Besluit m.e.r.-beoordeling

Bio-ethanol Rotterdam BV
(BER)

ten behoeve van de oprichting van een een fabriek voor de
productie van bio-LNG te Delfzijl
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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, … september 2010
Nr. 2010-…..
Verzonden:
Op 26 mei 2010 hebben wij, overeenkomstig artikel 7.8a, eerste lid van de Wet milieubeheer, een
aanmeldingsnotitie ontvangen van Bio-ethanol Rotterdam BV (hierna: BER).
De aanmeldingsnotitie betreft het verstrekken van informatie ten aanzien van de voorgenomen
oprichting van een fabriek voor de productie van bio-LNG (vloeibaar gemaakt bio-methaan) aan de
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Schakelweg oostzijde (ongenummerd) te Delfzijl met een maximale capaciteit van 85.000 m per jaar.
Voor de oprichting van een bio-LNG fabriek geldt op grond van categorie D 18.2 van het Besluit m.e.r.
("de oprichting van een inrichting bestemd voor het bewerken of verwerken van organische
meststoffen, groenafval of GFT met een capaciteit van 100 ton per dag of meer") een m.e.r.beoordelingsplicht. Voor deze bio-LNG fabriek zijn vergunningen vereist in het kader van de Wet
milieubeheer en de Waterwet.
Projectgegevens
Naam initiatiefnemer:
Plaats van de voorgenomen activiteit:
Bevoegd gezag:

BER
Delfzijl
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en
Rijkswaterstaat Noord Nederland

De provincie Groningen treedt op als coördinerend bevoegd gezag in deze procedure.

Algemeen
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994 zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten
opgenomen, waarbij op grond van artikel 7.8b van de Wet milieubeheer een beslissing moet worden
genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteit(en), vanwege de
belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan/kunnen hebben, een milieueffectrapport
(MER) moet worden gemaakt.
Op grond van art. 7.8b, derde lid, van de Wm dienen de bevoegde gezagen gezamenlijk een besluit
te nemen. Hier is invulling aan gegeven door het uitwisselen van de noodzakelijke documenten en
communicatie over de inhoud van de beoordeling.
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Bij de beslissing omtrent het vorenstaande houdt het bevoegd gezag op grond van artikel 7.8b, 4 lid
van de Wet milieubeheer rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling
aangegeven omstandigheden. Die omstandigheden hebben betrekking op:
I.
de kenmerken van de activiteit;
II.
de plaats waar de activiteit wordt verricht;
III.
de kenmerken van de gevolgen van de activiteit en
IV.
de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).
In categorie 18.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. 1994 is bepaald dat voor de
oprichting van een inrichting bestemd voor het bewerken of verwerken van organische meststoffen,
groenafval of GFT met een capaciteit van 100 ton per dag of meer, de procedure voor m.e.r.-
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beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.8a tot en met 7.8d van de Wet milieubeheer van
toepassing is. Dit is voor BER het geval.
Op basis van de aanmeldingsnotitie van BER is naar onze mening voldoende informatie verstrekt om
aan de hand van de bovengenoemde criteria tot een oordeel te komen.
I. De kenmerken van de activiteit.
De voorgenomen activiteit betreft de voorgenomen oprichting van een bio-LNG fabriek.
Bio-LNG wordt gemaakt doormiddel van anaerobe vergisting van biomassa. Hierbij ontstaat biogas
dat na verwijdering van CO2 en H2S vloeibaar wordt gemaakt.
Biomassa wordt per schip en vrachtwagen aangevoerd en opgeslagen bij BER. Het vergisten vindt
plaats in vergistingtanks. Om de vergisting goed te laten verlopen wordt warmte toegevoerd in de
vorm van stoom, afkomstig van buurbedrijven. Bij de vergisting ontstaat biogas en digestaat.
Het biogas wordt opgewerkt tot biogas en bio-LNG. Het digestaat wordt ontdaan van ammoniak,
ingedikt en verkocht als digestaat. Van het ammoniak wordt aqua ammonia gemaakt.
De capaciteit van de bio-LNG bedraagt per jaar circa:
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- 85.000 m bio LNG;
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- 50.000.000 m bio-methaan;
- 61.000 ton CO2;
- 33.000 ton Aqua ammonia
- 45.000 ton digestaat.
Hiervoor wordt circa 132.000 ton biomassa (DDGS) vergist.
Effecten op het milieu
a. Lucht
De belangrijkste emissies naar lucht zullen zijn: stof, geur, kooldioxide en verbrandingsgassen.
De stofemissies zullen worden veroorzaakt door het lossen van biomassa. Geuremissies kunnen
vrijkomen tijdens de opslag van biomassa. Verbrandingsgassen komen vrij bij de aan- en afvoer van
grondstoffen en producten door vrachtwagens en schepen (uitlaatgassen).
Stof
Diffuse stofemissie als gevolg van het laden- en lossen van biomassa wordt zoveel mogelijk
voorkomen door het nemen van maatregelen conform paragraaf 3.8.1 van de NeR.
Geur
Het vergisten van biomassa is een gesloten proces, waarbij in principe geen geur vrijkomt. Indien een
waterzuivering nodig is, zal deze zodanig worden uitgevoerd dat hierbij ook geen geur vrijkomt.
Alleen bij de (tussen)opslag van biomassa kan geur vrijkomen. Deze geuremissie zal worden beperkt
door de tussenopslag te overdekken. De opslag van biomassa zal hierdoor waarschijnlijk niet
waarneembaar zijn buiten de inrichting. Gezien de afstand tot woningen (> 1 km) is geen geurhinder
te verwachten.
Luchtkwaliteit
De emissie van fijn stof (PM10) als gevolg van de opslag van biomassa zal minimaal zijn doordat de
opslag is overdekt. Ook de bijdrage van het verkeer aan de PM10 concentratie en stikstofdioxide
concentratie in de buitenlucht zal zeer gering zijn. Gezien de achtergrondconcentratie van fijn stof en
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stikstofdioxide ter plaatse van de voorgenomen activiteiten (PM10: 21 Dg/m ; NO2: 11,9 Dg/m ) zullen
de grenswaarden als bedoeld in titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer niet worden
overschreden als gevolg van deze zeer geringe bijdragen. Het verkeer zal ook geen relevante bijdrage
leveren aan de zure depositie op natura-2000 gebieden.
b. Geluid
De maatgevende geluidsbronnen zijn naar verwachting de koeltorens, stoomturbines met
generatoren, pompen en compressoren. De activiteiten zijn gepland op een gezoneerd
industrieterrein. De geluidbijdrage van BER zal moeten passen binnen deze geluidzone.
De geluidbronnen zullen inpandig worden opgesteld waardoor deze geluidbronnen niet hoorbaar
zullen zijn ter plaatse van geluidgevoelige objecten of het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied.
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c. Bodem
Alle bodembedreigende activiteiten (zoals de opslag van smeermiddelen, schoonmaakmiddelen e.d.)
zullen aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging voldoen, zoals bedoeld in de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
d. Energieverbruik
Het productieproces van bio-LNG zal energiezuinig worden uitgevoerd door o.a. nuttig gebruik van
stoom en hergebruik van warme processtromen.
e. Water
BER zal leidingwater en/of condenswater uit stoom innemen. Daarnaast is het mogelijk dat
oppervlaktewater zal worden ingenomen voor koeling. In dat geval zal koelwater op het
oppervlaktewater worden geloosd. Het lozen van koelwater zal moeten voldoen aan de "CIW
Beoordelingsystematiek Warmtelozingen".
Het proceswater dat niet hergebruikt kan worden, zal bijvoorkeur worden afgevoerd naar de zuivering
van North Water. Indien dit niet mogelijk is zal dit afvalwater worden gezuiverd in een eigen
zuiveringsinstallatie en worden geloosd op de Waddenzee via het lozingspunt van North Water.
Bij mail van 24 augustus 2010 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland ons medegedeeld dat naar haar
mening er geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen om tot een goed onderbouwde
besluitvorming te komen bij de aanvraag voor de voorgenomen activiteit.
f. Veiligheid
De inrichting valt niet onder het BRZO of onder het BEVI omdat er minder (licht)ontvlambare vloeibare
gassen zullen worden opgeslagen dan de drempelwaarden in deze besluiten.
g. Natura 2000-gebieden en flora en fauna
Het realiseren van de bio-LNG installatie (de bouw) en de toekomstige bedrijfssituatie dienen te
worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Een zogenaamde voortoets zal worden verricht.
De voortoets dient in te gaan op de vraag of er kans is op een significant negatief effect op Natura
2000-gebieden. De voortoets zal tevens aandacht schenken aan cumulatie met andere activiteiten en
bedrijvigheden in Delfzijl/Farmsum.
De bio-LNG fabriek is gepland op een lege kavel op een gezoneerd industrieterrein. Bij eerdere
onderzoeken naar de effecten van de industrie op de flora en fauna ter plaatse bleek dat het
realiseren van een industrieterrein geen gevolgen zou hebben voor beschermde planten en locale
dierenpopulaties. Voor de effecten van (de bouw van) een LNG-fabriek op de flora en fauna dient een
nadere analyse plaats te vinden. BER heeft aangegeven dit flora en fauna onderzoek te willen
uitvoeren tijdens het vergunningentraject.
De emissies naar het oppervlaktewater zullen binnen de van toepassing zijnde normen vallen.
Eventuele lozing van koelwater en gezuiverd afvalwater vindt plaats op een groot volume
oppervlaktewater dat regelmatig door eb en vloed wordt ververst. De verwachting is dan ook dat de
realisatie van een bio-LNG fabriek geen ongewenste effecten teweegbrengt op de populaties van de
aanwezige planten en dieren in de Waddenzee.
II. De plaats waar de activiteit zal worden verricht.
De bio-LNG fabriek is gepland op een lege kavel aan de Schakelweg oostzijde (ongenummerd).
Deze kavel ligt op het chemiepark Delfzijl, een gezoneerd industrieterrein in de gemeente Delfzijl.
Het vigerende bestemmingsplan sluit de uitbreiding niet uit.
Het industrieterrein wordt aan de noordzijde begrensd door de Waddenzee. Het grootste deel van de
Waddenzee is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn ter
instandhouding van de in het wild levende vogelsoorten. Tevens is het grootste deel van het gebied
aangemeld als speciale beschermingszone onder de Europese Habitatrichtlijn ter instandhouding van
natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. Op grond van de Natuurbeschermingswet is een groot
deel van de Waddenzee aangewezen als staatsnatuurmonument.
Plannen en projecten binnen en buiten het beschermde Waddenzeegebied kunnen significante
effecten teweeg brengen in het gebied en dienen daarop beoordeeld te worden. In dit geval betreft het
dus de "externe werking" van de oprichting van een bio-LNG fabriek op het nabijgelegen beschermd
natuurgebied en de daarin voorkomende beschermde dier- en plantensoorten. Er dient in dit geval te
worden nagegaan of het project significante effecten heeft op het gebied, en of het project de
integriteit of de kwaliteit van het gebied aantast. Onder I. 'De kenmerken van de activiteit' zijn wij
ingegaan op de effecten op het milieu. De aard en de omvang van deze effecten zijn zodanig dat wij
geen significante gevolgen voor het gebied verwachten.
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Grote delen van de Waddenzee zijn aangewezen als milieubeschermingsgebied (met name
stiltegebied) conform de Provinciale Milieuverordening. De nabijheid van dit gebied hebben wij bij
onze beoordeling betrokken. Hierbij wordt opgemerkt dat het deel van de Waddenzee dat gelegen is
binnen de in het kader van de Wet geluidhinder vastgestelde zone rond het Chemiepark Delfzijl,
alsmede de vaarroute van en naar Delfzijl, van het milieubeschermingsgebied zijn uitgezonderd.
In het Interprovinciale Beleidsplan Waddenzeegebied is aangegeven dat ruimte wordt gegeven aan de
verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid in het Waddengebied. Er mag daarbij echter geen
zeewaartse uitbreiding van industrieterreinen plaatsvinden. De doelstelling om de Waddenzee
duurzaam te beschermen als natuurgebied stelt een aantal randvoorwaarden aan de bovengenoemde
ontwikkelingen. Hieruit volgt dat er naar gestreefd moet worden om de effecten op de Waddenzee
zoveel mogelijk te beperken. Het gaat, in relatie tot de voorgenomen activiteit, met name om het
zoveel mogelijk beperken van lozingen op de Waddenzee en het beperken van stofhinder.
Aan het beperken van effecten wordt invulling gegeven door de voorgenomen maatregelen om
(diffuse) stofemissie te voorkomen en lozingen te beperken door het realiseren van een zoveel
mogelijk gesloten waterkringloop en (indien nodig) een waterzuivering.
Wij zijn daarom van mening dat van de voorgenomen activiteiten geen significante effecten te
verwachten zijn. Het initiatief zal dan ook geen gevolgen hebben voor de beschermde natuurgebieden
in de nabijheid van de vestigingslocatie en de aldaar aanwezige flora en fauna.
III. De kenmerken van de gevolgen van de activiteit.
Het betreft geen IPPC-installatie. De BREF afvalbehandeling is hierdoor niet van toepassing.
De noodzakelijke toetsing aan BBT zal worden doorgevoerd aan de hand van de in tabel 2 van de
"regeling aanwijzing BBT documenten" genoemde documenten (zoals de NeR).
Toelichting:
De bio-LNG fabriek is geen installaties als bedoeld in categorie 5.3 in bijlage I van richtlijn 96/61/EG
van de raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
omdat de fabriek geen installatie is voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van
bijlage II A bij Richtlijn 2006/12/EG, rubriek D8 (Biologische behandeling op een niet elders in deze
bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een
van de onder D 1 tot en met D 7 en D 9 tot en met D 12 vermelde methoden) met een capaciteit van
meer dan 50 ton per dag een IPPC installatie.
BER zal weliswaar meer dan 50 ton ongevaarlijk afval per dag biologisch verwerken. De verbindingen
en mengsels die hieruit ontstaan zullen echter niet worden verwijderd op een van de D 1 t/m D 7 en D
9 t/m D 12 vermelde methoden.
IV. De samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).
BER kan waarschijnlijk grondstoffen afnemen van andere bedrijven in de nabijheid. Daarnaast kunnen
diverse bedrijven waarschijnlijk diensten (opslag utiliteiten) leveren en/of producten afnemen van
BER. Deze samenhang met andere activiteiten in de omgeving zal geen cumulatie maar vermindering
van de milieubelasting tot gevolg hebben.
IV. Conclusie
Uit de verkregen informatie blijkt dat zich ten aanzien van de voorgenomen activiteit geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen die noodzaken tot het opstellen van een MER.
De belangrijkste overwegingen hierbij zijn dat:
• BBT-maatregelen ten aanzien van geluid worden genomen waardoor de geluidemissie van de
nieuwe inrichting binnen de geluidzone past;
• BBT-maatregelen ten aanzien van de luchtemissies en lozingen op het oppervlaktewater
worden genomen waardoor die emissies niet zullen leiden tot een significante bijdrage aan het
achtergrondniveau en er geen sprake zal zijn van een significante nadelige beïnvloeding van
het milieu.
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BESLISSING:
Gelet op het voorgaande, de aanmeldingsnotitie van 26 mei 2010 van BER besluiten wij op grond van
artikel 7.8b van de Wet milieubeheer dat voor de voorgenomen oprichting van een bio-LNG fabriek
gelegen aan Schakelweg oostzijde (ongenummerd) te Delfzijl, geen milieueffectrapport behoeft te
worden gemaakt.
Groningen,

september 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter

, secretaris
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