van
350 MVA; de stroom wordt geleverd aan het 110 kV-deelnet.
- TR-235 transformeert een stroomspanning van 220 kV naar 30 kV met een vermogen van 75
MVA. Deze stroom is ten behoeve van het de aan de Kloosteriaan 11 te Farmsum gelegen
inrichting (Kollo).
Overige activiteiten betreffen:
Een noodvoorziening die bij uitval van de stroom de tijdelijke stroomvoorziening verzorgt. Deze
voorziening bestaat uit twee maal een noodstroomaggregaat met dieselgedreven motor en een
dieselolieopslagtank van (2m3) en een aantal accubatterijen;
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De opslag van 2 maal een gasfles met 50 kg SF6.
Op 12 september 2002 (onze brief van 25 september 2002,) is een melding artikel 8.19 Wm
ingediend voor een condensatorbank met een vermogen van 150 Mvar.
Op 28 juni 2005 (onze brief van 12 juli 2005) is een melding artikel 8.19Wm ingediend voor
twee extra te plaatsen schakelvelden voor de aansluiting van een extra verbruiker (Aldel).
Op 9 november 2007 (onze brief van 13 november 2007) is een melding artikel 8.19 Wm
ingediend voor de plaatsing van drie extra spanningmeters.
20 kV middenspanningsschakelstation.
Dit gedeelte van de inrichting bevindt zich in een apart 20 kV-gebouw. In dit gebouw bevinden
zich de volgende installaties: een noodstroomvoorziening bestaande uit accubatterijen, twee
transformatoren voor het transformeren van stroom van 20kV naar 10 kV met een vermogen
van 4 MVA elk, een eigen transformator voor het transformeren van stroom van 10 kV naar
380-220 V met een vermogen van 0,4 MVA, een 2 traps-compressor met een aandrijfmotor van
1 kW.
Op 3 februari 2009 (onze brief van 10 februari 2009) is een melding artikel 8.19 Wm ingediend
voor het bijplaatsen van een dubbelrails middenspanningsschakelinstallatie.
Op 1 mei 2009 (onze brief van 11 mei 2009) is een melding artikel 8.19 Wm ingediend voor het
plaatsen van een transformatorput.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de volgende verandering:
- de plaatsing van twee nieuwe transformatoren TR-223 en TR-224 voor het transformeren van
een spanning van 220 kV naar 20 kV met elk een vermogen van 80 MVA. Deze
transformatoren worden geplaatst naast de bestaande transformatoren TR-221 en TR-222 en
leveren ook het vermogen aan het 20 kV-deelnet. Bij maximumbedrijf wordt uitgegaan dat van
de TR-221 t/m TR-224 er vier van de drie in bedrijf zijn.
2.

AMBTSHALVE WIJZIGING

2.1
Reden tot ambtshalve wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dienen wij te bezien of de beperkingen, waaronder de
vigerende Wm-vergunning van 22 april 1997 is verieend, nog toereikend zijn gezien de
ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu
en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23
van de Wm kunnen derhalve een aantal beperkingen waaronder een vergunning is verieend, en
voorschriften die daaraan zijn verbonden, worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.
Er is geconstateerd dat, in het besluit van 22 april 1997, volgens de huidige maatstaven een
aantal milieuaspecten niet of onvoldoende zijn beoordeeld en dat een aantal voorschriften
ontbreken. Ten behoeve van een optimale bescherming van het milieu hebben wij deze
milieuaspecten alsnog beoordeeld en hien/oor in een aantal gevallen voorschriften opgenomen,
of vervangen of aangevuld.
3.

PROCEDURE

3.1
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.
Bij brief van 4 februari 2010 hebben wij de ontvangst van bovengenoemde aanvragen
schriftelijk bevestigd.
De aanvraag is op 4 februari 2010 doorgezonden aan het bevoegd gezag voor de Watenwet,
het Dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's en voor advies verzonden aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
De aanvraag is op 10 februari 2010 aangevuld met een ven/angende tekening "totaal overzicht
stationsindeling". Deze aanvulling is op 17 februari 2010 doorgezonden aan het bevoegd gezag
voor de Watenwet en de bij deze procedure betrokken adviseurs.
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Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde
stukken, waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Delfzijl en dit is
bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden,
editie Noord, op zaterdag 27 februari 2010.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan
de bij deze procedure betrokken adviseurs.
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.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen genoemde termijn van 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).
Wij hebben gelet op de beperkte effecten van de veranderingen van de inrichting op de
omgeving, gekozen om geen kennisgeving te verzenden aan de gebruikers van gebouwde
eigendommen in de directe omgeving van de inrichting.
Van de terinzagelegging van het besluit van 3 mei 2010 toten met 14 juni 2010 en de
mogelijkheid tot het indienen van beroep, is mededeling gedaan in het Dagblad van het
Noorden van 1 mei 2010.
3.2
Coördinatie
Met de aanvraag om een milieuvergunning is een aanvraag om een Waten/ergunning
ingediend. De aanvragen zijn gecoördineerd voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het
oog op de onderiinge samenhang van de beschikkingen, door middel van ambtelijk overieg een
inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen.
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.
Onderiinge 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 29 januari 2010 ingediend bij de
gemeente Delfzijl. De coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet milieubeheer worden
in acht genomen.
De gevraagde Wm-vergunning treedt in zijn geheel niet in werking zolang de bouwvergunning
die vereist is voor het initiatief niet is verieend (art. 20.8 van de Wm).
3.3
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 als een m.e.r.-plichtige activiteit. De activiteit is derhalve niet m.e.r.plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
3.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en / of betrokken bestuursorganen bij de procedure
ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl (adviseur);
Het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's (bevoegd gezag Watenwet);
Waterdienst (adviseur Watenwet).

4.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

4.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 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 en in artikel
8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende
beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten voor deze beschikking
komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
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4.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onder cvan de Wm kunnen wij een vergunning weigeren
wanneer door het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmingsof inpassingsplan. De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het voor het
betreffende perceel geldende bestemmingsplan industrieterrein Oosterhorn.
4.3
IPPC richtlijn / Best Beschikbare Technieken
Tennet Weiwerd valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven
categorieën, en is dus geen gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging-installatie).
In deze vergunning is met de volgende in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen
BBT-documenten rekening gehouden:
•

Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB);

4.4
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(het 'Activiteitenbesluit') 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 een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer (Wm) en
de Watenwet (Waw).
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 IPPCbedrijven) genoemd in art:ikel 8.1 van de Wm. Ingeval van de inrichting van Tennet Weiwerd is
geen sprake van een gpbv-installatie.
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig
zijn. Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Tennet Weiwerd
aangemerkt als een type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast
kunnen algemene regels uit het Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de
totstandkoming van deze vergunning is hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze
vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waarop het
Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn worden opgenomen ten aanzien van
activiteiten waar het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is sprake van enkele (deel-)activiteiten die onder het
Activiteitenbesluit vallen. Het betreft de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen
van het Activiteitenbesluit.
§ 3.1.3 lozen van hemelwater niet afkomstig van een vloeistofdichte voorziening
§ 3.1.4 lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater of op of in de bodem
4.5
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 verienen
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.
4.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in
het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van
Groningen op 17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij
naar een goede balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de
volgende doelstellingen worden nagestreefd:
- zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
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- handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op
gebiedsniveau onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende
gezondheidsrisico's en de manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval.
- zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek
Groningen' worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader
gedefinieerd. In de onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de
milieuaspecten die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
4.7
Groene wetten
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. De Vogel- en
Habitatrichtlijn zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in
de nabijheid van een beschermd natuurmonument en / of een Natura 2000-gebied als bedoeld
in de Natuurbeschermingswet 1998 (De Eems ligt op meer dan 2 km afstand).
Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In
de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen,
verontrusten en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen,
vernielen en/of verstoren van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van
beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in werking zijn van een
vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van
het terrein waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en
diersoorten voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige
diersoorten bevinden.
Aanvullende voorschriften
Gezien de aard en omvang van de veranderingen en de in deze paragraaf weergegeven feiten
en omstandigheden zijn wij van oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten
geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
4.8
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.
De aanwezigheid van een Milieuzorgsysteem dient betrokken te worden bij de beslissing op de
aanvraag.
Tennet Weiwerd beschikt niet over een milieuzorgsysteem.
Derhalve verbinden wij aan de veranderingsvergunning en ambtshalve aan de onderiiggende
vergunning de gedrags- en registratievoorschriften genoemd in hoofdstuk 1. algemeen.
4.9
Geluid
4.9.1
Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende
beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en
de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd ; Onderzoek naar de geluidniveaus in de
omgeving ten gevolge van het transformatorstation Weiwerd van TenneT, rapportnr. FC 38182-RA, dd 21 januari 2010 door Peutz bv.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats:
•

volcontinu in werking zijn van transformatoren (TR-221,TR-222,TR-223,TR-224, TR-201,
TR-235) waarbij gedurende de dag- en avondperiode koelventilatoren in werking kunnen
zijn;
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• in de dagperiode in werking zijn van een condensatorbank;
• gedurende 0,5 uur in de dagperiode testbedrijf met noodstroomaggregaten.
4.9.2
Geluidsbelasting
De inrichting ligt op een industrieterrein Oosterhorn. 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 kortste afstand van de grens van de zone tot het
tranformatorstation van TenneT bedraagt circa 2600 meter in zuidwestelijke richting. De
geluidsbelasting (etmaalwaarde) van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 25
dB(A) in oostelijke richting. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven
toegestaan. De woning in de zone die de hoogste geluidbelasting van het transformatorstation
van TenneT onden/indt, is gesitueerd aan Ideweerstenweg 1 op circa 2400 meter afstand. De
geluidsbelasting van de inrichting bedraagt hier 25 dB(A) (etmaalwaarde). Hier is ten hoogste
53 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de
zonebeheerder (zonetoets van ingenieursbureau Stroop B.V. d.d. 3 februari 2010 , project
072899-00) blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone
in acht worden genomen.
In beginsel zou een scherm met een hoogte van 6 meter ten zuiden van de reeds aanwezige
transformator TR201 geplaatst kunnen worden teneinde te kunnen voldoen aan de in de
oprichtingsvergunning gestelde geluidsniveau op controlepunt C-TEN-02. Een dergelijk scherm
zou als gevolg van reflecties echter op een groot aantal beoordelingspunten op de zone een
toename van de geluidsbelasting veroorzaken. De bij te plaatsen transformatoren (TR-223 en
TR-224) zijn een geluidarm type, tenwijl de noodzakelijk scherfmuren tussen de nieuwe en
bestaande transformatoren op een aantal punten zorgen voor lagere geluidsniveaus.
Overigens is de geluidsbijdrage van het transformatorstation van TenneT op de zonegrens en
de woningen in de zone beperkt. Afzonderiijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de
omgeving bepalen en een onnodige geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige
geluidsemissie wordt derhalve voorkomen. Daarmee wordt TenneT geacht te hebben voldaan
aan het BBT-principe.
Wij verbinden aan de veranderingsvergunning en ambtshalve aan de onderiiggende vergunning
een voorschrift, waarin grenswaarden zijn gesteld op referentiepunten op ca. 225 meter van de
inrichting (V-TEN-01 t/m 04). De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de
aanvraagde geluidsruimte.
4.9.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door het tranformatorstation van TenneT
worden veroorzaakt door het schakelen met een vermogensschakelaar binnen de schakelhal.
Deze geluidsniveaus bedragen bij de woningen aan de Geefsweersterweg in de zone ten
hoogste 24 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningveriening 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 de streefwaarden wordt voldaan.
Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale
geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen.
4.9.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd
industrieterrein mag bij vergunningveriening 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 vinden incidenteel vrachtautotransporten plaats.
Dit verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen
worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
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4.9.5
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.
4.9.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grotere afstand van de zonegrens en MTG-punten tot de inrichting en vanwege de
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet
bij de woningen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom
zijn grenswaarden bepaald op referentiepunten op een vaste afstand van de inrichting. Deze
punten zijn zo gekozen dat voldaan wordt aan het criterium van de geconcentreerde
bronmethode (R>1,5d). Daarnaast zijn 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 opgenomen, waarin ten aanzien van nietvergunningplichtige 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 referentiepunten 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.
4.10
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is
trillingshinder niette verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
4.11
Afvalstoffen
Binnen de inrichting komt slechts een geringe hoeveelheid afval vrij bij
onderhoudswerkzaamheden, zoals oliën. De vrijkomende oliën worden direct na de
werkzaamheden waarbij zij vrijkomen van de inrichting afgevoerd.
De inrichting is onbemand.
Gezien genoemde werkwijze en de geringe omvang van de afvalstoffen achten wij het verder
niet nodig ambtshalve voorschriften aan de onderiiggende vergunning te verbinden.
4.12
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het
gebruik van energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in
het energiebeleid vormen de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en
het convenant Benchmarking.
Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven.
In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005), waarin wordt
verwezen naar de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van
Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, is beschreven op
welke wijze het energie-aspect moet worden opgenomen in de milieuvergunning als het bedrijf
niet valt onder de toelatingseisen voor het convenant Benchmarking of de tweede generatie
Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3).
Onderhavig hoogspanningsstation behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding
tot één van deze convenanten mogelijk is. In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van
voorschriften relevant is bij bedrijven waar het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of
het gasverbruik groter is dan 25.000 m^ per jaar. Wij volgen bij het opnemen van voorschriften
de richtlijnen in de circulaire.
Binnen de inrichting wordt elektriciteit verbruikt ten behoeve van veriichting, venwarming en
apparatuur. Omdat de inrichting onbemand is, is dit verbruik beperkt. Er vindt geen gebruik van
aardgas plaats.
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Wij achten het gezien de specifieke aard van installaties op de inrichting, niet nodig om
ambtshalve voorschriften met betrekking tot het ondenwerp energie aan de vergunning te
verbinden.
4.13
Afvalwater
Vanuit de inrichting vindt lozing van een geringe hoeveelheid huishoudelijk afvalwater, via twee
septictanks, en niet-verontreinigd hemelwater van dakoppen/lak op oppervlaktewater plaats.
Eventueel verontreinigd hemelwater, afkomstig uit de onder de bestaande transformatoren
geplaatste calamiteitenbassins, wordt via een olie-/waterafscheider op het oppervlaktewater
geloosd.
Eventueel verontreinigd hemelwater, afkomstig uit de onder de nieuw te plaatsen
transformatoren geplaatste calamiteitenbassins, wordt via een olie/waterscheidingssysteem
(bundguard pomp) op het oppen/laktewater geloosd.
Voor de lozing vanaf de calamiteitenbassins op het oppervlaktewater is een aanvraag voor een
Watervergunning ingediend bij het waterschap Hunze en Aa's.
Aangezien er geen lozing van afvalwater op een openbaar riool plaatsvindt, achten wij het
verder niet nodig ambtshalve voorschriften aan de onderiiggende vergunning te verbinden.
4.14
Lucht
Emissie zwavelhexafluoride
In de vermogensschakelaars en de hoogspanningsverbindingen in de schakelinstallaties wordt
zwavelhexafluoride (SFe) als isolatie- en blusmiddel toegepast. De toepassing van SFevalt
onder de EU-verordening inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen van 17 mei 2006.
Om inzicht te krijgen in de SFslekveriiezen in de vermogensschakelaars in het
transformatorstation vinden wij het noodzakelijk dat er een jaariijkse registratie van het SFe in kg
wordt bijgehouden. Dit hebben wij ambtshalve in voorschrift 4.1.1 vastgelegd. Op basis van de
uitkomst van de geregistreerde gegevens kan pas worden bezien of opvolgacties nodig zijn.
Voorts verbinden wij ambtshalve een voorschrift 4.1.2 aan de uitstoot van de dieselmotor van
het (reeds aanwezige) noodstroomaggregaat, alsmede de voorschriften van paragraaf 6.4
omtrent de opstelling/uitvoering en de controle van het noodstroomaggregaat.
4.15
Luchtkwaliteit
4.15.1 Wettelijke bepalingen wet luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 zijn in hoofdstuk 5 van de Wm luchtkwaliteitseisen opgenomen. Artikel
5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde
bevoegdheden, opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot
luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voorde uitoefening van de bevoegdheid.
Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a toten met d van deze wet, kunnen wij tot
vergunningveriening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
- aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of
na het tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm
opgenomen grenswaarde;
- aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als
gevolg van vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte
toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening
samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering);
- aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
- de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen
of in elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
4.15.2 Beoordeling
In voorliggende situatie vinden geen emissies plaatst van stoffen die aan het besluit moeten
worden getoetst. Hierdoor blijft de luchtkwaliteit gelijk en wordt aan de luchtkwaliteitseis
voldaan. De aanvraag behoeft niet verder te worden getoetst aan de grenswaarden.
4.15.3 Conclusie
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De luchtkwaliteit veranderd niet. Op grond van artikel 5.16 lid 1b is er geen belemmering voor
vooriiggende besluitvorming.
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4.16
Bodem
I-let kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overieg met vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter
wel.
De potentieel bodembedreigende activiteiten
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Het betreft hier:
a
opvang oiie-/water-mengsel bij opstelling oliegevulde transformatoren;
b
ondergrondse afvoer van olie-/water-mengsel van transformatorputten naar olie-/waterafscheider;
c
opvang olie-/water-mengsel in olie-/waterafscheidingsput;
d
opvang olie uit transformatoren in transformatorputten en olie-/water- afscheidingsput in geval van
calamiteit;
e
inpandige opstelling van accu's voor noodvoeding;
f
inpandige opstelling oliegevulde meettransformatoren;
g
oliegevulde kabelaansluitingen;
h
opvang bodembedreigende stoffen in emballage
maatregelen en voorzieningen voor de aangevraagde activiteiten
De aanvraag geeft (in par.3.2.) voor de twee nieuwe transformatoren TR-223 en TR-224 aan dat sprake is
van een gesloten systeem met daaronder een vloeistofkerende opvangkelder
Overeenkomstig A3 van de NRB (bepalen bodembeschermingsstrategie) proces 4.1 is hier sprake van
een verwaarioosbaar risico op bodemverontreiniging. Hierbij dient in relatie tot de vloeistofkerende
voorzieningen sprake te zijn van algemene zorg en faciliteiten en personeel. Algemene zorg en faciliteiten
en personeel kunnen gecombineerd worden in een beheerplan waarin de maatregelen voor de
bodembeschermende voorzieningen zijn opgenomen. De verplichting tot een dergelijk beheerplan is in
voorschrift 3.1.3. opgenomen.
ambtshalve wijziging
Voor de bestaande bodembedreigende activiteiten dient een bodemrisicodocument te worden opgesteld
waarin de emissiescore en de eindemissiescore is bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.
Uitgangspunt is dat daarbij een venwaarioosbaar risico op bodemverontreiniging wordt bereikt met
uitzondering van de ondergrondse bedrijfsriolering waar een verhoogd risico op bodemverontreiniging
volstaat.
Aan de onderiiggende vergunning verbinden wij ambtshalve de voorschriften 3.1.1. tot en met 3.1.4.
waarin bovenstaande is vastgelegd.
Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de
maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarioosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen
uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een
bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en
de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindbodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een
onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.
Voor de inrichting is een nulfase bodemonderzoek reeds voorgeschreven in de revisievergunning van 22
april 1997.
In deze vergunning is geen eindsituatieonderzoek voorgeschreven. Een eindsituatieonderzoek dient om
bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge
van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. 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 Wm in beginsel te worden gesaneerd.
Aan de onderiiggende vergunning zijn ambtshalve de voorschriften 3.2.1 tot en met 3.2.4 verbonden
waarin bovenstaande is vastgelegd.
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Verder is in het besluit, conform artikel 8.16, lid c van de Wm, een bepaling opgenomen dat deze
voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verioren, tot het moment dat
aan de gestelde bepalingen is voldaan. Dit biedt de vergunningveriener de mogelijkheid om na intrekking
van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en
grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
4.17
Brandveiligheid
Brandpreventie en brandbestrijding zijn wel belangrijke aandachtspunten door het gebruik van ondermeer
oliegevulde transformatoren. Teneinde het brandgevaar zoveel mogelijk te voorkomen moet het
verouderen van de olie zoveel mogelijk worden voorkomen door de temperatuur van de olie te beperken
en door de transformator te beveiligen tegen vonkoverslag.
In het fundament van de vermogenstransformatoren zijn kelders opgenomen met een inhoud die
voldoende is om 110% van de olie-inhoud van de transformatoren op te vangen. Deze kelders zijn ter
voorkoming van het ontstaan van een plasbrand met lekkende olie, afgedekt met een vlamkerend rooster
bestaande uit een grindlaag. Tevens zijn de transformatoren voorzien van voorzieningen die
gasontwikkeling, oververhitting en stroomomzetting meten. Bij onregelmatigheden wordt de transformator
uitgeschakeld.
Voor de bestrijding van een beginnende brand zijn binnen de inrichting draagbare poeder- en CO2blustoestellen aanwezig. Voorde inrichting is een bedrijfsnoodplan beschikbaar.
Ten behoeve van het blussen van een eventuele brand met blusschuim dient voldoende water
beschikbaar te zijn. In de nabijheid van de inrichting is een openbare bluswatervoorziening aanwezig.
Aan de onderiiggende vergunning verbinden wij ambtshalve voorschrift 5.3.1 waarin is vastgelegd dat een
actueel bedrijfsnoodplan aanwezig moet zijn.
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaariijke materialen) gereguleerd via het op 1
november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit. Daarom worden aan deze vergunning geen
voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten.
4.18
Grond-, hulpstoffen- en waterverbruik
Grond- en hulpstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing
van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. In de aanvraag is aangegeven welke stoffen worden
toegepast. De aard van de activiteiten (er is géén sprake van een productieproces) alsmede de bij ons
bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons
geen aanleiding om ambtshalve voorschriften aan de onderiiggende vergunning te stellen.
Waterverbruik
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5.000 m^ of meer bedraagt. Leidingwater wordt binnen de inrichting slechts toegepast voor
sanitaire doeleinden en omdat de inrichting onbemand is zal het verbruik beperkt zijn tot maximaal enkele
tientallen m3 per jaar. Derhalve worden ambtshalve geen voorschriften aan de onderiiggende vergunning
gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
4.19
Installaties
Aan onderhavige veranderingsvergunning en ambtshalve aan de onderiiggende vergunning verbinden wij
de voorschriften van hoofdstuk 6 waarin de eisen voor de, ten behoeve van de inrichting aanwezige,
elektrische voorzieningen zijn vastgelegd. Tevens zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de
beveiliging en onderhoud van de transformatoren en de opstelling van de, als noodvoeding te gebruiken,
accu's.
In de onderiiggende vergunning is nog een voorschrift opgenomen waarin is voorgeschreven dat
gevaariijke (afval)stoffen in emballage conform CPR 15-1 dienen te worden opgeslagen. Inmiddels is de
CPR 15-1 vervangen door de PGSI 5. Ambtshalve hebben wij derhalve PGSI 5 ter ven/anging van de
CPR 15-1 aan de onderiiggende vergunning verbonden.
4.20
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voorde 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 ven/oerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningveriening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor ven/oersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar.
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Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
ven/oer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het niet nodig is bij de onderhavige
veranderingsvergunning en ambtshalve bij de onderiiggende vergunning voorschriften aan de
onderiiggende vergunning te stellen met betrekking tot verkeer en vervoer.
4.21
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.
4.22
Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.
4.23
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 voon/al aan de melding dienen te worden
toegevoegd.
4.24
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.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de Watenwet. Door onderiinge
advisering zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de
integrale afweging geen opmerkingen of adviezen ontvangen.
4.25
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 al 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 onderiing 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.
5.

CONCLUSIE

5.1
Algemeen
Uit de ovenwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het
milieu kan worden verieend.
6.

BESLUIT

6.1
Veranderingsvergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hien/oor genoemde ovenwegingen besluiten wij aan Tennet de
gevraagde veranderingsvergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
6.2
Ambtshalve wijziging
Wij besluiten dat de bij ons besluit van 22 april 1997, nr. 97/5.755/1/17,RMMverieende revisievergunning
voor de inrichting ingevolge de Wm wordt gewijzigd in die zin dat de aan die vergunning verbonden
voorschriften worden ingetrokken en worden vervangen door de hierna onder 6.3 bedoelde voorschriften.
De onder 1.2 genoemde meldingen artikel 8.19 Wm blijven in stand.
6.3
Voorschriften
Aan dit besluit verbinden wij de navolgende voorschriften.
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Ingevolge artikel 8.16, onder c, van de Wet milieubeheer besluiten wij verder dat de voorschriften 3.2.1 tot
en met 3.2.3 van kracht blijven nadat de vergunning zoals deze ingevolge dit besluit, in de onderdelen 6.1
en 6.2, is vastgesteld, haar gelding heeft verioren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is
voldaan.
6.4
Vergunningtermijn
De vergunning zoals deze ingevolge dit besluit is vastgesteld, wordt verleend voor onbepaalde tijd.
6.5
Verhouding aanvraag- vergunning
Hoofdstuk 2 van de aanvraag voor de in onderdeel 6.1 omschreven veranderingsvergunning maakt met
betrekking tot de in dat onderdeel vergunde verandering deel uit van de vergunning zoals deze ingevolge
dit besluit is vastgesteld.
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6.1
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.

, voorzitter

, secretaris.
Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Tennet TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6800 AS Arnhem;
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Hunze en Aa's.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
Het personeel moet op de hoogte zijn van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden
voorschriften, voor zover de voorschriften betrekking hebben op de eigen werkzaamheden; dit geldt
tevens voor personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

1.1.2
Wijzigingen die van belang zijn voor de relatie tussen de vergunninghoudster en het bevoegd gezag,
zoals (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging en wijzigingen in de eigendomssituatie of de organisatiestructuur
(voor zover relevant), moeten onmiddellijk aan het bevoegd gezag ter kennis worden gebracht.
1.2

Terrein

1.2.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
dienen ten minste te zijn aangegeven:
a
alle gebouwen en installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid;
c
de voorzieningen voor bestrijding van brand.

1.2.2
Wijzigingen van de in voorschrift 1.2.1 genoemde actuele plattegrond moeten vooraf worden overiegd aan
ons College.

1.2.3
Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
1.3

Registraties

1.3.1

Voor de inrichting moet een register beschikbaar zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en dergelijke worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de
volgende informatie zijn opgenomen:
a
schriftelijke instructies voor het personeel;
b
resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, e.d.;
c
meldingen van ongewone voon/allen met vermelding van datum, tijdstip en de genomen
maatregelen;
d
afgiftebewijzen van (gevaariijke) afvalstoffen;
e
het bedrijfsnoodplan;
f
registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
g
afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.3.2

Registraties welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar
binnen de inrichting worden bewaard.

2

GELUID

2.1

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
2.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ui) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven referentiepunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag
Avond
Nacht
Identificatie
Omschrijving - ligging (X ; Y)
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
V-TEN-01

verg.punt. 1 - (259479; 592040)

39

39

36

V-TEN-02

verg.punt. 2 - (259768; 592059)

42

42

40

V-TEN-03

verg.punt. 3-(259725; 591671)

47

47

44

V-TEN-04

verg.punt. 4-(259573; 591660)

39

39

37
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2.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting,
mag, behoudens het bepaalde in voorschrift 2.1.3, op de onderstaande controlepunten de hierna
genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag
Avond
Nacht
Identificatie
Omschrijving provinciaal meetpunt
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
C-TEN-01
ref.positie 1 - (259521 ; 591936)
50
50
47
C-TEN-02

ref.positie II-(259723; 591725)

52

52

48

2.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 2.1.2 worden
afgeweken, mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van
voorschrift 2.1.1 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.
2.2
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
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 geluidbijlage bij deze beschikking.

3

BODEM

3.1

Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen

3.1.1
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 bodemrisicocategorie A (een verwaarioosbaar risico).

3.1.2
Als uitzondering op het gestelde in voorgaand voorschrift mag voor de ondergrondse bedrijfsriolering met
bijbehorende zuiveringstechnische voorzieningen worden volstaan met een bodemrisicocategorie B (een
verhoogd risico, emissiescore 2).

3.1.3
Binnen de inrichting dient een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen
aanwezig te zijn. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten,
i. een beschrijving op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het
CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" te worden gehanteerd.
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.
3.1.4
Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet een onderzoek met betrekking tot
de bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken op welke wijze
voldaan wordt aan het gestelde in voorschrift 3.1.1. De resultaten van dit onderzoek moeten zo spoedig
mogelijk doch uiteriijk binnen een maand na het bekend worden hien/an aan het bevoegd gezag worden
overiegd. Bij deze resultaten dient een tijdsplanning voor uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen te
worden gevoegd.
3.2
3.2.1

Eindsituatie-onderzoek
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Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen
en de invloed van de inrichting op de kwaliteitvan de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na
beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste
voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd
bodemonderzoek", Sdu te Den Haag, okt 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hien/an moeten de
monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
3.2.2
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek
onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter
plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek.
3.2.3
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Indien uit de resultaten van het eindonderzoek
blijkt dat er een toename is van de concentraties van verontreinigende stoffen, dan moeten in overieg met
het bevoegde gezag maatregelen worden getroffen om de verontreiniging terug te brengen tot het niveau
ten tijde van het nulsituatie-bodemonderzoek.

4

LUCHT

4.1.1
Het SFe verbruik moet jaariijks in kg worden geregistreerd.

4.1.2
De dieselmotor van het noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat
een nagenoeg roekloze verbranding optreedt.

5

BRANDVEILIGHEID

5.1

Preventieve maatregelen

5.1.1
Het terrein van de inrichting moet te allen tijde goed toegankelijk zijn voor hulpverieningsdiensten om de
plaats van een brand of een calamiteit of ongeval te kunnen bereiken.

5.1.2
Het is verboden om te roken of werkzaamheden waarbij vonken (kunnen) ontstaan te verrichten nabij
brandgevaariijke stoffen. Op daartoe geschikte plaatsen moet duidelijk zichtbaar een veiligheidsteken
(pictogram "Vuur, open vlam en roken verboden") overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.
5.2

Bedrijfsnoodplan

5.2.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan voor de inrichting dat ten
minste voldoen aan Al-blad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad. In het bedrijfsnoodplan is specifiek
aandacht besteed aan milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven. Het bedrijfsnoodplan
en de wijzigingen daan/an dienen te worden gezonden naar de gemeentelijke brandweer en ter inzage te
worden gehouden voor het bevoegd gezag.
6

ACTIVITEITEN

6.1
6.1.1

Elektrische installaties

De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan NEN 1010.

6.1.2
In ruimten met ontploffingsgevaar moet een daarin aanwezige elektrische installatie voldoen aan NENEN-IEC 60079-14.
6.2

Transformatoren

6.2.1

Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oven/erhitting, brand, explosie en
overbelasting.
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6.2.2
Vergunninghoudster dient voor de inspectie en het onderhoud van transformatoren te beschikken over
een onderhoudsplan welke voor het bevoegd gezag ter inzage wordt gehouden. Dit plan dient ten minste
te omvatten:
a
installaties/voorzieningen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden ondenworpen;
b
wijze waarop en de frequentie waarmee inspectie en onderhoud plaatsvindt;
c
de gepleegde of te plegen acties bij constatering van gebreken;
De rappori;ages omtrent de inspecties en onderhoudsacties dienen overeenkomstig voorschrift 1.3.1 te
worden vastgelegd.
6.3

Noodvoeding

6.3.1
Accumulatoren, alsmede de ruimte waarin deze staan opgesteld, moeten voldoen aan NEN-EN 50272-2
"Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 2: Vaste batterijen".
6.3.2
In een accuruimte is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een
veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

6.3.3
In een accuruimte mogen zich geen andere voorwerpen bevinden en mogen geen andere activiteiten
plaatsvinden dan die welke voor de controle en het onderhoud van de accumulatoren nodig zijn.

6.3.4
Verwarming van een accuruimte mag slechts geschieden door venwarmingstoestellen, waarvan:
a
de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de accuruimte;
b
de delen die in direct contact staan met de accuruimte geen hogere oppen/laktetemperatuur
hebben dan 200 °C.

6.3.5
Een accuruimte moet een WBDBO bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm
NEN 6069. De ruimte mag alleen in verbinding staan met andere ruimten dooreen brandwerende,
zelfsluitende deur.

6.3.6
Een accuruimte moet zijn geventileerd door middel van een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht
nabij de afdekking en een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de vloer. De openingen
moeten een gezamenlijke dooriaat hebben van ten minste 1/250 van het vloeroppen/lak van de
betreffende ruimte en moeten zijn voorzien van een muisdicht ventilatierooster.
6.4

Noodstroomaggregaat

6.4.1
Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een
noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen
mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

6.4.2
In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten voorde toevoer van
verbrandingslucht en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht openingen zijn aangebracht die
verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen mogen alleen zijn afgesloten als het
noodstroomaggregaat niet in werking is.

6.4.3
Een noodstroomaggregaat moet ten minste eenmaal per maand op de juiste werking worden
gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt. De bevindingen van de controles
dienen in een register te worden vastgelegd.
6.5

Gevaarlijke (afval)stoffen in emballage

6.5.1
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaariijke (afval)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.
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BIJLAGE 2 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voorzover in een voorschrift venwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de
vergunning is verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie
van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is
bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en
afvalvenwijdering. Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalvenwerking, termen en
definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Sen/ice, 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:
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
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederiand over milieu wet- en regelgeving, www.infomil.nl
NEN: Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740: Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NRB: Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).
BBT : Best bestaande technieken.
BEDRIJFSDUURCORRECTIE: Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999", zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron
gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING: Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies
reduceert.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij
wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatie
bodemonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen
van grond(water)monsters.
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).
ETMAALWAARDE : De hoogste van de volgende drie waarden van het geluidniveau:
de waarde over de dagperiode (07.00-19.00 uur);
de waarde over de avondperiode (19.00-23.00 uur) vermeerderd met 5 dB(A);
de waarde over de nachtperiode (23.00-07.00 uur) vermeerderd met 10 dB(A);
EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.
GELUIDNIVEAU IN dB(A): Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A)
overeenkomstig de door lEC ter zake opgestelde regels.
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GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68
van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN: In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002,
62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederiand verbindende
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en
afgewerkte olie).
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT.LT): Gemiddelde van de afwisselende niveaus van
het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en
beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax): Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast"
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.
NEN: Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 2559: Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
NEN 5740: Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN-EN 671 deel 1: Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met
vormvaste slang.
NRB: Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naarde kwaliteitvan 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.
POP Provinciaal omgevingsplan
REOB: Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het
NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE: Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante
omstandigheden kenmerkend zijn vooreen bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen
etmaalperiode.
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