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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 8 juni 2010
Nr. 2010-34.859/23, MV
Zaaknummer: 258609
Verzonden: £ 1 JUNI 2010
Beschikken hierbij op de aanvraag van Evelop Ontwikkeling B.V. om een revisievergunning op grond van de
Wet milieubeheer voor een bio-energiecentrale (BEC) van 49,9 MWe.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 5 maart 2010 hebben wij een gecombineerde aanvraag ontvangen van Evelop Ontwikkeling B.V. (verder;
Evelop) vooreen revisievergunning ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer en vooreen nieuwe
vergunning ingevolge de Watenwet (Wtw) voor een bio-energiecentrale van 49,9 MWe te Delfzijl.
De inrichting is gelegen op het industrieterrein Oosterhorn. Het adres van de inrichting is Metaalpark 20,
9936 BV te Farmsum (Delfzijl). De locatie is kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 322,
424, 587, allen gedeeltelijk.
De aanvraag is op 31 maart 2010 door Evelop aangevuld. Op punten waar de aanvullingen afwijken van de
oorspronkelijke aanvraag, zijn de aanvullingen leidend voor de beoordeling van het aangevraagde initiatief.
De reden van de nu ingediende aanvraag om een revisievergunning is gelegen in het feit dat de huidig
vergunde realisatietermijn in 2010 verstrijkt en er, ten opzichte van de eerder vergunde situatie, een aantal
veranderingen binnen de inrichting zullen worden gerealiseerd. Deze wijzigingen betreffen onder meer:
er zal slechts één BEC worden gerealiseerd in plaats van twee;
er worden (inpandige) mobiele shredders voor het verkleinen van biomassa geplaatst;
de vorm en de begrenzing van het terrein worden gewijzigd;
enkele soorten hulpstoffen worden gewijzigd;
voor de aanvoer van biomassastromen per vrachtwagen worden geen ingeperkte bedrijfstijden meer
aangevraagd.
De voornoemde veranderingen geven in samenhang met de aflopende realisatietermijn aanleiding vooreen
algehele revisie van de vergunning.
De aangevraagde activiteiten van Evelop zijn vergunningplichtig op basis van de volgende categorieën van
bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
categorie 1.3b: Inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van
50 MW of meer;
categorie 28.1a sub 2: Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan
een capaciteit hebben van 5 m^ of meer;
categorie 28.4a sub 6: Inrichtingen voor het opslaan van andere van buiten de inrichting afkomstige
afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10^ m^ of meer;
categorie 28.4b sub 1: Inrichtingen voor het overslaan van buiten de inrichting afkomstige
huishoudelijke alvalstoffen of van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een
opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.10^ m^ of meer;
categorie 28,4e sub 2: Inrichtingen voor het verbranden van van buiten de inrichting afkomstige
bedrijfsafvalstoffen.
Op grond van de categorieën 1.3b, 28.4a sub 6, 28.4b sub 1 en 28.4e sub 2 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
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1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen van kracht:
een oprichtingsvergunning d.d. 25 april 2006, kenmerk 2006-07972/17, MV;
een veranderingsvergunning d.d. 23 januari 2007, kenmerk 2007-1.013/4, MV.
1.3
Achtergrond aanvrager
Voor de realisatie van de beoogde activiteiten treedt Evelop Ontwikkeling BV op als aanvrager Eneco is
volledig eigenaar van Evelop Ontwikkeling. Voor het bedrijven van de beoogde activiteiten wordt een aparte
ondernemings- en organisatiestructuur opgesteld. Deze is globaal in bijlage 4 van de aanvraag aangegeven.
Binnen de inrichting zullen naar venwachting ongeveer 15 personen werkzaam zijn. Omdat in ploegen wordt
gewerkt, zullen per dienst in ieder geval altijd 3 personen binnen de inrichting aanwezig zijn.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De redenen die ten grondslag liggen aan de nu ingediende aanvraag om een revisievergunning door Evelop,
zijn al in paragraaf 1.1 van de considerans aangegeven. Uit de nu ingediende aanvraag blijkt dat Evelop
voornemens is om één bio-energiecentrale (BEC) te realiseren. De centrale zal gebruik maken van een
wervelbedverbrandingsinstallatie waarin biomassa wordt verbrand. Met de verbrandingswarmte wordt
vervolgens stoom opgewekt in een stoomketel, waarna de stoom in een stoomturbine met generator wordt
omgezet in elektrische energie. Geschat wordt dat met de bio-energiecentrale jaarlijks ca. 400.000 MWh aan
(groene) stroom wordt geproduceerd.
Voor de stroomproductie zal biomassa van de 'witte lijst' en van de 'gele lijst' worden gestookt (verbrand) in
een wervelbedoven met rookgasreinigingsinstallatie. De aanwijzing van 'witte- en gele lijst' biomassastromen
volgt uit de Circulaire energiewinning uit biomassa en afval d.d. 11 april 2002, van de ministervan VROM.
De in de installatie in te zetten biomassastromen zullen bestaan uit stromen die als grondstof dan wel
stromen die als afvalstof zijn geclassificeerd. Op de installatie is derhalve het Besluit verbranden afvalstoffen
(Bva) van toepassing.
Met betrekking tot het voorgenomen initiatief en de onderzochte alternatieven wordt inzicht geboden in het in
2006 opgestelde Milieueffectrapport (MER). In bijlage 5 van de aanvraag is hien/an een korte samenvatting
gegeven.
De massa en energiebalans van de gehele installatie staat beschreven in paragraaf 2.9.12 van de aanvraag
Op basis van de huidige (markt-)inzichten gaat Evelop er in de aanvraag vanuit dat de centrale volcontinu
(8760 uren per jaar) in bedrijf zal zijn. De capaciteiten van de inrichting worden uitgedrukt in een elektrisch
en thermisch vermogen. Het elektrisch vermogen bedraagt maximaal 49,9 MWe. De wervelbedverbrandingsinstallatie heeft een maximaal thermisch vermogen van 147 MWtn. Het elektrisch rendement (de conversie
van thermische in elektrische energie) van de inrichting bedraagt 34,0% (bruto). Met aftrek van hetelektnsch
eigen gebruik bedraagt het elektrisch rendement 30,6%.
Ten behoeve van de opslag van biomassa is voorzien door middel van een centrale opslaghal, een tweetal
silo's en een buitenopslag.
In grote lijnen bestaat de BEC uit de volgende onderdelen:
controle- en ontvangstvoorzieningen voor biomassa-aanvoer per vrachtwagen en trein;
transportsystemen voor overslag van de biomassa naar de opslaghal, buitenopslag en silo's;
opslag van de biomassastromen in de opslaghal, silo's en buitenopslag;
mogelijke voorbewerking van biomassa in afzonderiijk afgesloten voorbewerkingshal;
toevoersysteem van de opslagvoorzieningen naar de verbrandingsinstallatie;
wervelbedverbrandingsinstallatie met stoomketel;
stoomturbine, watergekoelde condenseren generator;
een DeNOx-installatie (SNCR);
rookgasreiniging bestaande uit een cycloon, semi-natte reactor en doekenfilter;
afvoersysteem voor reststoffen.
De hieraan gerelateerde activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting bestaan onder andere uit
het ontvangen, controleren en opslaan van biomassa;
het voorbewerken, overslaan en verbranden van biomassa;
het opwekken van stoom en omzetten hiervan in duurzame elektriciteit;
het koelen en reinigen van de bij verbranding ontstane rookgassen;
het afvangen, bewerken, opslaan en afvoeren van de reststoffen;
kwaliteitsbewaking van bedrijfsproces.
Ter ondersteuning van de primaire bedrijfsactiviteiten zullen er binnen de inrichting van Evelop een aantal
gebouwen worden gerealiseerd zoals o.a. een waterbehandelingsruimte, ketelruimte, machinehal,
chemicaliënruimte, transformatorruimte, werkplaats en dienstengebouw. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van interne transportmiddelen (shovel en transportbanden) en diverse hulpapparatuuren hulpstoffen
alsmede diverse gereedschappen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
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Zodra de centrale in bedrijf is, zijn de voornaamste milieugevolgen van de activiteiten luchtemissies, geluid
en thermische belasting van het oppervlaktewater. Gelet op de afstand tussen woningen en de inrichting zal
echter geen sprake zijn van directe hinder als gevolg van de inrichting.
Ter vermindering van de NOx-emissies is voorzien om gebruik te maken van een selectieve niet-katalytische
reductie (SNCR). Hiermee wordt, door middel van het doseren van ammoniak in de verbrandinggassen, de
NOx-emissie gereduceerd.
Als koeling voor de centrale wordt doorstroomkoeling met zeewater toegepast, waarbij inname en lozing van
water plaatsvindt vanuit en op het Zeehavenkanaal.
De inrichting draait, met uitzondering van eventuele storingen en/of onderhoud, normaliter volcontinu.
Aanvoer van biomassa en/of hulp-, rest en afvalstoffen per vrachtwagen of trein vindt eveneens op alle
dagen plaats.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 10 maart 2010 schriftelijk bevestigd mede
namens medebevoegd gezag, Rijkswaterstaat Noord Nederiand.
Bij brief van 12 maart 2010, kenmerk 2010-19374, hebben wij de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en de
aanvraag Wm buiten behandeling gelaten. In deze brief hebben we verzocht om een aanvulling op de Wmaanvraag, waarbij we een termijn hebben gesteld van 4 weken na dagtekening van deze brief.
Op 31 maart 2010 is de aanvulling op de aanvraag Wm/Wtw ontvangen. De ontvangst van de aanvulling is
bevestigd en de aanvulling wordt gelijktijdig met de toezending van alle relevante stukken aan alle
betrokkenen ten behoeve van het verdere vervolg van de procedure verzonden. De van aanvrager
ontvangen aanvullingen hebben betrekking de kadastrale nummers, de afvoerwijze van afvalwaterstromen,
het acceptatie- en verwerkingsbeleid, het luchtkwaliteitsonderzoek en de ammoniakemissie. Met de nu
ontvangen aanvullingen c.q. vervangende informatie is de Wm-aanvraag naar ons oordeel ontvankelijk.
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 van zaterdag 3 april 2010.
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. Hierbij is tevens de
mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtewisseling met de aanvrager en het bevoegd gezag.
2.2
Coördinatie
Met deze aanvraag, doorgezonden bij onze brief van 10 maart 2010, is tevens een aanvraag ingevolge de
WatenA/et (Wtw) ingediend bij Rijkswaterstaat Noord Nederiand. Op grond van paragraaf 8.1.3.2. Wm jo
artikel 6.27 Waterwet zijn de aanvragen gecoördineerd voorbereid en behandeld. Onderiing overieg heeft
geresulteerd in de constatering dat de verdeling van de diverse emissies naar het oppervlaktewater
respectievelijk naar de andere milieucompartimenten zoals deze is aangevraagd, aanvaardbaar is en dat
niet van wezenlijk betere alternatieven is gebleken. De concepten van de ontwerpbeschikkingen zijn in
projectgroepverband met de betrokken bevoegde gezegen, uitgewisseld, op elkaar afgestemd en tot stand
gekomen. Rijkswaterstaat Noord Nederiand heeft per e-mailbericht van 29 maart 2010 geoordeeld dat de
onderhavige beschikkingen ingevolge de Wm en de Wtw naar tevredenheid onderling zijn afgestemd.
De vorm en hoedanigheid van bouwwerken en planologische inpassing zijn ruimtelijke ordeningsaspecten
waarvoor de gemeente Delfzijl het bevoegde gezag is. De bouwvergunningen voor de bouwwerken, welke
met deze milieuvergunningaanvraag verband houden, zijn door de gemeente Delfzijl verieend.
2.3
Milieueffectrapport
2.3.1
M.e.r.-(beoordelings)plicht
De voorgenomen wijzigingen van activiteiten waarvoor nu een revisievergunning wordt aangevraagd komen
noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r).
De activiteit is derhalve niet m.e.r-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.3.2
MER-evaluatie
Aan de veranderingsvergunning welke in 2007 voor de inrichting van Evelop is verieend, heeft een
Milieueffectrapport (MER) ten grondslag gelegen, welke destijds volledig bij de besluitvorming is betrokken.
Dit MER had betrekking op een tweetal BEC's, terwijl nu slechts sprake is van één BEC. Ondermeer omdat
er nog geen sprake is van een feitelijke oprichting van de inrichting heeft nog geen evaluatie van dit MER
plaatsgevonden. Op grond daarvan blijft onze verplichting tot het uitvoeren van een MER-evaluatie op grond
van artikel 7.39 Wm staan.
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De bedoeling van deze evaluatie is het toetsen van de werkelijke milieueffecten van de vergunde activiteit
aan de verwachtingen die in het MER van 2006 zijn uitgesproken. Van dit onderzoek moet een verslag
worden gemaakt (artikel 7.41, Wm) en eventueel kan het bevoegd gezag op grond van de resultaten van het
onderzoek besluiten om de vergunning te wijzigen (artikelen 7.42.en 7.43 Wm). De evaluatie van het MER
wordt circa twee jaar na de eerste elektriciteitslevering van de bio-energiecentrale uitgevoerd. De voor ons
belangrijkste punten die in de evaluatie aan de orde zullen komen zijn:
emissies naar de lucht in relatie tot de verschillende soorten verstookte biomassastromen;
geluidbelasting op de vergunningpunten als gevolg van de bedrijfsmatigheden onder representatieve
bedrijfsomstandigheden;
geur- en stofemissie als gevolg van de op- en overslag van biomassastromen;
werkelijk behaalde rendementen van de installaties in relatie met hetgeen is geprognosticeerd;
chemische samenstelling van de geproduceerde afval-/reststoffen (bodemas, vliegas en
rookgasreinigingsresidu);
significante wijzigingen in de technische uitvoering van de gerealiseerde inrichting.
Tot slot wijzen wij er op dat degene die de activiteit onderneemt de vergunninghouder, het bevoegd gezag
alle medewerking moet verienen en alle inlichtingen moet verstrekken, die redelijkerwijs benodigd zijn ten
behoeve van het eerder genoemde evaluatieonderzoek (art. 7.40 van de Wm).
2.4
Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen
2.4.1 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
VROM Inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
de Waterdienst (voormalig RIZA) te Lelystad;
LNV Directie Regionale Zaken, Vestiging Noord;
het Waterschap Hunze en Aa's;
de Regionale tirandweer, Hulpverieningsdienst Groningen;
Groningen Seaports te Delfzijl.
Bij brief van 10 maart 2010, kenmerk 2010-18677, is de aanvraag aan deze adviseurs gezonden.
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van B&W van de gemeenten waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te venwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 1 april 2010 is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de
directe omgeving van de inrichting. Wij hebben hierbij, gelet op de mogelijke effecten van de inrichting op de
omgeving, gekozen voor een afstand van 700 m.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en de Hulpverieningsdienst Groningen (zie § 2.4.2 en § 2.4.3).
2.4.2 Advies Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit
Door het Ministerie van LNV is op 8 april 2010, kenmerk DRZN/2010-1807, advies uitgebracht op de
vergunningaanvraag WtwAA/m van Evelop. Ven/olgens is op 12 mei 2010, kenmerk DRZN/2010-2202,
advies uitgebracht op de ontwerpbesluiten Wtw en Wm. Deze adviezen zijn door ons ontvangen op 12 april
2010 resp. 17 mei 2010.
Ten aanzien van de vergunningaanvraag adviseert LNV om de gecombineerde aanvraag te laten aanvullen
met de verplichte veiligheidsinformatiebladen van de toe te passen (hulp-)stoffen. Tevens achten zij het
raadzaam om bij de aanvraag ook de relevante (model-)berekeningen van de emissie-/immissietoets toe te
laten voegen evenals de invoergegevens van de koelwaterstudie. Het ontbreken van dergelijke informatie
maakt volgens hen dat het bevoegd gezag onvoldoende in staat gesteld wordt om de aangeleverde
informatie op juistheid en volledigheid te toetsen. Voorts stelt LNV het zeer op prijs om tijdig bij het
vergunningentraject op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 te worden betrokken.
De ontwerpbesluiten WtwAA/m geven LNV geen aanleiding om advies uit te brengen.
Reactie: De in het advies aangegeven onderwerpen hebben geen betrekking op de vergunning in het kader
van de Wet Milieubeheer, doch zullen meegnomen worden in de Watervergunning en de beoordelingen in
het kader van de Nbw.
2.4.3 Advies Hulpverleningsdienst Groningen
De ontwerpbeschikking is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de
Regionale brandweer, Hulpverieningsdienst Groningen.
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Bij brief van 1 april 2010 (kenmerk: HV. 10.2230607) hebben wij van de afdeling risicobeheersing van de
Hulpverieningsdienst Groningen (verder HVD) een advies ontvangen op de ontwerpbeschikking van Evelop.
Samengevat geeft de HVD in haar advies aan dat zij instemmen met de in "hoofdstuk 6" van de vergunning
opgenomen voorschriften.
2.4.4 Zienswijzen ontwerpbeschikking
Tijdens de ter inzageliggingsperiode van het ontwerpbesluit Wm is van de Milieufederatie Groningen (mede
namens de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer) een inspraakreactie ontvangen. Inleidend op de
zienswijzen wordt door de insprekers een "Algemene indruk" geschetst deze luidt als volgt
"Wij als natuur- en milieuorganisaties zijn een voorstander van groene energie en het nuttig hergebruiken
van afvalstoffen. Het idee van een bio-energiecentrale kan dus op onze instemming rekenen, voor zover de
gebruikte brandstoffen niet hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Wel moet er rekening gehouden
worden met het feit dat er bij verbranding gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen. Daarom zijn wij van mening
dat er duidelijke voorwaarden gesteld moeten worden om de impact op natuur en milieu te minimaliseren.
Wat dat betreft hebben we toch een aantal bedenkingen bij de vergunning zoals die nu in de ontwerpfase
voorligt."
1. Emissies naar lucht
De voorgeschreven emissienormen vallen niet direct buiten de emissieranges die door BREFdocumenten voor dergelijke installaties voorgeschreven worden. Ze zitten vaak wel aan de hoge kant
binnen deze ranges en wij denken dat veel emissienormen wel wat scherper gesteld zouden kunnen
worden. Wij hebben de emissie vergeleken met de vergunning van de BioEnergieCentrale (B.E.C.) van
de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland te Dordrecht Deze centrale is qua omvang een fractie groter dan
de centrale van Evelop en wekt energie op door verbranding van voornamelijk B-hout. Voor een aantal
stoffen zijn de emissies bij B.E.C, aanzienlijk scherper zoals onderstaande tabel laat zien. Wij vragen ons
af waarom de emissies in dit geval voor een zelfde centrale ruimer gesteld worden en verzoeken u
kritisch te bekijken of de normen niet op hetzelfde niveau kunnen worden gesteld als in Dordrecht
Reactie: Wij hebben kennis genomen van de vergunning voor N. V. Huisvuilcentrale Noord-Holland te
Dordrecht, welke ten tijde van de onderhavige vergunningprocedure, eveneens nog in procedure is. Er is
gesteld dat de centrale te Dordrecht een fractie groter zou zijn dan die Evelop voornemens is te
realiseren. Uit de geraadpleegde documenten blijkt dat deze stellingname echter niet correct is. Zie
hiertoe de volgende gegevens:
Inrichting

Capaciteit
(ton/jaar)

Max. vermogen
energetisch (MWe)

Max. vermogen
thermisch (MWth)

Ingangsmaterialen

NV huisvuilcentrale

215.000

onbekend

80

diverse witte + gele
lijst afvalstromen

Evelop Ontwikkeling

464.000

49,9

147

diverse witte + gele
lijst afvalstromen

De capaciteiten van de inrichtingen zijn verschillend doch de mogelijk te accepteren ingangsmaterialen
van beide centrales komen nagenoeg overeen. Deze bestaan voor beide centrales uit zeer diverse witteen gele lijst afvalstromen. De verontreinigingsgraad van deze ingangsmaterialen en de mate waarin
verschillende stromen zullen worden ingezet kan per centrale echter zeer verschillend zijn, hetgeen
vervolgens van directe invloed is op de (brandstofgerelateerde) emissies. Ons oordeel is derhalve dat
het verschil in de aangevraagde emissies tussen de beide centrales gelegen zijn zal in de
verontreinigingsgraad van ingangsmaterialen waarmee de aangevraagde emissies zijn bepaald. Alle
aangevraagde en vergunde emissies bevinden zich echter binnen de ranges van de van toepassing
zijnde BREF-documenten en voldoen daarmee aan de BBT. In paragraaf 3.15 van de vergunning heeft
een uitgebreide BBT-toetsing van de te emitteren componenten plaatsgevonden waaruit dit kan worden
geconcludeerd. Lagere emissiewaarden kunnen op dit moment niet worden gegarandeerd door Evelop.
Wanneer de Inrichting operationeel is hebben wij echter de autonome bevoegdheid om de vergunning
aan te scherpen indien dit op grond van monitoringgegevens van de luchtemissies (zie onderdeel 10.5
van de voorschriften) redelijkerwijs mogelijk mocht blijken.
Rendement
Het is belangrijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Het rendement van de centrale dient wat
ons betreft dan ook zo hoog mogelijk te zijn. Aangegeven wordt dat het rendement nu slechts iets meer
dan 30% bedraagt Dit is wat ons betreft te laag. Ter vergelijking: De centrale in Dordrecht heeft een
rendement van 37% dat oploopt tot maximaal 58% zodra er warmte geleverd wordt.
Bij Evelop wordt volgens de aanvraag alleen elektriciteit geproduceerd. U geeft aan dat de optie
overwogen wordt om ook de warmte nuttig te gebruiken in de vorm van stoom. Dit wordt echter niet
verplicht, zodat er geen garantie is dat dit werkelijk gaat gebeuren. In onze beleving zou verplicht gesteld
moeten worden dat de energie optimaal benut wordt. Wij verzoeken u dan ook om in de vergunning voor
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te schrijven dat Evelop warmte in de vorm van stoom dient te leveren. Dit per moment van
ingebruikname dan wel, als dit op onoverkomelijke bezwaren stuit, zo spoedig mogelijk daarna (in dat
geval met benoeming van een concrete uiteriijke datum a.u.b.). Elke dag dat er geen warmte geleverd
wordt wordt er energie verspild. Het netwerk voor stoomtransport is reeds op het bedrijventerrein
aanwezig. Technisch en logistiek gezien zou er dus geen groot probleem moeten zijn.
Reactie: Volgens de aanvraag bedraagt het netto rendement van de BEC van Evelop 30.6%, het daarin
aangegeven bruto rendement bedraagt 34%. Met inachtneming van paragraaf 5.5.4 van de BREF LCP
voldoet het aangevraagde rendement van de BEC aan de BBT. Hoogstwaarschijnlijk zal het te behalen
rendement gunstiger uitvallen dan in de aanvraag is geprognosticeerd, maar dit zal in de praktijk moeten
blijken. Een zo hoog mogelijk energetisch rendement zal vanuit bedrijfseconomisch oogpunt - het betreft
een energiecentrale - uiteraard worden nagestreefd. Het nuttig aanwenden van restwarmte zal het
rendement van de voorgenomen installatie verder doen toenemen. Intern wordt in ieder geval restwarmte
gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Daarnaast heeft Evelop in de aanvraag het voornemen
opgenomen om restwarmtelevering naar omliggende industrie dan wel op het stoomnet te realiseren.
Hoewel de levering van warmte (of stoom) aan derden milieuhygiënisch een zeer gunstig effect heeft en
door ons wordt gestimuleerd, valt het verplicht voorschrijven daarvan buiten de directe Invloedsfeer van
de Wm-vergunning. Ook uit de BREF LCP blijkt dat gebruik van restwarmte moet worden overwogen
maar nog niet als verplichte BBT-maatregel geldt.
3. Opslag van brandstoffen
Wij begrijpen dat een deel van de te verbranden producten in de open lucht zullen worden opgeslagen.
Dit brengt de nodige risico's met zich mee. Er kan snel broei optreden en in de praktijk leidt dit ook wel
eens tot branden (onder andere recent in Gelderiand). Dit leidt onder meer tot ongecontroleerde
vervuilende emissies. Het is belangrijk dat er in dergelijke gevallen brandveiligheidsregels worden
opgelegd. Deze zullen in de praktijk echter ten koste kunnen gaan van het rendement omdat het meestal
betekent dat de brandstoffen nat gehouden dienen te worden. Zowel voor het milieu als voor de
onderneming is dit nadelig. Wij verzoeken u wel strikte brandveiligheidsmaatregelen voor te schrijven
- uiteindelijk zou het ook vanuit natuur en milieu zeer onwenselijk zijn als de centrale af zou branden maar wel zodanig dat het rendement niet noemenswaardig nadelig wordt beïnvloed. Indien dit alleen
mogelijk is bij overdekte opslag verzoeken wij u voor te schrijven dat alle te verbranden producten
overdekt worden opgeslagen.
Reactie: Ten aanzien van het voorkomen van o.a. brand in de houtopslag dient ingevolge voorschrift
6.1.1 een brandveiligheidsplan te worden overgelegd. Dit plan moet de goedkeuring hebben van de
lokale brandweer In het brandveiligheidsplan, maar ook ingevolge voorschrift 6.2.7 van de vergunning,
dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan het voorkomen van brand in de houtopslag als gevolg
van eventuele broei. Daarnaast bevat het Gebruiksbesluit (zie § 3.4 en 3.19.4 van de considerans)
bepalingen ten aanzien van o.a. uitpandige opslag van niet-milieugevaariijke brandbare stoffen zoals
hout. Wij menen dat met de reeds opgenomen voorschriften op dit vlak in de vergunning en de
rechtstreeks werkende voorwaarden uit het Gebruiksbesluit, de brandveiligheid binnen de inrichting
voldoende is gewaarborgd.
Ingevolge voorschrift 2.3.5 is het toegestaan verse houtstromen/houtchips op de buitenopslag op te
slaan. Andere meer stofgevoelige biomassa dient overdekt opgeslagen te worden. Verse
houtstromen/houtchips hebben van nature een hoger vochtgehalte en kennen daarmee een lage
stofgevoeligheid waardoor het 'nat houden' achterwege kan blijven. Echter, in periodes van langdurige
droogte, kan het nodig zijn dat de buiten opgeslagen biomassa besproeid wordt De praktijk zal zijn dat
biomassa die buiten opgeslagen is geweest tijdelijk overdekt opgeslagen wordt, voordat het verbrandt
wordt. Het gestelde nadelige effect op het rendement van de centrale zal hierdoor zeer gering zijn.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 toten 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.
3.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onderc van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door
het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
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3.3
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 op
zowel de Wm als de Wtw gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. Ingeval van Evelop is sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.5 van de considerans).
Het Activiteitenbesluit is derhalve niet van toepassing op onderhavig initiatief.
3.4
Brandveiligheidsaspecten
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 (zie verder § 3.19.4 van deze beschikking).
3.5
Beste beschikbare technieken
3.5.1
Toetsingskader
De inrichting dient ten minste de voorde inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in
documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".
Voor bedrijven die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC richtlijn) vallen, zijn Beste Beschikbare Technieken
vastgelegd in zogenaamde BREF's. Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1
van de IPPC richtlijn zijn documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten
of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd. Deze documenten worden daarom
betrokken bij de besluitvorming.
3.5.2
Beoordeling
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in categorie 1.1 van bijlage I van de IPPC-richtlijn, zijnde
"stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50MW" en categorie 5.2, zijnde
"installaties voor de verbranding van stedelijk afval". Ter ondersteuning van de toetsing aan de BBT, zijn
voorde inrichting de volgende BREF's beschikbaar waaraan wij de aangevraagde activiteiten kunnen
toetsen:
BREF Grote stookinstallaties (LCP);
BREF Afvalverbranding (Wl);
BREF Monitoring (MON);
BREF Afvalvenwerking (WT);
BREF Industriële koelsystemen (CVS);
BREF Op- en overslag bulkgoederen (ESB);
BREF Economie en Cross Media Effecten (ECM);
BREF Energie-efficiëntie (ENE);
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling (CWW).
De BREF LCP en BREF Wl zijn de primaire toetsingskaders; de overige BREF's betreffen aanvullende
toetsingskaders voor zover deze relevant zijn voor de inrichting/het initiatief. Deze BREF's zijn voor zover
(op specifieke onderdelen) van toepassing betrokken in de besluitvorming.
Op de aangevraagde activiteiten zijn verder de volgende Nederiandse informatiedocumenten uit de Regeling
aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
NeR Nederiandse emissierichtlijn lucht;
Oplegnotitie "beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties";
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15:Opslag van verpakte gevaariijke stoffen;
PGS 29: Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.
Met betrekking tot de beoordeling van de aanvraag van Evelop is het scala aan toetsingsdocumenten, zoals
hiervoor geschetst, gehanteerd om te beoordelen of het initiatief milieuhygiënisch acceptabel is en voldoet
aan tenminste de beste beschikbare technieken (BBT). In de considerans van deze vergunning hebben wij
de gehanteerde toetsingsdocumenten nader uiteengezet.
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3.5.3 Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de
lucht de bodem, het water, geluidemissies, externe veiligheid en energiebesparing. Voorde overwegingen
per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.6
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, zonderde mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke 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 emissies van NOx, SOz, NMVOS en NH3. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de
vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan
dan wel het bepaalde in de art:ikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd.
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
af»/alscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wmvergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetreffende
afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verieend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afeonderiijke
bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verleend.
Voor de activiteiten van Evelop, gericht op de be-/verwerking van verschillende biomassastromen welke zij
aangegeven in § 2.3 van de aanvraag (m.n. hout), is impliciet de verwerking van enkele afvalstoffen,
benoemd in enkele sectorplannen, aangevraagd. Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende
sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
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1: Huishoudelijk restafval (inclusief grof);
2: Restafval van bedrijven;
3: Procesafhankelijk industrieel afval;
4: Gescheiden ingezameld papieren karton;
5: Gescheiden ingezameld textiel;
6: Gescheiden ingezameld groente-, fruit-en tuinafval van huishoudens;
7: Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval;
8: Gescheiden ingezameld groenah/al;
16: Waterzuiveringsslib;
36: Hout;
41: Verpakkingen algemeen;
65: Dieriijk afval.
Voor de afvalstoffen in de voornoemde sectorplannen geldt in alle gevallen verbranding (als vorm van
verwijdering dan wel nuttige toepassing) als minimumstandaard.
De door Evelop in de aanvraag aangegeven be-A/enwerkingsmethode, waarbij biomassastromen op een
efficiënte manier worden toegepast voor energieopwekking door verbranding, voldoet aan de
minimumstandaard. Wij achten deze activiteiten derhalve doelmatig en in overeenstemming met het
bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.
3.8
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. Vooreen 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;
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau 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
prod uctieprocesse n.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd.
Het POP bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor nu vergunning wordt gevraagd door Evelop
alsmede de milieuaspecten die hierbij aan de orde zijn enkele belangrijke beleidsuitgangspunten. In het POP
(hoofdstuk 6, Energiek Groningen) wordt ingestoken op de vervanging van fossiele energiebronnen door
duurzame alternatieven zoals biomassa. Het initiatief van Evelop past binnen de beleidsuitgangspunten van
het POP.
3.9
Branche specifieke regelingen
Energieakkoord Noord-Nederland
De provincies in Noord-Nederiand hebben op 8 oktober 2007 het Energieakkoord Noord-Nederiand
getekend met het kabinet Door onder andere energiebesparing, duurzame energie en biobrandstoffen moet
in 2011, 40 tot 50 Petajoule duurzame energie en 4,5 Megaton COa-emissiereductie zijn gerealiseerd.
De intentie bestaat om deze COz-emissiereductiedoelstelling zomogelijk te realiseren door middel van CO2af\/ang en -opslag. Met de uitvoering van het Energieakkoord Noord-Nederiand levert het Energy
Valleygebied een forse bijdrage aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet
voor 2020. De doelstellingen moeten worden gehaald door projecten op het terrein van:
energiebesparing in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie;
duurzame energie: onder andere biomassa, windenergie en zonne-energie;
biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit;
schoon fossiele energie door het mogelijk maken van afvang, transport en opslag van CO2;
het stimuleren van onderzoek en innovatie voor energie.
Noord-Nederiand heeft daarbij de intentie om deze vijf strategische thema's mede in te vullen door oprichting
van kenniscentra rond energie-innovatie en het starten van innovatieve demonstratieprojecten.
Sectorakkoord energie 2008-2020
Door de Rijksoverheid en energiebranches is het sectorakkoord energie, over een gezamenlijke aanpak van
de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen uit het werkprogramma "Nieuwe energie voor het
klimaat' vastgesteld en ondertekend. In dit sectorakkoord worden afspraken gemaakt over: windenergie,
biomassa, zonne-energie, COa-afvang en -opslag (CCS), warmte, etc. Per ondenwerp is aangegeven wat de
ambitie is, wat de randvoorwaarden zijn en wat de partijen van elkaar mogen verwachten.
Evelop draagt bij aan de doelstellingen en ambities van het energie- en sectorakkoord.
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3.10
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM). Evelop
heeft in paragraaf 3.2.6 van de aanvraag aangegeven dat een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (conform
ISO-14001) zal worden opgesteld teneinde de milieuzorg structureel en systematisch onderdeel te laten
uitmaken van de bedrijfsvoering. In onderdeel 1.3 van de vergunningvoorschriften zijn nadere eisen gesteld
aan het BIM. Tevens moet het bedrijf, uitgaande van een gecertificeerd (milieu)zorgsysteem, jaarlijks een
milieuprogramma opstellen waarin is aangegeven welke milieumaatregelen er in het komende jaar getroffen
worden.
3.11

Groene wetten

3.11.1 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Er moet
daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuuriijke habitats en de habitats van soorten
kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Gezien de situering van de inrichting van Evelop en de aard van de activiteiten en de emissies kan niet
worden uitgesloten dat de activiteiten de kwaliteit van de natuuriijke habitats en de habitats van soorten
verslechteren bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect hebben op de
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Hiertoe wordt een passende beoordeling uitgevoerd ten
behoeve van een eventueel traject in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze procedure vindt plaats
naast de procedure in het kader van de Wet milieubeheer
3.11.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van 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.
Er kan niet worden uitgesloten dat de bouw en het in werking zijn van de inrichting leidt tot negatieve
effecten op (voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) beschermde soorten. Naast de procedure in het
kader van de Wm vindt hiertoe een beoordeling/toetsing plaats in het kader van de Flora- en faunawet.
3.11.3 Aanvullende voorschriften
De Wm (artikel 1.1. lid 2 sub a) geef onder meer aan dat onder gevolgen voor het milieu in ieder geval
verstaan wordt de gevolgen voor het milieu gezien vanuit het belang van de bescherming van dieren en
planten. Dit betekent dat er met betrekking tot de aangevraagde activiteiten, aanvullende voorschriften
verbonden kunnen worden verbonden aan de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer Wij zien geen
aanleiding tot het stellen van aanvullende voorschriften.
3.12
Brandstoffen
Evelop vraagt aan om biomassa van de "witte-lijst" en biomassa van de "gele-lijst'(zowel afval als niet-afval)
als brandstof in de BEC te mogen verstoken. De te accepteren stromen zijn nader gespecificeerd in bijlage
10 van de aanvraag. In voorschrift 2.1.1 van deze beschikking is daarom aangesloten bij deze bijlage, ten
aanzien van de toe te passen biomassastromen. De maximale toegestane hoeveelheid te accepteren en te
verstoken biomassa bedraagt 464 kton op jaarbasis. Voorts is aangegeven datgevaariijk afi/al, C-hout,
vloeibare biomassa en mest niet in de BEC zal worden verwerkt.
Aanvoeren op-/overslag van biomassastromen
Biomassastromen worden per vrachtwagen of trein aangeleverd. Treinen maken echter gebruik van
losfaciliteiten van derden zodat deze activiteit buiten de onderhavige vergunning valt. Voor de aanvoer per
trein of vrachtwagen heeft de inrichting verschillende aanvoer- en losfaciliteiten die de aanvoer van
biomassa per afzonderiijke vervoersmodaliteit mogelijk maken.
Lossing van de per spoor aangeleverde biomassa vindt plaats met mobiele kranen en shovels, waarna het
naar de opslaglocaties (buitenopslag of opslagloods) wordt getransporteerd. De per vrachtwagen
aangeleverde biomassa wordt in beginsel direct in stortbunkers in de opslaghal gekiept. Afhankelijk van de
fysieke samenstelling van de biomassa bestaat echter de mogelijkheid tot directe lossing van vrachtwagens
in de silo's, het buitenopslagterrein en/of de voorbewerkingshal. In de voorbewerkingshal kan biomassa
eventueel worden verkleind met behulp van een tweetal mobiele chippers/shredders.
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Het interne transport van biomassastromen tussen de losfaciliteiten en de opslaglocaties vindt plaats met
overdekte transportbandsystemen of shovels en mobiele kranen.
Ten behoeve van het vullen van silo's en de invoer in het verbrandingsproces wordt biomassa met
transportbanden vervoerd. Hieraan voorafgaand worden eventueel aanwezige metaaldelen afgescheiden
met behulp van een bovenbandmagneet en worden brandstoffen met te grote afmetingen door middel van
een zeef afgescheiden. De zeeffractie wordt ven/olgens verkleind met een chipper of shredder, waarna de
verkleinde zeeffractie alsnog als brandstof gebruikt kan worden.
Behoudens de in de aanvraag benoemde voorzieningen/maatregelen welke door de aanvrager worden
getroffen om milieubelasting te voorkomen, zijn ten aanzien van de aanvoer en opslag van biomassastromen
nadere voorschriften (zie onderdeel 2.3 van de voorschriften) aan deze vergunning verbonden, waarmee
ons inziens voldoende milieubescherming wordt gewaarborgd.
Acceptatie- en verwerkingsbeleid
De in te zetten biomassastromen zullen deels als afvalstof geclassificeerd zijn. In het LAP is aangegeven dat
een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
dient te beschikken, waarbij de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord" (DW). In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en
venwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt Het A&V-beleid en de mengregels zijn van
toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
In bijlage 11 van de aanvraag heeft Evelop beschreven hoe zij met de acceptatie en verwerking van
biomassastromen zal omgaan. Hiertoe is een "Acceptatie- en verwerkingbeleid" opgezet waarbij rekening is
gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. In het document is, naast de maximale concentraties aan
verontreinigingen (tabel 2-3), aangegeven op welke wijze acceptatie en ven/verking plaats zal vinden.
Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid voldoet in voldoende mate aan de randvoorwaarden zoals die in
het LAP en het rapport D W zijn beschreven en biedt ons inziens voldoende informatie omtrent de wijze
waarop acceptatie en verwerking van biomassastromen plaatsvindt Voor de inbedrijfname van de bioenergiecentrale moet het A&V beleid echter minimaal op de volgende punten worden aangepast/aangevuld:
document met acceptatie- en levenngsvoonwaarden voor aanbieders van biomassastromen;
ondergrens van de stookwaarde van biomassa alsmede de wijze waarop de verbrandingswaarde van
de aangeboden biomassa wordt bepaald;
wijze van massabepaling van de per trein geleverde partijen biomassa;
protocol voor het acceptatieonderzoek waarin de monsternamemethode en -frequentie en de
analysemethode(n) welke per te analyseren parameter wordt/worden gehanteerd nader zijn
uitgewerkt;
de fysische en chemische specificaties/acceptatiegrenswaarden van de biomassastromen welke
worden geaccepteerd;
verkorte procedure/instructie voor de medewerkers die zijn belast met de acceptatie met daarin
opgenomen de handelswijze indien bij controle van aangevoerde stoffen blijkt dat deze niet mogen
worden geaccepteerd;
maximale duur van tijdelijke opslag van niet geaccepteerde vrachten biomassa.
Wij hebben in de vergunning in voorschrift 2.1.4 vastgelegd dat drie maanden voor de eerste acceptatie van
biomassa een op de voornoemde punten aangepast/aangevuld A&V beleid, ter goedkeuring aan ons moet
worden voorgelegd.
Registratie inkomende afvalstoffen
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
ah/alstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan
ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)
stoffen opgenomen.
Proefbe-Zverwerking biomassastromen
Om in te spelen op marktontwikkelingen zullen zonodig proefbe-Zvenwerkingen met nieuwe andersoortige
biomassastromen worden uitgevoerd. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen aangaande het
eventueel uitvoeren van dergelijke proefbe-/venverkingen.
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Mengen van afvalstoffen
Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de
vergunning. Het mengen wordt voor de centrale noodzakelijk geacht voor een zo homogeen mogelijke
verbrandingswaarde van de voeding/brandstoffen. Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de
doelmatigheid van het mengen van biomassa (welke de status afval heeft) beoordeeld aan de hand van het
LAP. De in de aanvraag omschreven werkwijze met betrekking tot het mengen van biomassa/afvalstoffen
voldoet aan het LAP, daarom hebben wij aan de vergunning voorschriften verbonden die in
overeenstemming zijn met de aanvraag.
3.13
Afval- en reststoffen
Ten aanzien van de geproduceerde afval- en reststoffen door de inrichting, alsmede de geschatte hoeveelheden en beoogde toepassing ervan zijn beschrijvingen terug te vinden in de paragrafen 2.9.8 en 4.8 van de
vergunningaanvraag. De voornaamste afval- en reststromen zijn zeeffractie en metalen, bodemas en zand
en vliegas en rookgasreinigingsresidu. De jaariijks geproduceerde hoeveelheid bedraagt ca. 23.000 ton.
De samenstelling van de voornoemde afval- en reststromen moet door Evelop op grond van vergunningvoorschrift 3.2.1 en in het kader van de MER-evaluatie worden geregistreerd.
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten
worden bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) en onze
beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" (27 mei 2003). Hieruit volgende richtinggevende
relevantiecriteria, stellen dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet
gevaariijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaariijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De geschatte totale hoeveelheid gevaariijk en niet-gevaarlijk afval is vele malen hoger dan de genoemde
relevantiecriteria. Gelet op de aard van de afvalstoffen die bij een verbranding als deze normaal gesproken
vrijkomen (vliegas, rookgasreinigingsresidu, bodemas e.d.) en gelet op de gereguleerde afzet van deze
materialen, worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden wat betreft een
afvalpreventieonderzoek. Voorts zien wij geen noodzaak tot het stellen van dergelijke voorschriften in relatie
tot het vrijkomen van afgewerkte (systeem-)olie, aangezien deze stroom onlosmakelijk vrijkomt bij het goed
functioneren van de verschillende installatieonderdelen.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het vigerende LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan
de bron. Specifieke voorschriften op dit punt achten wij gelet op de aard en de omvang van de
geproduceerde (gevaariijke) afval- en reststoffen en het mogelijke hergebruik buiten de inrichting daarvan
niet nodig.
Opslag van geproduceerde rest- en afvalstoffen
In de paragrafen 2.9.8 en 4.8 van de aanvraag is de geproduceerde jaarhoeveelheid en de wijze van opslag
van de rest- en afvalstoffen aangegeven. Ten aanzien van de behandeling van geproduceerde soorten
afvalstoffen zijn onder 3.1 van de voorschriften, eisen opgenomen om de opslag van de geproduceerde resten afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze, en in overeenstemming met de BBT, te laten
plaatsvinden.
Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. In de vergunning is een
voorschrift opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
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3.14
Afvalwater
Koelwater uit het Zeehavenkanaal ten behoeve van de koeling van de installatie wordt op het
oppen/laktewater van het Zeehavenkanaal geloosd. Voor de (warmte-)lozing is gelijktijdig met onderhavige
Wm-aanvraag een Waten/ergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat Noord Nederiand.
De inrichting beschikt over een rioleringsstelsel voor de gescheiden afvoer en reiniging van hemelwater,
proceswater en huishoudelijk afvalwater. Voor de opvang van hemelwater is een hemelwaterbassin op de
locatie geplaatst. Het hemelwaterbassin is gelokaliseerd aan de westkant van de inrichting en bestaat uit
een betonnen bak. In het bassin worden hemelwater en procesafvalwater (waaronder spoelwater van de
demi-installatie en ketelwaterspui) opgevangen, die een olie- en slibvanger passeren bij het veriaten van het
bassin. De stromen van het bassin worden vervolgens toegevoerd aan de koelwateruitlaat en monden zo uit
op het Zeehavenkanaal. Dit geldt ook voor het condensaat afkomstig van de persluchtinstallatie en vocht uit
de biomassa in de opslaghal. Deze stromen passeren overigens eerst nog een zuiveringstechnische
voorziening (olie-/waterafscheider resp. bezinkbak) alvorens het met het koelwater wordt geloosd. De totale
hoeveelheid te lozen afvalwater met koelwater bedraagt ± 3,5 m%.
In geval van een brand wordt het hemelwaterbassin als buffer gebruikt om bluswater op te vangen. Vanuit dit
bassin kan, op basis van eventuele verontreinigen door het bluswater, gekozen worden het afvalwater te
lozen op het Zeehavenkanaal of op andere wijze af te voeren.
Huishoudelijk afvalwater wordt op het rioolsysteem geloosd.
Relatie Watervergunning
Voor de directe lozing van afvalwater op het Zeehavenkanaal is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag
een Watervergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat.
3.15
Lucht
3.15.1 Inleiding
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten treden diverse emissies op uit verschillende emissiebronnen.
De voornaamste luchtverontreinigende stoffen als gevolg van de inrichting betreffen: stikstofoxiden (NOx),
zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO).
De emissiepunten, de optredende emissies en de emissiereducerende voorzieningen, zijn in de aanvraag
(paragrafen 2.9 en 4.3) aangegeven. Deze betreffen:
a
de uitstoot vanuit de 80 meter hoge schoorsteen welke bestaat uit de verbrandingsemissies als gevolg
van het verstoken van biomassa;
b
de emissies van gasolieaangedreven installaties en voertuigen zoals de noodstroomgenerator,
shovels, shredders, mobiele kranen, etc;
c
diffuse emissies van de op- en overslag van biomassastromen;
De emissies via de schoorsteen, welke het gevolg zijn van de verbranding van de brandstoffen in de
wervelbedverbrandingsinstallatie, dooriopen een aantal rookgasreinigingsstappen alvorens deze worden
uitgestoten. Voor de reductie van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) wordt de centrale uitgerust met een
DeNOx-installatie (SNCR = Selectieve Niet Catalytische Reductie). De rookgassen van bio-energiecentrale
worden in eerste instantie via een cycloon geleid en zullen daarna in een zogenaamde semi-natte reactor
worden behandeld door het injecteren van kalk en actiefkool. Als laatste stap wordt het rookgas door een
doekfilter geleid om de daarin aanwezige (stof-) deeltjes te verwijderen. Wij zijn van mening dat deze
opeenvolging van rookgasreinigingsstappen overeenstemt met de BBT.
In de navolgende paragrafen worden de verschillende luchtemissies uit de schoorsteen van de centrale en
de diffuse emissies nader beschouwd. Uitgangspunt bij de aangevraagde emissies is dat de installatie op
jaarbasis volcontinu in bedrijf is.
Ondergeschikte luchtemissies als gevolg van intern materieel (voertuigen), de noodstroomgenerator, de
opstart-/steunbranders, shredders/chippers, etc. worden vanwege de geringe relevantie dan wel het
incidentele karakter niet specifiek gereguleerd. Deze bronnen zijn echter wel in de luchtkwaliteitsbeoordeling
meegenomen.
Om te beoordelen of wordt voldaan aan de BBT en de emissies milieuhygiënisch acceptabel zijn, is er een
aantal beoordelingsgronden voorhanden. De aangevraagde emissies worden derhalve in de paragrafen
3.15.5 t/m 3.15.8 -voor zover van toepassing geacht- beoordeeld ten opzichte van hetgeen is gesteld in de
BREF Grote stookinstallaties (BREF LCP), BREF Afvalverbranding (BREF Wl), het Besluit verbranden
afvalstoffen (Bva), de Nederiandse emissierichtlijn (NeR), de oplegnotitie "beste beschikbare technieken
voor afvalverbranding" en de oplegnotitie "beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties".
3.15.2 Emissiehandel CO2
Het opwekken van energie door de inzet van biomassa in thermische installaties levert een belangrijke
bijdrage aan het vervangen van fossiele brandstoffen voor energieopwekking. De koolstof in biomassa wordt
als kort-cyclisch beschouwd waardoor de toepassing van biomassa als brandstof als COz-neutraal kan
worden beschouwd. Bijkomende zaken zoals de teelt van biomassa versus winning van fossiele
brandstoffen liggen buiten de reikwijdte van de onderhavige Wm-vergunning.
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Op 1 januari 2005 is in Nederiand de COa-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties met een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit
COa-emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in
Nederiand en, indirect, tot besparing van energie. Evelop valt onder het regime van het Besluit CO2emissiehandel. Het bedrijf zal voorde C02-emissie een vergunning aanvragen bij de Nederiandse
Emissieautoriteit (NEa).
3.15.3 Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies. Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan
20 MW vallen onder de reikwijdte van het Besluit NOx-Emissiehandel. Evelop valt onder het regime van het
besluit en zal hiervoor een emissievergunning aanvragen bij de Nederiandse Emissieautoriteit (NEa).
In deze emissievergunning zal een prestatienorm voor de jaaremissie zijn opgenomen. Ongeacht deze NOxemissiehandel wordt in deze vergunning voor NOx emissiegrenswaarden voorgeschreven conform de BBT.
3.15.4 NEC-richtlijn
De emissies van NOx, SO2 en NH3 van Evelop hebben invloed op de nationale emissieplafonds uit de NMP's
en de Europese NEC-richtlijn. De NEC-richtlijn verplicht de lidstaat tot het treffen van maatregelen die
bewerkstelligen dat de emissies van deze verontreinigende stoffen uiteriijk in 2010 niet groter zijn dan de
emissieplafonds zoals genoemd bijlage 1 van de richtlijn. Artikel 6 van de NEC-richtlijn bepaalt dat de
emissiereductie moet worden gehaald door nationale programma's, waardoor er sprake is van vrijheid voor
de lidstaat om deze beleidsmaatregelen te kiezen. Net als andere lidstaten, heeft Nederiand ervoor gekozen
dooreen veelheid aan beleidsinstrumenten de NEC-richtlijn te implementeren. Daarnaast heeft Nederiand
de nationale emissieplafonds per stof verdeeld over de verschillende sectoren.
In sommige sectoren is het sectorale plafond verder onderverdeeld. Zo kent de sector "industrie"
deelplafonds voor bijvoorbeeld raffinaderijen, basismetaal en energieopwekking. Voor de sector
energieopwekking wordt het deelplafond gehaald door de aanscherping van het BEES, de introductie van
een NOx-emissiehandel, de BREF LCP en het Beoordelingskader nieuwe energiecentrales in de oplegnotitie
"beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties". Voor zover van toepassing op onderhavig
initiatief zijn, aanvullend op de vergunningveriening ingevolge de Wm, voornoemde instrumenten door ons
ten volle in acht genomen.
Nu de aan Evelop opgelegde emissiegrenswaarden voldoen aan het beoordelingskader van de Wm en
daarmee aan de BBT en de Nederiandse invulling van de NEC-Richtlijn, kan de vergunning worden
verieend.
3.15.5 Emissie van stof
Alvorens luchtstromen afkomstig van het proces via de schoorsteen naar de buitenlucht worden geëmitteerd
worden deze over een cycloon, semi-natte reactor en een doekenfilter geleid. De aangevraagde
stofemissieconcentratie uit de schoorsteen bedraagt 2 mg/Nm^ bij 11 % O2 oftewel 3 mg/Nm bij 6 %
zuurstof. De stofvracht zal ongeveer 6,6 ton op jaarbasis bedragen. In de BREF Grote Stookinstallaties
(BREF-LCP) wordt een stofemissieconcentratie van 5 - 20 mg/Nm^ bij 6 % O2 als waarde voor de BBT
vermeld. Volgens het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) en de BREF-Afvalverbranding (BREF-WI) geldt
zelfs een daggemiddelde stofemissie-eis van 5 mg/Nm^ bij 11 % zuurstof (= 7,5 mg/Nm^ bij 6 % O2).
Volgens de NeR mag de stofuitstoot 5 mg/Nm^ bedragen. Verder wordt in de Nederiandse emissierichtlijn
(NeR) voor stof een emissie-eis van 5 mg/Nm^ vermeld bij actueel zuurstofgehalte genoemd. Gesteld kan
worden dat de aangevraagde stofemissie ruimschoots voldoet aan alle voornoemde beoordelingsgronden en
derhalve milieuhygiënisch acceptabel is. In voorschrift 10.4.1 hebben wij de vergunde emissieconcentratie
en jaarvracht vastgelegd.
Stofemissies voorbewerkingshal
De biomassastromen voor de BEC kunnen in de voorbewerkingshal worden verkleind met behulp van een
tweetal shredders/chippers. Deze voorbewerkingshal is voorzien van een afzuig- en luchtreinigingssysteem.
Het luchtreinigingssysteem (stoffilters) van de voorbewerkingshal moeten conform de NeR voldoen aan een
emissie-eis van maximaal 5 mg/Nm^. In een voorschrift aan de vergunning zijn eisen gesteld aan het
ontwerp en het onderhoud van de filters.
3.15.6 Stoffen met een minimalisatieverplichting
Het stoffenbeleid is de laatste jaren sterk vernieuwd. In Nederiand staat het stoffenbeleid vooral in het teken
van de voortgangsrapportage prioritaire stoffen. Op 11 december 2006 is de Voortgangsrapportage
milieubeleid voor Nederiandse prioritaire stoffen naar de Tweede Kamer gezonden. In deze
voortgangsrapportage is de nieuwe Nederiandse prioritaire stoffenlijst opgenomen. In deze lijst zijn de lijsten
van 50 oude en 162 aanvullende prioritaire stoffen geïntegreerd tot één lijst en zijn nog enkele stoffen
toegevoegd waarover in internationaal verband afspraken zijn gemaakt.
pagina 18 van 63

Alle minimalisatieverplichte (MVP) stoffen op basis van de NeR staan eveneens op de prioritaire stoffenlijst
Verschillende prioritaire stoffen staan ook op één of meer internationale stoffenlijsten. In dat geval gelden de
afspraken die in deze internationale kaders zijn gemaakt. De Nederiandse prioritaire stoffenlijst is relevant
voor de uitvoering van het nationale stoffenbeleid op diverse beleidsterreinen. In vooriiggende vergunning is
het prioritaire stoffenbeleid en de minimalisatie verplichting voor de MVP stoffen toegepast
Dioxines en furanen (PCDD/PCDF)
Voor Evelop heeft de minimalisatieverplichting in beginsel alleen betrekking op de emissie van dioxines en
furanen. Als gevolg van de lage concentraties chloriden in de biomassa en brandstoffen is de vorming van
dioxines tijdens het proces zeer onwaarschijnlijk. Dit blijkt ook uit de aangevraagde emissieconcentratie van
0,03 ngTEQ/Nm^ bij 6% zuurstof voor dioxinen en furanen, welke daarmee ruim onder de in de NeR
genoemde emissie-eis van 0,1 ngTEQ/Nm^ ligt
Op grond van de BREF-LCP kan eventueel getoetst worden aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde
van 0,1 ngTEQ/Nm^ bij 6 % zuurstof. De 8-uursgemiddelde emissiegrenswaarde voor dioxines en furanen uit
het Bva bedraagt in het uiterste geval 0,1 ngTEQ/Nm^ bij 11 % 02(= 0,15 ngTEQ/Nm^ bij 6 % O2) en in de
BREF-WI wordt eveneens een omgerekende norm van maximaal 0,15 ngTEQ/Nm^ gehanteerd, welke geldt
als maximum over de bemonsteringsperiode.
Op basis van de bij de aanvraag verstrekte gegevens kan worden gesteld dat de emissie van dioxines en
furanen als de BBT kan worden aangemerkt en in de hier aan de orde zijnde situatie milieuhygiënisch
acceptabel is.
3.15.7 Organische stoffen
CxHy (koolwaterstoffen)
Volgens de aanvraag worden koolwaterstoffen (CxHy) geëmitteerd met een maximale jaargemiddelde
concentratie van 7,5 mg/Nm^ gerekend bij 6 % zuurstof. De jaan/racht bedraagt in dat geval circa 16,6 ton.
In de BREF-LCP is geen emissiegrenswaarde voor CxHy opgenomen. Om een uitspraak te kunnen doen
omtrent de emissieprestatie voor deze component kan toetsing plaatsvinden aan de BREF-WI, de NeR en
het Bva. De BREF-WI en het Bva stellen dat aan BBT wordt voldaan indien de daggemiddelde CxHy-emissie
< 15 mg/Nm^ (bij 6 % O2) bedraagt Klasse gO.2 van de NeR stelt dat voor CxHy een halfuurgemiddelde
emissie-eis van 50 mg/Nm^ geldt indien de emissievracht meer dan 0,5 kg/uur bedraagt.
De installatie opereert ruim binnen deze eisen zodat ten aanzien van het aangevraagde initiatief gesteld kan
worden dat voor de emissie van CxHy ruim aan de BBT wordt voldaan.
PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Vanuit de centrale is geen emissie van PAK's aangevraagd en is derhalve ook niet vergund. Bij de
verbranding in een wervelbedoven waarmee deze installatie is uitgerust, is er gelet op de CFB-techniek
(Circulating Fluidized Bed; circulerend wervelbed) nagenoeg sprake van volledige verbranding en is een
emissie van PAK's niet te venwachten. In deze vergunning is echter een éénmalige meting van PAK's
voorgeschreven om dit te verifiëren.
3.15.8 Anorganische stoffen
Stikstofoxiden (NOy)
Bij de verbranding van biomassa komen stikstofoxiden (NOx) vrij, bestaande uit NO en NO2. De emissie van
NOx is in hoofdzaak thermische NOx welke wordt gevormd uit de stikstof (N2) en zuurstof (O2) bij het
verbrandingsproces. Voor de reductie van de NOx emissie wordt de BEC uitgerust met een DeNOxinstallatie (SNCR; Selectieve Niet-Catalytische Reductie). Het toepassen van een SNCR wordt volgens
BREF als de BBT aangemerkt. Blijkens de aanvraag zal de emissieconcentratie NOx uit de schoorsteen
gemiddeld 70 mg/Nm^ bij 11 % zuurstof oftewel 105 mg/Nm^ bij 6 % zuurstof bedragen, hetgeen met
inachtneming van het rookgasdebiet neerkomt op een jaarvracht van 230 ton.
Om te bepalen of de aangevraagde NOx-emissie, milieuhygiënisch acceptabel is kan worden getoetst aan
ondermeer de BREF-LCP. Hierin wordt gesteld dat de uitworp van stikstofoxiden met het rookgas 150 -250
mg/Nm^ (bij 6 % zuurstof) mag bedragen. Verder kan worden getoetst aan het Bva welke volgens de daarin
opgenomen A-tabel een (omgerekende) maandgemiddelde emissie-eis voor NOx aangeeft van 105 mg/Nm^
bij 6 % O2. Wanneer de in de BREF-WI opgenomen daggemiddelde range van 40 tot 100 mg/Nm^ bij 11 %
O2 (respectievelijk 60-150 mg/Nm^ bij 6 % zuurstof) in ogenschouw wordt genomen geldt dat de
aangevraagde emissie ook binnen deze range valt.
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De door Evelop te realiseren maatregelen om de emissie van NOx te reduceren alsmede de aangevraagde
emissiewaarden voor stikstofoxiden voldoen aan alle voornoemde toetsingsgronden, zodat gesteld kan
worden dat voldaan wordt aan de BBT. Voor NOx hebben wij emissiegrenswaarden in de vorm van een
jaargemiddelde concentratie en bijbehorende jaarvracht vastgelegd.
Zwaveldioxide (SO2)
De aangevraagde emissiegrenswaarde bedraagt bij 6 % zuurstof berekend, jaargemiddeld 22,5 mg/Nm^,
wat overeenkomt met een vracht van circa 49,3 ton op jaarbasis. De A-tabel van het Bva en de BREF-WI
geven een, naar 6 % zuurstof herieide, daggemiddelde emissiegrenswaarde aan van 75 mg/Nm^
respectievelijk 60 mg/Nm^. Volgens de NeR geldt bij een emissievracht van 2 kg per uur of meer, berekend
bij 3 % O2, voor SO2 een emissie-eis van 50 mg/Nm (= ± 42 mg/Nm^ bij 6 % O2). De BREF-LCP vermeldt
voor biomassaverbranding bovendien een haalbare emissieconcentratie van 50 mg/Nm^ bij 6 % zuurstof.
Er kan worden geconcludeerd dat de door Evelop aangevraagde S02-emissie binnen de ranges van de
voornoemde toetsingsdocumenten valt en derhalve milieuhygiënisch acceptabel is. Voor SO2 hebben wij in
de voorschriften eenjaargemiddelde concentratie en bijbehorende jaarvracht vastgelegd.
Kooldioxide (CO2)
Bij de verbranding van biomassa in de verbrandingsinstallatie komt kooldioxide (CO2) vrij. De emissie van de
gevormde CO2 bij verbranding hiervan is kort-cyclisch van aard en is derhalve geen relevante emissie in
vergelijking met de toepassing van fossiele brandstoffen.
Koolmonoxide (CO)
Koolmonoxide kan vrijkomen als gevolg van onvolledige verbranding. Deze parameter zal continu worden
gemonitord om de verbranding optimaal te kunnen sturen. Als de BBT ten aanzien van de CO-emissie geldt
een goede afstelling van dergelijke installaties. De te verwachten maximale CO-emissie berekend voor
droge lucht en 6 % O2, bedraagt volgens de aanvraag maximaal 45 mg/Nm^.
In de NeR is geen emissie-eis voor CO opgenomen waaraan toetsing kan plaatsvinden. Uit de BREF-LCP is
een emissierange voor CO af te leiden; deze bedraagt 50-250 mg/Nm^ bij 6 % zuurstof. Verder kan de
emissie van CO worden beoordeeld aan de hand van het Bva en de BREF Wl. Het Bva en de BREF-WI
leggen in deze een (omgerekende) daggemiddelde CO emissie-eis op van respectievelijk 75 mg/Nm^ en 45
mg/Nm^ bij 6 % O2.
In deze vergunning hebben wij een CO emissie van 45 mg/Nm^, zoals in de aanvraag is aangegeven, als
emissie-eis overgenomen in een voorschrift. Deze waarde voldoet met inachtneming van hetgeen in het
vorenstaande is geschetst aan de BBT.
Som zware metalen
De in de aanvraag vermelde gegevens voor de emissie van zware metalen (zijnde Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb,
Mn, V, Ni) zijn gebaseerd op de samenstelling van de te verbranden biomassa. De aangevraagde
concentratie van zware metalen bedraagt 0,075 mg/Nm^ bij 6 % O2 als jaargemiddelde en waardoor de
jaarvracht ongeveer 175 kg/jaar zal zijn.
De emissie-eis voor deze zware metalen uit de A-tabellen van het Bva bedraagt 0,5 -1,0 mg/Nm^ als
8-uursgemiddelde bij 11% zuurstof). Dit komt overeen met 0,75 -1,5 mq/Nm^ bij 6 % O2. In de BREF-WI
wordt een (naar 6 % O2 omgerekende) norm van 0,0075 - 0,75 mg/Nm als daggemiddelde aangegeven.
In de BREF-LCP zijn geen emissieconcentraties opgegeven voor metalen, maar is gesteld dat een goede
stoffiltratie als de BBT wordt beschouwd om de metalenemissie te reduceren. Bij onderhavig initiatief is dat
het geval. Ten aanzien de emissie van de zware metalen geldt dat binnen de norm van het Bva en de
BREF-WI wordt gebleven. Wij menen dat ook deze emissie aan de BBT voldoet en milieuhygiënisch
acceptabel is.
Cadmium en Thallium (Cd & Tl)
Vanuit de schoorsteen van de installatie worden cadmium en thallium (Cd & Tl) uitgestoten met een
jaargemiddelde concentratie van 10 lag/Nm^ bij 11 % O2 oftewel 15 |ag/Nm^ bij 6 % O2; de emissievracht
bedraagt hierdoor ongeveer 35 kg per jaar De hoeveelheid is dusdanig laag dat geen emissie-eis uit de
NeR volgt en ook de BREF-LCP geeft voor deze stoffen geen specifieke grenswaarden aan.
In zowel het Bva als de BREF-WI is voor de componenten cadmium en thallium een 8-uursgemiddelde
emissie-eis opgenomen van maximaal 50 ng/Nm^ bij 11 % zuurstof als de BBT. Bij omrekening naar een
zuurstofpercentage van 6 % mag de concentratie 75 ng/Nm^ bedragen. De jaargemiddelde concentratie aan
cadmium en thallium afkomstig van Evelop voldoet ruim aan de BBT.
Kwik (Hg)
Voor de emissie van kwik door Evelop is een waarde van 7,5 ng/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %
aangevraagd. Jaariijks wordt er vanuit de installatie circa 18 kg kwik geëmitteerd. De BREF-LCP geeft geen
getalsmatige emissie voor kwik bij biomassaverbranding. De NeR legt vanwege de massastroom (>
0,25 gram/uur) een emissiegrenswaarde op van 0,05 mg/Nm^.
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De daggemiddelde waarde in de BREF-WI voor kwik bedraagt maximaal 20 ^g/Nm^ bij 11 % zuurstof; de
A-tabel van het Bva stelt bij hetzelfde zuurstofpercentage een 8-uursgemiddelde eis van 50 (xg/Nm^.
Omgerekend naar een zuurstofpercentage van 6 % mag de emissie volgens deze toetsingscriteria tussen de
35 en 75 [jg/Nm^ liggen. De aangevraagde jaargemiddelde emissie van Evelop is in vergelijking met de
aangegeven normen zeer gering en voldoet ruimschoots aan de BBT. De maximale jaargemiddelde
emissieconcentratie en de maximale jaan/racht hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
Fluoriden (HF)
Als gevolg van biomassaverbranding bedraagt de fluoridenemissie uit de schoorsteen van Evelop, blijkens
de aanvraag, maximaal 0,2 mg/Nm^ bij 11 % O2 (0,3 mg/Nm^ bij 6 % O2). Dit resulteert in een jaariijkse
fluoridenemissie uit de schoorsteen van < 1 ton.
Volgens de BREF-LCP wordt ten aanzien van het verstoken van biomassa een maximale fluoridenemissie
van 25 mg/Nm^ toegestaan. Voorts kennen de NeR, het Bva en de BREF-WI emissie-eisen voor fluoriden.
Uit de NeR kan een emissiegrenswaarde van 3 mg/Nm^ (voor HF) worden afgeleid; de door Evelop in de
aanvraag genoemde emissieconcentratie voldoet hier ruimschoots aan.
Het Bva kent evenals de BREF-WI een daggemiddelde grenswaarde van 1 mg/Nm^ bij 11 % O2 oftewel
1,5 mg/Nm^ bij 6 % O2. Gesteld kan worden dat de aangevraagde fluoridenemissie milieuhygiënisch
aanvaardbaar is en voldoet aan de BBT. In dit besluit is de aangevraagde emissieconcentratie en de
jaarvracht in een voorschrift vastgelegd.
Zoutzuur (HO)
Volgens de aanvraag bedraagt de zoutzuuremissie vanuit de schoorsteen maximaal 8 mg/Nm^ bij 11 % O2
(oftewel 12 mg/Nm^ bij 6 % O2) als jaargemiddelde, hetgeen resulteert in een jaarvracht van ca. 26,3 ton. In
dit geval kan de aangevraagde emissie aan de NeR, BREF-LCP, BREF-WI en het Bva kan worden getoetst
Ingeval van de NeR geldt een emissie-eis indien de vracht meer bedraagt dan 150 gram/uur. Dit is het geval
en derhalve geldt volgens de NeR (klasse gA3) een emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm^ Het initiatief van
Evelop voldoet hier ruim aan. Uit de BREF-LCP is ten aanzien van biomassaverbranding een emissierange
van 5 - 25 mg/Nm^ bij 6% zuurstof af te leiden. De aangevraagde emissie valt binnen deze range.
De BREF-WI en het Bva geven voor de emissie van zoutzuur daggemiddelde waarden aan, welke variëren
van respectievelijk 12 en 15 mg/Nm^ (omgerekend naar 6 % O2). Deze waarden kunnen echter worden
gerealiseerd ingeval nageschakelde rookgasreinigingstechnieken worden toegepast zoals een natte
gaswasser; dit is bij het onderhavige initiatief het geval. Wij menen dat de door de aanvrager te realiseren
emissie milieuhygiënisch acceptabel is. De emissie van zoutzuur wordt in deze beschikking gereguleerd
middels het vastleggen in voorschriften van een concentratie en jaarvracht
Emissie van ammoniak (NH3)
De afgassen van de wervelbedverbrandingsinstallatie worden behandeld met een DeNOx-installatie (SNCR)
hetgeen geldt als de BBT voor een dergelijke verbrandingsinstallatie. In de DeNOx-installatie wordt een
ammoniakoplossing toegepast en het optreden van ammoniak-slip (NH3) is hiermee onlosmakelijk
verbonden. In de door Evelop ingediende aanvraag is een jaargemiddelde emissieconcentratie van
5 mg/Nm^ bij 11 % O2 (omgerekend: 7,5 mg/Nm^ bij 6 % O2) en een jaarvracht van 16,6 ton aangevraagd.
Als de BBT volgens de BREF-WI geldt een emissiegrenswaarde van (omgerekend) 7,5 mg/Nm^ als
daggemiddelde bij 6 % O2. Het Bva geeft geen norm voor deze parameter De NeR, alsmede de daaraan
verbonden oplegnotitie voor grote stookinstallaties vermelden een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm^
De BREF-LCP stelt dat bij toepassing van een SNCR een ammoniak-emissieconcentratie van 5 mg/Nm^ bij
6% O2 kan worden oven^/ogen. Uit nader overieg met de aanvrager is gebleken dat, gelet op de minder
homogene brandstofsamenstelling dan waar de BREF-LCP van uit gaat, een meer fluctuerende
ammoniadosering onontkoombaar is en de waarde als genoemd in de BREF-LCP (nog) niet kan worden
gegarandeerd. Er wordt derhalve aangesloten bij de emissiegrenswaarde overeenkomstig de BREF-WI,
zodat geconcludeerd kan worden dat de door Evelop aangevraagde ammoniakemissie conform de BBT voor
afvalverbranding is.
Evelop zal de ammoniakemissie continu gaan meten en wij hebben een onderzoek voorgeschreven om na
te gaan of verdergaande optimalisatie van de DeNOx-installatie mogelijk is, teneinde een minimale emissie
van NHste bewerkstelligen.
Ten aanzien van emissie van ammoniak hebben wij een maximale concentratiegrenswaarde, een jaarvracht
alsmede monitoring- en onderzoeksverplichtingen opgenomen in deze beschikking. Indien op basis van de
monitoring en het emissiereductieonderzoek blijkt dat een lagere emissie-eis kan worden voorgeschreven,
hebben wij de autonome bevoegdheid tot ambtshalve aanpassing van de vergunning in dezen.
3.15.9 Diffuse emissies
Als gevolg van de handling van diverse biomassastromen op het terrein is kans op stofverspreiding naar de
omgeving aanwezig. Ter voorkoming van eventuele stofverspreiding worden biomassastromen voornamelijk
inpandig op- en overgeslagen, maar ook op de buitenopslagplaats wordt op- en overgeslagen.
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De buitenopslagplaats is voorzien van 7 meter hoge keenwanden en de biomassa mag tot maximaal
10 meter hoogte worden opgeslagen. Het interne transport van biomassastromen tussen de losfaciliteiten,
voorbewerkingshal en de opslaglocaties vindt plaats met gesloten transportbandsystemen, shovels en
mobiele kranen. In deze vergunning hebben wij in de onderdeel 2.3 van de voorschriften een aantal
maatregelen voorgeschreven die diffuse emissies moeten voorkomen dan wel moeten beperken.
3.15.10 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Uit de schoorsteen kunnen in principe geen geurhoudende stoffen komen, omdat deze tijdens het
verbrandingsproces omgezet worden in geurioze producten. Ammoniak heeft een geurdrempel, sporen van
deze stof worden wel geëmitteerd. Aangezien ammoniak een hoge geurdrempel heeft zal deze bron
nauwelijks een bijdrage aan de geurbelasting leveren.
De geuremissie van op- en overslag wordt geschat op basis van kentallen die gelden voor snoeiafval.
De producten die door Evelop geaccepteerd worden bestaan niet uitsluitend uit dit materiaal. Het is ook
mogelijk dat een restfractie van het composteringsproces geaccepteerd wordt. Het is op dit moment
onbekend in welke mate deze grondstoffen geur verspreiden.
De met de kentallen uitgevoerde verspreidingsberekening laat zien dat de geurbelasting in de omgeving
zeer gering is. De geurcontour (0,5 OUE/m^ als 98-percentiel van de 1-uur gemiddelde waarden) heeft een
diameter van enkele honderden meters. Buiten het industrieterrein zal de geur nauwelijks waarneembaar
zijn.
Omdat aan de schatting van de geuremissie onzekerheden verbonden zijn, hebben wij voorschriften
opgenomen om binnen een halfjaar na in bedrijfname van de inrichting een geuronderzoek uit te voeren.
Mocht blijken dat de emissie groter is dan ingeschat, dan moeten zodanige maatregelen worden genomen
dat de geurbelasting op het aangevraagde niveau komen.
Verder mag, ter voorkoming van eventuele geuroveriast, geen biomassa geaccepteerd worden waan/an
geurhinder wordt venwacht en dienen maatregelen getroffen om eventuele broei te voorkomen.
Ten aanzien van het voorkomen van geurhinder hebben wij de voorschriften onder 10.2 aan deze
vergunning verbonden.
3.15.11 Storingemissies
In paragraaf 3.5 van de aanvraag is door Evelop een overzicht gegeven van de mogelijke gevolgen voor de
emissies naarde lucht als gevolg van storingen. Als gevolg van dergelijke situaties kunnen er verhoogde
emissies naar de lucht optreden. Om de effecten van storingen zoveel mogelijk te beperken, wordt
aangesloten bij de storingsregeling uit de bijlage van het Bva (paragraaf 1.7). Daarin is ondermeer bepaald
welke emissie-eisen gelden bij storingen aan de rookgasreinigingsinstallatie en binnen welke termijn
afschakeling van de installatie moet plaatsvinden indien storingen niet zijn verholpen. In de voorschriften
10.3.6 tot en met 10.3.8 hebben wij enkele voorschriften ten aanzien van het handelen ingeval van storingen
opgenomen. Deze voorschriften zijn in lijn met de storingsmaatregelen van het Bva.
3.15.12 Monitoring
In de BREF Monitoring van juli 2003 wordt ingegaan op de monitoring van emissies. In dit kader kunnen
vergunningvoorschriften betrekking hebben op de controle van emissies, de procedure voor de beoordeling
van de metingen, alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunde emissies.
Metingen, regelingen en beveiligingen van de installaties binnen de inrichting worden uitgevoerd vanuit een
controlekamer Procesgegevens, waaronder de kwaliteitvan de rookgassen, zullen van daaruit in een
centraal computersysteem worden venwerkt en opgeslagen. Leidend voor de gegevensverzameling inzake
de rookgassen zijn de bepalingen vanuit het Bva, de Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen en de
meet-, registratie- en rapportageverplichtingen zoals deze zijn gesteld in de aan deze vergunning verbonden
voorschriften.
De meetfrequenties zijn per component aangegeven in voorschrift 10.5.3. De opgenomen meetfrequenties
worden door ons, met inachtneming van paragraaf 3.7 van de NeR en de in het Bva gehanteerde
meetfrequenties, toereikend geacht Daarbij dienen metingen onder representatieve omstandigheden te
worden uitgevoerd, waarbij wordt aangenomen dat een doorzet van > 90 % van de maximale capaciteit als
representatief kan worden beschouwd.
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Voor wat betreft de normering zijn door ons vergunningvoorschriften opgenomen in de vorm van
concentraties en vrachten. Ingeval van het bepalen van jaargemiddelde emissies op basis van periodiek uit
te voeren metingen, geldt dat uit de afzonderiijke waarnemingen/metingen op jaarbasis moet blijken of aan
de vergunde concentratienormen en jaarvrachten wordt voldaan. In de praktijk zal dit betekenen dat elke
afzonderiijke meetuitkomst - nadat deze is gecorrigeerd met de meetonzekerheid - in principe lager moet zijn
dan de jaargemiddelde emissie-eis. Dit is in de voorschriften 10.5.10 en 10.5.11 vastgelegd.
De meetdata en procesgegevens zullen automatisch worden vastgelegd en bewaard voor een periode van
tenminste vijfjaar en zijn derhalve te allen tijde beschikbaar De vereisten ten aanzien van de monitoring van
de luchtemissies hebben wij nader uitgewerkt in de voorschriften onder 10.5, welke aan deze vergunning zijn
verbonden.
3.15.13 Luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies van een aantal stoffen zal de luchtkwaliteit in de omgeving van Evelop
Ontwikkeling BV in meerdere of mindere mate beïnvloed worden. De mate waarin deze beïnvloeding
plaatsvindt is berekend. De berekeningen zijn conform art. 75 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
2007 met Standaard Rekenmethode 3 (Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van
Luchtverontreiniging) uitgevoerd.
Voor zover het stoffen betreft waarvoor op grond van bijlage 2 bij de Wet milieubeheer grenswaarden zijn
geformuleerd is bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik gemaakt van de op grond van art. 66 van de
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 door de Minister gepubliceerde grootschalige
concentratiegegevens om een schatting te maken van de achtergrondconcentratie. Tevens zijn de bijdragen
van de reeds vergunde, maar nog niet gerealiseerde activiteiten in de nabije omgeving meegenomen in de
berekening omdat deze bronnen nog geen onderdeel uitmaken van de genoemde grootschalige
concentratiegegevens. De berekende luchtkwaliteit is getoetst aan de geldende luchtkwaliteitseisen.
Evelop Ontwikkeling BV emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen
beïnvloeden. Het gaat hierbij om de volgende stoffen: stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PMio), zwaveldioxide
(SO2), koolmonoxide (CO), waterstoffluoride (HF), waterstofchloride (HCI), kwik (Hg), koolwaterstoffen,
zware metalen, dioxinen/furanen en ammoniak. Voor deze stoffen is een verspreidingsberekening
uitgevoerd ten einde de concentraties op leefniveau te kunnen voorspellen en te toetsen aan de geldende
regelgeving.
Luchtkwaliteitsnormen
Voor de luchtkwaliteit zijn in ons land een aantal toetscriteria van toepassing.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de Wet milieubeheer zijn gebaseerd op de Europese richtlijn voor de
luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Pariement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende
de luchtkwaliteit en schonere luchtvoer Europa). Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer kent de volgende
normen voor de genoemde stoffen:
Stof
fijn stof (zwevende
deeltjes, deeltjes met een
aërodynamische diameter
kleiner dan 10 |jm)
stikstofdioxide

zwaveldioxide

koolmonoxide
benzeen
zware metalen
- Arseen
- Cadmium
-Kwik
- Nikkel

afkorting
PM,o

Ce He

waarden
40 ijg/m" als jaargemiddelde concentratie
50 ijg/m" als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie,
waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
200 jjg/m'' als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt
dat deze maximaal achttien maal per kalendenaar mag
worden overschreden
40 ijg/m" als jaargemiddelde concentratie, uiteriijk op
1 januari 2010
350 |jg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt
dat deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar
mag worden overschreden;
125 jjg/m" als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie,
waarbij geldt dat deze maximaal drie maal per
kalenderjaar mag worden overschreden.
10.000 jjg/m" als acht-uurgemiddelde concentratie
5 pg/m'" als jaargemiddelde concentratie (vanaf 2010)

As
Cd
Hg
Ni

0,006 (jg/m^ als jaargemiddelde concentratie
0,005 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
geen richtwaarde geformuleerd
0,02 |jg/m^ als jaargemiddelde concentratie

NO2

SO2

CO
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status
grenswaarde
grenswaarde

grenswaarde

grenswaarde
grenswaarde

grenswaarde

grenswaarde
grenswaarde
richtwaarde

Voor SO2 en NOx zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de (verre) omgeving
van dit studiegebied niet aan de definitie van "ecosysteem" in de zin van titel 5.2 van de Wet milieubeheer
voldoet is niet aan deze grenswaarden getoetst. Verder is in het Nederiands Prioritaire Stoffenbeleid
(Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen, VROM, 15 juni 2001) voor een aantal stoffen een MTR- of
VR-waarde vastgesteld. (MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico, VR = Venwaarioosbaar Risico). Daarnaast
zijn er ook nog voor enkele stoffen door het RIVM MTR-waarden afgeleid die een meer wetenschappelijke
betekenis hebben. Verder heeft de wereld gezondheid organisatie (WHO) voor diverse stoffen richtlijnen
opgesteld. Het betreft de volgende stoffen:
afkorting

waarde [pg/m ]

status

HF

0,05 als jaargemiddelde concentratie (MTR)

MTR
MTR

Zoutzuur

HCI

0,3 als daggemiddelde concentratie
geen norm

Koolwaterstoffen

CxHy

geen norm

Dioxinen

PCDD
PCDF

minimalisatie verplichting

NeR - ERS*

Fluoride

Chroom**

Cr

0,025 als jaargemiddelde concentratie

MTR

Mangaan**

Mn

0,15 als jaargemiddelde concentratie

WHO

Vanadium**

V

1 als jaargemiddelde concentratie

WHO

Koper**

Cu

0,0038 als jaargemiddelde concentratie

IRW

Zink**

Zn

0,304 als jaargemiddelde concentratie

IRW

* = Extreem risicovolle stof
** = zware metalen
Voor de Dioxinen/furanen, koolwaterstoffen en zoutzuur bestaan geen luchtkwaliteitsnormen.
Dioxines worden conform de NeR § 3.2 1 ingedeeld in de klasse Extreem Risicovolle Stoffen. Voor dergelijke
stoffen is de minimalisatieverplichting van toepassing. De eis die aan deze stoffen gesteld wordt is dat bij
een emissievracht van meer dan 20 mg/jaar een emissie-eis van 0,1 ng TEQ/Nm^ geldt
Voor grenswaarden (en richtwaarden) uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer geldt dat deze van toepassing
zijn op alle plaatsen, behalve de werkplek. Verder is de wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
2007 (toepasbaarheidsprincipe) van toepassing. MTR-, streef-, VR- en IR-waarden (en WHO richtlijnen) zijn
van toepassing op de plaatsen waar de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor afgeleid zijn: ecologische waarden
voor natuurgebieden en humaan toxische waarden voor op gebieden waar zich veel mensen permanent
bevinden. MTR-, streef-, VR-en IR-waarden zijn nooit van toepassing op industriegebieden.
Bij het toetsen aan de grens- en richtwaarden uit de Wet milieubeheer dient de totale concentratie in
ogenschouw genomen te worden, dus niet alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt
wordt, doch ook die van alle andere bronnen. In de praktijk komt dat er op neer dat ten eerste nagegaan
moet worden hoe groot de achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting is. Vervolgens moet de
bijdrage van de bronnen daar bij opgeteld worden. Voor Evelop Ontwikkeling BV zijn de effecten van enkele
nieuwe ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van de inrichting,- betrokken bij de beoordeling.
Separaat is in de aanvraag onderzocht wat het effect van deze inrichting langs de wegen naar de inrichting
is. In de aanvraag is met behulpvan "CAR" (Calculation Airpollution Roads) de luchtkwaliteit berekend. Deze
resultaten zijn waar mogelijk kwantitatief betrokken bij de totaalbeoordeling. Daar waar geen kwantitatieve
optelling mogelijk is, is een indicatieve dan wel kwalitatieve beoordeling gegeven.
Standaard Rekenmethode 3
Concentraties van luchtverontreiniging op leefniveau ten gevolge van een bron kunnen, afhankelijk van de
meteorologische omstandigheden, sterk fluctueren. De belangrijkste meteorologische parameters die de
luchtkwaliteit op leefniveau op een gegeven moment bepalen zijn: windrichting, windsnelheid en
temperatuuropbouw van de atmosfeer Daarnaast wordt de concentratie ook bepaald door meer statische
parameters, zoals bronparameters (schoorsteenhoogte, warmte-emissie uit de schoorsteen, invloed van
omringende gebouwen) en omgevingsparameters (ruwheid van het omringende gebied). Uiteraard wordt de
concentratie ook bepaald door de vracht van de verontreinigende stof, die ook nog in meer of mindere mate
kan fluctueren. Afhankelijk van de luchtverontreinigende stof kan er ook veriies (door depositie) of vorming
(NO kan omgezet worden in NO2) plaatsvinden. Deze effecten worden in de berekening meegenomen.
Het model moet eigenlijk een voorspelling doen van de toekomstige luchtkwaliteit Omdat wel de
toekomstige emissies van de bedrijven bekend zijn, maar uiteraard niet de toekomstige meteorologische
parameters, is in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 vastgelegd dat de meteorologie over de jaren
1995 t/m 2004 representatief is voor toekomstige jaren.
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De Standaard Rekenmethode 3 is gebaseerd op een zgn. Gaussisch pluimmodel. Met het Gaussisch
pluimmodel kan de gemiddelde concentratie op een bepaald punt in de omgeving van de bron (het zg.
receptorpunt), uitgaande van meteorologie-, bron- en omgevingsparameters, over een korte periode
berekend worden. Gebruikelijk is dat voor een goed beeld van de gevolgen van de emissie van de bron(nen)
de concentraties op enkele honderden receptorpunten berekend worden.
De Standaard Rekenmethode 3 rekent per uureen concentratie uit. Overeen periode van 10 jaar (1995 t/m
2004) betekent dit dat er per receptorpunt 87672 uunwaarden beschikbaar zijn. Afhankelijk van de aard van
de verontreinigende stof en de bijbehorende luchtkwaliteitsnormen kan uit deze gegevens op elk
receptorpunt de jaargemiddelde concentratie of het aantal overschrijdingsuren of -dagen berekend worden.
Bij het toetsen aan de grenswaarden dient de totale concentratie in ogenschouw genomen te worden, dus
niet alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt wordt doch ook die van alle andere
bronnen. In de praktijk komt dat er op neer dat ten eerste nagegaan moet worden hoe groot de
achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting is. Ven/olgens moet de bijdrage van de bronnen
daar bij opgeteld worden. Standaard Rekenmethode 3 maakt voor berekening van de concentraties van de
stoffen als bedoeld in titel 5.2 van de Wet milieubeheer in samenhang met Bijlage 2 bij de wet, gebruik van
achtergrondconcentraties uit het zgn. GCN-bestand.
Het GCN-bestand (GCN staat voor "Grootschalige Concentraties Nederiand") en is een door het RIVM
ontwikkelde en door de Minister vastgesteld bestand waaruit voor elke plaats in Nederiand
achtergrondconcentraties gehaald kunnen worden. Deze achtergrondconcentraties zijn geconstrueerd uit
berekeningen van alle bekende bronnen (niet alleen industriële bronnen, maar ook verkeer, huishoudens,
landbouw, etc. zijn daarin meegenomen) en geijkt aan de op verschillende plaatsen in Nederiand gemeten
feitelijke luchtkwaliteit. De GCN-waarden worden geacht een getrouw beeld te geven van de
achtergrondconcentratie. In het GCN zijn verder ook correcties opgenomen om de neerwaartse trend van de
achtergrondconcentraties in rekening te brengen.
In deze achtergrondconcentraties zijn echter niet de bijdragen opgenomen van ontwikkelingen die al wel
vergund zijn, maar nog niet gerealiseerd zijn. Derhalve is ten behoeven van dit onderzoek de bijdrage van
de vergunde emissies van nieuwe ontwikkelingen op het industrieterrein Oosterhorn toegevoegd. Voor
stoffen waarvoor geen achtergrondbestanden aanwezig zijn is een cumulatie met bekende emissies
berekend, de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met Kema-Stacks versie 2009.1.
Fijnstof (PMio)
De achtergrondwaarde bedraagt 15,3 pg/m^ inclusief zeezoutcorrectie cf. bijlage 4 van de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie bedraagt ongeveer
18 pg/m^. De bijdrage van de nieuwe bronnen is daarmee ca. 2,7 pg/m^.
De luchtkwaliteitsberekeningen in de aanvraag geven aan dat de bijdrage van het verkeer in ieder geval
minder is dan 0,1 pg/m3. Het hoogste aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan
50 pg/m^ is 5 dagen. Bij de berekening van deze luchtkwaliteit is rekening gehouden met de aftrek voor
zeezout (5 pg/m op de jaargemiddelde concentratie en 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen).
Conclusie:
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie (35 keer/jaar) worden niet overschreden. De bijdrage
van Evelop is van ondergeschikt belang.
Stikstofdioxide (NO2)
De achtergrondwaarde (zonder nieuwe ontwikkelingen) is 9,7 -10,4 pg/m^. Bij verbrandingsprocessen wordt
NOx gevormd. NOx is een mengsel van NO en NO2. Bij de berekening is er van uitgegaan dat het gehalte
NO2 bij de schoorsteen 10% is, bij de overige bronnen 7%. NO2 is de giftigste van de twee stikstofoxiden,
deze is daarom genormeerd. Na het veriaten van het emissiepunt zal, onder invloed van ozon en zonlicht
zich een ander evenwicht instellen tussen NO en NO2. Het model voor de berekening van
luchtverontreiniging houdt hier rekening mee.
De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie bedraagt ongeveer 16 pg/m^. De bijdrage van de nieuwe
bronnen is daarmee ca. 6 pg/m^
De luchtkwaliteitsberekeningen in de aanvraag geven aan dat de bijdrage van het verkeer circa 0,7 ug/m^
bedraagt. De optelling van verkeer en industrie geeft een jaargemiddelde concentratie van 17 pg/m . De
uurgemiddelde concentratie wordt nimmer overschreden.
Conclusie:
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (18 keer /jaar) worden niet overschreden.
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Zwaveldioxide (SO2)
Het bekende aantal overschrijdingen van de 1 uurgemiddelde concentratie en 24 uurgemiddelde
concentratie zijn beide nul. De luchtkwaliteitsberekeningen in de aanvraag geven aan dat de bijdrage van
het verkeer geen overschrijdingsdagen veroorzaakt
Conclusie:
Zowel de grenswaarde, het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (24 keer/jaar) als de
24-uurgemiddelde concentratie (3 keer/jaar) worden niet overschreden.
Koolmonoxide (CO)
De maximale 8-uursgemiddelde concentratie van de achtergrond en Evelop is berekend op 0,08 pg/m^ Dit
is, gezien de hoogte van de norm, venwaarioosbaar De luchtkwaliteitsberekeningen in de aanvraag geven
aan dat de bijdrage van het verkeer inclusief de achtergrond een concentratie van 484 pg/m^ als
98 percentiel.
Conclusie:
De norm voor de 8-uurgemiddelde concentratie van 10.000 pg/m^ wordt niet overschreden.
Fluoride (als HF)
In de aanvraag wordt aangegeven dat de locale achtergrondconcentratie ongeveer 0,02 - 0,4 pg/m^
bedraagt Uit metingen die in opdracht van de provincie Groningen worden uitgevoerd is in Siddeburen sinds
1993 een dalende trend waargenomen van 0,09 in 1993 tot 0,025 in 2001. Nadien is de concentratie weer
gestegen tot 0,07 in 2003 waarna de waarde weer is gedaald tot 0,04 in 2004. Sindsdien is de waarde
vrijwel constant gebleven rond 0,04 pg/m^. Over meerdere jaren is een gemiddelde van 0,05 vast te stellen
hetgeen gelijk is aan de MTR waarde. De feitelijke waarde, naast een grote fluoride-emittent Aldel, is echter
veel hoger Deze zal in de ordegrootte van 1 pg/m^ liggen. De bijdrage van Evelop is berekend op maximaal
0,0005 pg/m^
Conclusie:
Gelet op de achtergrondconcentratie en de absolute bijdrage van Evelop is deze emissie van ondergeschikt
belang.
Kwik (Hg)
De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie van Evelop is berekend op maximaal 0,00001 pg/m^.
De huidige achtergrondconcentratie van kwik wordt op grond van modelberekeningen ingeschat op
0,002 - 0,003 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie (bron: prioritaire stoffen beleid juni 2001).
Conclusie:
Er is geen grens- of richtwaarde voor kwik geformuleerd. De bijdrage van de bron is echter verwaarioosbaar
ten opzichte van de achtergrondconcentratie.
Dioxinen (PCDD- /PCDF)
In de praktijk blijkt dat het overgrote deel (90-95 %) van de blootstelling van de mens via de voedselketen
plaatsvindt. In die zin is de route via de lucht van ondergeschikt belang. Er is derhalve ook geen
toetsingscriterium voor de luchtkwaliteit Uit de literatuur is bekend dat de achtergrondwaarde van dioxine
< 8.10" pg/m^ bedraagt. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie van Evelop is berekend op
maximaal 5.10"" pg/m .
Conclusie;
De bijdrage van dioxinen aan de luchtkwaliteit door Evelop is verwaarioosbaar klein.
Koolwaterstoffen (CxHy)
Evelop geeft een maximale bijdrage van 0,01 pg/m^. Voor de groep koolwaterstoffen bestaan geen
luchtkwaliteitsnormen. Voor één van de componenten uit deze groep, benzeen, geldt echter een
grenswaarde. De achtergrondconcentratie van benzeen bedraagt ca 0,8 pg/m^. Indien alle geëmitteerde
koolwaterstof benzeen zou zijn, dan zou de norm van 5 pg/m^ niet worden overschreden.
Ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCI)
Deze stoffen kennen geen toetsingskader in het kader van de luchtkwaliteit Toetsing kan derhalve
achterwege blijven. Bij de berekening is NH3 doorgerekend als type 'inert gas', zodat bij de berekening
rekening is gehouden met de beïnvloeding van de gebouwen op de verspreiding.
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3.16
Geluid
3.16.1 Inleiding
De inrichting ligt op het industrieterrein Oosterhorn. Rond het terrein is een zone vastgesteld. De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden.
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 Akoestisch onderzoek BEC Delfzijl, projectnr 4698946,
3 maart 2010 door Tauw bv. In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende geluidsproducerende
activiteiten plaats:
volcontinu geluidsuitstraling van geveldelen als gevolg van in bedrijf zijn van inpandig opgestelde
installaties (machinegebouw met turbine en generator, ketelhuis, gebouw brandstofbehandeling,
gebouw rookgasreiniging en gebouw ID fan);
tussen 7.00 en 23.00 uur gedurende in totaal 11 uur effectief geluiduitstraling van geveldelen als
gevolg van activiteiten in gebouw voor opslag en voorbewerking (in bedrijf zijn van 2 chippers);
aanvoer van biomassa en hulpstoffen en afvoer van reststoffen met vrachtwagens;
gedurende 11 uur in dag-, 4 uur in avond- en 8 uur in nachtperiode lossen van biomassa met
2 mobiele kranen en 2 shovels;
volcontinu in bedrijf zijn van ventilatoren, condenser ruimtekoeling, schoorsteen en overdekte
transportbanden.
De biomassa kan ook per trein worden aangevoerd maar de trein blijft buiten de inrichting en is daarom niet
meegenomen in het akoestisch onderzoek.
3.16.2 Geluidsbelasting
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.LT. De grens van
de zone ligt in noordoostelijke richting op circa 3000 meter afstand van Evelop. De geluidsbelasting van de
inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 34 dB(A). Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle
bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij Evelop liggen, zijn gesitueerd in Borgsweer
op circa 2300 meter afstand. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt hier 35 dB(A). Hier is ten
hoogste 55 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de zonebeheerder
Delfzijl d.d. 31 maart 2010 blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de
zone in acht worden genomen.
Omdat de gevels van de gebouwen van de ID fan, het ketelhuis en voorbewerking (chippers) bepalend zijn
voor de geluidsbelasting is hier extra aandacht besteed aan de opbouw van de gevel- en dakconstructie.
Ten behoeve van een reductie van de geluidsemissie is hier uitgegaan van zwaardere geveldelen.
Ook zijn ten behoeve van het reduceren van de maximale geluidsniveaus geluiddempers op de
afblaasveiligheden toegepast. Dit is tevens van belang ter vermindering van mogelijke verstoring van
eventuele natuurwaarden (schrikeffecten van vogels). Hiermee wordt Evelop geacht te hebben voldaan aan
het BBT-principe.
Daarmee is de geluidsbijdrage van Evelop 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.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
controlepunten rond de inrichting en op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens.
De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtname van
bovengenoemde maatregelen.
3.16.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door de laad- en loswerkzaamheden op de oostzijde van
het Evelop-terrein bedragen bij de woningen in de zone in Borgsweer ten hoogste 27 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. Vooreen 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.
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3.16.4 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 156, 62 en 38 vrachtautobewegingen plaats in respectievelijk
de dag-, avond- en nachtperiode. Het verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld,
alvorens woningen worden gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.16.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.16.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de beoordelingspunten bij woningen en op de zonegrens tot de inrichting en
vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet
daar worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden,
als grenswaarden controlewaarden vastgelegd op controlepunten 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 niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde controlewaarden kan worden afgeweken, mits ons vooraf met een
geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de zonegrens
voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de controlepunten na de
verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben
ingestemd als controlewaarden.
3.17
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.18
Bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse 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 tb.v. calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een
eventuele calamiteitenopvang echter wel. Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen vormt
de NRB het toetsingskader
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Ter beperking van het bodemrisico van de
bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat onder reguliere bedrijfscondities, preventieve
bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een
verwaarioosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten.
In de aanvraag is door Evelop aangegeven welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen om
bodemverontreiniging te voorkomen. Enkele specifieke bodembeschermende voorzieningen betreffen:
De opslaghal is voorzien van een betonnen vloer met afvoerroosters voor de eventuele afvoer van
vocht uit de opgeslagen biomassa;
Het buitenopslagterrein is geasfalteerd en voorzien van betonnen keenwanden;
Rondom de stoomturbine, generator en pompen in de machinehal worden lekbakken aangebracht,
zodat eventuele oliélekkages worden opgevangen;
De waterbehandelingsruimte waarin de productie van voedingswater (demi-water) voor de ketel
plaatsvindt is voorzien van een opvangbassin;
De chemicaliënruimte is voorzien van een roostervloer met een put waarin eventuele lekkages kunnen
worden opgevangen. De aanwezige emballage (IBC's) is opgesteld boven vloeistofdichte
opvangbassins;
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Oliegevulde transformators staan opgesteld boven een metalen lekbaktb.v. olieopvang;
Lossen van chemicaliën vindt plaats op verhard vloeistofkerend terrein.
Door de samenstelling en hoedanigheid van de stoffen die worden opgeslagen in combinatie met de
bodembeschermende voorzieningen en de (afwaterings-)voorzieningen die worden getroffen, achten wij de
kans op bodemverontreiniging venwaarioosbaar
De potentiële bodemrisico's in combinatie met de te treffen maatregelen en voorzieningen dienen echter,
zodra de engineering verder is gevorderd, nader te worden uitgewerkt in een bodemrisicodocument. Met
inachtneming van voorschrift 5.1.2 moet uiteriijk drie maanden voor aanvang van de bouw/aanleg van
installaties, opslagvoorzieningen en of andersoortige voorzieningen, welke potentieel milieubedreigend
(kunnen) zijn, een bodemrisicodocument op basis van een systematiek van de NRB worden overgelegd aan
het bevoegd gezag.
Aan dit besluit hebben wij diverse voorschriften verbonden ter voorkoming van verontreiniging van de bodem
alsmede voor het ontwerp, het periodiek controleren, keuren en onderhouden van de bedrijfsriolering en de
overige aangebrachte bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Blijkens hetgeen is vermeld in
de aanvraag, wordt naar onze mening op dit moment voldoende invulling gegeven aan de BBT.
3.18.1 Bodemonderzoek
Nulsituatie-onderzoek
Bij de oprichtingsvergunning voorde inrichting d.d. 25 april 2006 is door Evelop een nulsituatie-onderzoek
ingediend. Het onderzoeksrapport van d.d. 7 december 2005 met kenmerk R001-4426798SVW-rrt-V01-NL is
ook voor de onderhavige revisievergunningprocedure bij de aanvraag gevoegd. Dit rapport is door ons
akkoord bevonden als nulsituatie voor de bodem- en grondwaterkwaliteit en maakt deel uit van deze
vergunning. Dit is in de voorschriften bij deze beschikking vastgelegd.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging/verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatie-onderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatie-onderzoek. Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden
dan ten tijde van het nulsituatie-onderzoek. Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten moet de
vergunninghouder het rapport van het eindonderzoek overieggen aan het bevoegd gezag. Als blijkt dat de
bodemkwaliteit slechter is geworden moet hij/zij maatregelen nemen.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verioren,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wm biedt hien/oor de
mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een
eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
3.19
Veiligheid
3.19.1 Externe Veiligheid
De inrichting van Evelop valt niet onder de reikwijdte van het BRZO 1999 (Besluit Risico's Zware Ongevallen
1999) of het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI).
3.19.2 Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) in werking
getreden. Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het
Risicoregister. Ook inrichtingen die vallen onderde reikwijdte van de Ministeriële regeling provinciale
risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) dienen te worden opgenomen in het register Evelop valt echter niet
onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Ministeriële regeling.
3.19.3 Explosiegevaar
Een aandachtspunt op het gebied van veiligheid bij Evelop is het risico op stofexplosie. Stofexplosies
kunnen optreden als er in een bepaalde ruimte dusdanig hoge stofconcentraties aanwezig zijn, dat het
lucht/stof mengsel explosief is en er een ontstekingsbron aanwezig is (bijv. statische elektriciteit, open vuur
en vonken). In de aanvraag heeft Evelop aangegeven om ruimten waar een potentieel risico op stofexplosie
heerst te ventileren, stofexplosieluiken te plaatsen, gebouwen zoveel mogelijk stofvrij te houden en
stofophopingen zoveel mogelijk te voorkomen. Verder zal een explosieveiligheidsdocument worden
opgesteld opstellen en wordt de inrichting gezoneerd conform de ATEX-richtlijnen.
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Voorde praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar zijn in Nederiand de NPR
791 O-deel 1 voor gas, dampen nevelen en de NPR 791 O-deel 2 voor stof vastgesteld. Deze NPR-richtlijnen
passen binnen de Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95, richtlijn 94/9/EG en ATEX 137, richtlijn 1999/92/EG),
waaraan dient te worden voldaan. De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van stofontploffingsgevaar
zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. In
deze vergunning zijn echter voorschriften met betrekking tot gevarenzone-indeling voor installaties en
gebouwen en gedragsregels, onderhoud en keuringen opgenomen om de kans op stofexplosie tot een
minimum te beperken. Externe veiligheidseffecten buiten de inrichting zijn niet te verwachten.
3.19.4 Brandveiligheid
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 zodat hiervoor geen voorschriften aan de Wmvergunning behoeven te worden verbonden. Los daarvan hebben wij, om na te gaan of er voldoende en
adequate brandveiligheidsmaatregelen zijn/worden getroffen, een voorschrift met betrekking tot het
beschikbaar hebben van een brandveiligheidsplan in de vergunning opgenomen. Dit betekent dat
voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de inrichting, een goed te keuren brandveiligheidsplan (in de
aanvraag brand preventief plan genaamd) aan de lokale brandweer moet worden overgelegd. Op basis van
de "één-loket-gedachte" zal dit plan door Evelop bij de provincie worden aangeleverd, waarop dit plan wordt
doorgezonden naar de brandweer rayon noord. De lokale brandweer is op grond van haar specialistische
bevoegdheden verantwoordelijk voor de juistheid en inhoudelijke toetsing van het brandveiligheidsplan,
alsmede voor de uitvoering, naleving en actualiteit van dit plan. In de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 zijn
bepalingen ten aanzien van het door de brandweer te beoordelen, brandveiligheidsplan opgenomen.
De brandveiligheid en de brandbestrijdingsvoorzieningen zullen in het kader van de bouwvergunning op
grond van de Woningwet verder worden beoordeeld c.q. worden voorgeschreven door de lokale brandweer
3.19.5 Noodplan/Calamiteitenplan
Evelop zal voor de inrichting een bedrijfsnoodplan maken voordat de inrichting in gebruik genomen wordt
Dit plan voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en
calamiteiten. In voorschrift 6.5.1 is aangegeven dat Evelop altijd overeen actueel bedrijfsnoodplan dient te
beschikken. De brandweer dient op de hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij
incidenten. De lokale en regionale brandweer dienen daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan te
ontvangen. Bovendien dient het plan ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
3.19.6 Opslag (gevaarlijke) grond- en hulpstoffen
De opslag van grond- en hulpstoffen wordt in paragraaf 2.8 van de aanvraag beschreven. In de tabel 2-2 van
deze paragraaf is per stof aangegeven hoeveel, op welke wijze, waar en ten behoeve waarvan de stoffen
binnen de inrichting aanwezig zijn. Tevens is aangegeven aan welke voorzieningen de opslagen zullen
voldoen. Ten aanzien van de verschillende grond- en hulpstoffen welke binnen de inrichting worden
veriaden, opgeslagen en toegepast volgt in het onderstaande een nadere uiteenzetting. Wij zijn van mening
dat de opslag van grond-, hulp- en afvalstoffen overeenkomstig de BBT plaatsvindt
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van diverse gevaariijke grond- en hulpstoffen, waaronder waterbehandelingsadditieven is de
PGS 15 van toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat
de opslag aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen
van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag diverse chemische stoffen
Binnen de inrichting worden diverse chemische stoffen opgeslagen in emballage, IBC's en/of tanks.
Het betreft onder meer conditioneringsmiddelen voor waterbehandeling en een aantal hulpstoffen zoals
ammonia (24,5 %-oplossing), zoutzuur, natronloog, reinigingsmiddelen, etc. ten behoeve van verschillende
systemen. Afhankelijk van de eventuele gevaarszetting per (categorie/soort) chemische stof en de in de
aanvraag voorgenomen wijze van opslag is, in de voorschriften onder 8, aangegeven aan welke vereisten de
opslag en behandeling minimaal zal moeten voldoen. Het betreft in dezen veelal PGS-richtlijnen en
specifieke eisen ten aanzien van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Voorts geldt voor de
waterbehandelingsadditieven dat wijzigingen hierin vooraf moeten worden doorgegeven aan het bevoegd
gezag.
Opslag gasolie in verticale tank
Voor het opstarten van de ketel, de brandstofvoorziening van de noodstroomgenerator en voor de interne
voertuigen wordt gasolie als brandstof toegepast. De opslag vindt plaats in een verticale tank met
bodemplaat met een capaciteit van 145 m . Ten aanzien van deze opslag van gasolie verklaren wij PGS 29
van toepassing. Hiertoe is in deze vergunning een voorschrift opgenomen, waarin is vastgelegd aan welke
hoofdstukken en paragrafen van de PGS 29 deze opslagvoorziening moet voldoen. Het afleverpuntvan
gasolie aan voertuigen moet echter voldoen aan paragraaf 4.3.10 van de PGS 30.
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Opslag smeer- en regelolie in (systeemgeïntegreerde) tanks
Voor de smering en koeling van de stoomturbine, de generator en de tandwielkast een smeerolie-opslagtank
van 15 m^ opgesteld binnen de inrichting. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin
is vastgelegd dat deze opslagen moeten voldoen aan de PGS 30. In dat voorschrift is specifiek aangegeven
welke paragrafen/hoofdstukken van de PGS 30 van toepassing zijn.
Opslag overige (smeer-)oliën en oliehoudende vloeistoffen
Ten behoeve van onder meer de smering van diverse hulpsystemen wordt olie toegepast. Ten aanzien van
de opslag van voorraden olie en oliehoudende vloeistoffen alsmede afgewerkte olie zijn voorschiften onder
3.1 en 6.2 aan deze vergunning verbonden.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden diverse gasflessen opgeslagen. Het betreft relatief geringe hoeveelheden van
onder andere kooldioxide, stikstof en lasgassen. De opslag van gasflessen valt onder PGS 15. In de
vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS 15 opgenomen om deze opslag op een veilige manier
te laten plaatsvinden.
Opslag van kalk en actief kool
Kalk en actief kool voor de rookgasreiniging wordt opgeslagen in silo's met een capaciteit van 50 m^ Ten
aanzien van de handling en opslag zijn hieraan door ons de voorschriften 8.5.1 en 8.5.2 aan de vergunning
verbonden.
Opslag van zand
Ten behoeve van de wen/elbedverbrandingsinstallatie vindt binnen de inrichting opslag van zand plaats in
een zandsilo met een capaciteit van 100 m . Gezien de aard van deze opslag worden hieraan door ons geen
nadere voorschriften gesteld.
3.20
Energie
Het geproduceerde energetisch rendement van de centrale zal naar verwachting ruim 30 % bedragen.
Voornoemd rendement is ruimschoots in lijn met de BBT zoals gesteld in paragraaf 5.5.4 van het
referentiedocument voor grote stookinstallaties (oftewel BREF-LCP); de daarin opgenomen prestatierange
voor het rendement is 28 - 30 %.
Om het maximale rendement te halen worden, waar passend, diverse maatregelen door Evelop getroffen.
Desbetreffende maatregelen zijn aangegeven in de paragrafen 2.9.11 en 3.2.7 alsmede in bijlage 20 van de
aanvraag en betreffen (niet limitatief) ondermeer:
reservepompen die niet standaard in gebruik zijn worden uitgeschakeld;
(elektro-)motoren zullen, mits niet bezwaariijk, worden uitgerust met een toerentalgestuurde regeling;
verwarming van gebouwen geschiedt met restwarmte van de centrale;
toepassen van voedingswatervoorvenwarming m.b.v. condensatiewarmte van stoom;
voorverwarming van verbrandingslucht;
lichtschakelingen op detectie;
gebruik van energiezuinige apparatuur;
eventueel toekomstige restwarmtelevering naar omliggende industrie dan wel op het stoomnet
Op grond van artikel 8.13a lid 2 onder a van de Wm is het voor ons niet toegestaan voorschriften op te
nemen ter beperking van broeikasgassen en ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de
inrichting, tenzij dit noodzakelijk is om te verzekeren dat geen significante gevolgen voor het milieu in de
onmiddellijke omgeving van de inrichting worden veroorzaakt Dit laatste is hier niet aan de orde zodat
behoudens registratie- en rapportagevoorschriften en een voorschrift tot onderzoek naar optimale
warmtebenutting/-levering (voorschriften 4.1.1 en 4.2.1), geen beperkende maatregelen ten aanzien van
broeikasgassen en/of energiebesparingvoorschriften in deze vergunning worden opgenomen.
3.21
Grondstoffen-en leidingwaterverbruik
3.21.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens
omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hien/oor
voorschriften op te leggen aan Evelop.
3.21.2 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" (d.d. 27 mei 2003) is
aangegeven dat het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting
5000 m^ of meer leidingwater bedraagt. Binnen de inrichting van Evelop wordt ca. 25.000 m^ leidingwater
gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bereiding van ketelvoedingswater en
huishoudelijke doeleinden.
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Behoudens een registratieverplichting ten aanzien van het jaariijks leidingwaterverbruik (voorschrift 8.9.1)
leggen wij, gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater, in deze vergunning geen nadere
voorschriften op ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater
3.22
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningveriening" van 27 mei 2003 zijn vooreen 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
Het onderwerp verkeer en vervoer kan voor Evelop relevant zijn vanwege de aan- en afvoer van met name
biomassa en afvalstoffen; dit kan zowel per trein of vrachtwagen geschieden. Of meer dan 2 miljoen
transportkilometers per jaar aan de inrichting zijn te relateren is niet precies bekend vanwege de diversiteit
van toeleveranciers en afnemers. Bepalend voor de wijze van aan- en afvoer is de partijgrootte van de te
leveren of af te voeren stoffen. Dit kan van geval tot geval sterk fluctueren zodat regulering hien/an geen
optie is. Aan deze beschikking worden derhalve geen voorschriften verbonden ter beperking van verkeer- en
vervoersbewegingen.
3.23
Installaties
Stoomketels en persluchtinstallaties
Op de aanwezige stoomketels met appendages en persluchtinstallaties waarin een overdruk heerst van
meer dan 0,5 bar is het Warenwetbesluit Drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud
van de desbetreffende drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de
naleving van de voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. In deze vergunning hebben wij
geen aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.
Stookinstallatie
Binnen de inrichting is een verbrandingsinstallatie voor biomassa aanwezig met een thermisch vermogen
van 147 MW. Bij de opstart van het verbrandingsproces worden extra gasoliegestookte (steun-)branders
ingezet. Omtrent de eisen waaraan de stookinstallatie moet voldoen zijn voorschriften in de vergunning
gesteld.
Elektrische installaties
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.
Noodstroom voorziening
Het bedrijf heeft een noodstroomvoorziening bestaande uit noodstroomgeneratoren met gasolie als
brandstof. Bij eventuele stroomuitval dient de noodstroomvoorziening de elektriciteit t.b.v. een aantal
voorzieningen zoals: noodveriichting, gaslek- en branddetectiesystemen, alarmeringen en instrumentele
beveiligingen met meldsysteem, brandblussystemen, de noodvoeding (back-up), systemen voor veilige
uitloop proceseenheden, de instrumentenluchtvoorziening voor essentiële hulpsystemen en
procestjeveiligingssystemen te verzorgen. Aan de uitvoering en de aansluiting alsook de controle van die
noodstroomvoorzieningen zijn voorschriften verbonden. Vanwege het incidentele gebruik van de
noodstroomvoorzieningen worden geen eisen gesteld ten aanzien de optredende luchtemissies van deze
installaties.
Transformatoren
Binnen de inrichting is een aantal transformatoren aanwezig. Ten aanzien van oliehoudende transformatoren
zijn aan de vergunning voorschriften verbonden ten aanzien van de opstelling, inspectie en onderhoud,
bodembescherming en brandveiligheid.
3.24
Overige aspecten
3.24.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
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3.24.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van Evelop zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaariijks worden
gerapporteerd over de emissies paar lucht water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden.
Het PRTR-verslag (voorheen het milieujaan/erslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 12 van de Wm en dient tevens de informatie ingevolge voorschrift 1.5.1 van deze vergunning te
bevatten. Het geïntegreerde verslag wordt elektronisch ingediend.
De gegevens welke overeenkomstig voorschrift 1.5.1 in een milieujaarverslag worden veriangd hebben als
doel de werkelijke prestatie van de inrichting voor een aantal aspecten te verifiëren met hetgeen is
geprognosticeerd in de aanvraag.
3.24.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voon/allen is hoofdstuk 17 van de Wm (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing.
Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig
mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval
te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking
tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Tevens worden hieromtrent vanuit het Bva
verplichtingen opgelegd.
3.24.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Vooreen inrichting of deel van de inrichting ven/alt de vergunning ingevolge artikel 8.18 van de Wm, indien
deze inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in
werking gebracht. Evelop heeft in haar aanvraag verzocht om met gebruikmaking van onze bevoegdheid op
basis van het tweede lid van artikel 8.18 Wm deze termijn te veriengen tot zeven jaar na het onherroepelijk
worden van de onderhavige vergunning.
Gelet op de doelstelling van artikel 8.18 Wm, de benodigde tijd voor de daadwerkelijke realisatie van de
centrale en het benodigde hoogspanningsnet door TenneT (zie § 1.3.1 van de aanvraag), achten wij het
verdedigbaar om in dit specifieke geval een termijn van zeven jaar voor de realisatie te vergunnen.
3.25
Integrale afweging
Onder andere in het licht van de BREF Cross media & economics moet het bevoegd gezag alle aspecten
van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen,
dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander
compartiment In dit kader is met name de koeling met water en de daarmee gepaard gaande lozing van
afvalwater op het Zeehavenkanaal van belang.
In onderhavig geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de Watenwet De
afvalwateriozing op het Zeehavenkanaal is in kwalitatieve en kwantitatieve zin beoordeeld door
Rijkswaterstaat Noord Nederiand en door onderlinge advisering zijn de vergunningen inhoudelijk met elkaar
afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging o.a. per e-mailberichten van 16 en 29 maart
2010 invulling gegeven aan de wederzijdse advisering.
3.26
Toekomstige ontwikkelingen
Evelop heeft de intentie om overtollige warmte, ontstaan bij de productie van duurzame elektriciteit, te gaan
leveren onder de voorwaarden dat dit economisch haalbaar is. De bio-energiecentrale krijgt voorzieningen
om eventueel aangesloten te gaan worden op het (nagenoeg gereed zijnde) stoomnet op het industrieterrein
Oosterhorn. Daartoe zal stoom worden afgetapt van de stoomturbine. In het ontwerp van de inrichting is hier
rekening mee gehouden en wordt ruimte op het terrein opgehouden voor een toekomstig leidingentracé
waariangs de BEC verbonden kan worden met het stoomnet Voornoemde ontwikkeling valt echter buiten de
reikwijdte van de Wm, en is daarom nader niet betrokken bij onze beslissing op de aanvraag en de veriening
van deze vergunning. Verder zijn er geen ontwikkelingen aanstaande, die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering of de milieubelasting vanwege de nu aangevraagde inrichting en derhalve van invloed
zouden zijn op onderhavig besluit.
3.27
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:
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onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waan/oor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
In het hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze
ovenA/egingen 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.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de oven/vegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Evelop
Ontwikkeling B.V. de gevraagde revisievergunning voor een bio-energiecentrale (BEC) van 49,9 MWe, op
het Métalpark te Delfzijl te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
paragrafen 1.1 en 1.2;
paragrafen 2.3 t/m 2.7, 2.9 (m.u.v. 2.9.11, 2.9.12 en 2.9.13);
paragrafen 3.2.1, 3.2.3 t/m 3.2.7, 3.4, 3.5 en 3.6;
paragrafen 4.1 t/m 4.9;
bijlage 6: Gedetailleerd overzicht van terreinindeling;
bijlage 10: Eurallijst;
bijlage 11: Acceptatie- en verwerkingsbeleid bio-energiecentrale Métalpark Delfzijl;
bijlage 16: Bodemnulonderzoek;
bijlage 20: IPPC-checklijsten.
Bij eventuele strijdigheid tussen de aanvraag d.d. 5 maart 2010, geen kenmerk, inclusief de tot deze
aanvraag behorende bijlagen, en de aanvulling d.d. 31 maart 2010, geen kenmerk, en de tot deze aanvulling
behorende bijlagen, voorzover deze bescheiden deel uitmaken van de vergunning, is bepalend het gestelde
in de aanvulling d.d. 31 maart 2010.
Voor zover de vergunningaanvraag en de daartoe behorende bijlagen, niet in overeenstemming is met de
gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de bij dit besluit vergunde inrichting niet binnen zeven jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 1.1.10 en 5.5.2 tot
en met 5.5.4 nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, anders dan vanwege het bepaalde in art:ikel
8.18 van de Wet milieubeheer, van kracht blijven tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
5.5

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter

, secretaris,
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Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten
dat het ondenwerp in portefeuille heeft.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden;
de VROM-inspectie Noord te Groningen;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl;
Hulpverieningsdienst Groningen
Waterdienst te Lelystad;
Waterschap Hunze en Aa's te Veendam;
LNV Directie Regionale Zaken, Vestiging Noord te Groningen;
Groningen Seaports te Delfzijl;
Natuur en Milieufederatie Groningen
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1

ALGEIVIEEN

1.1

Gedragsvoorsch riften

1.1.1
De eerste inbedrijfname van de bio-energiecentrale, alsmede de datum van eerste levering van elektriciteit
van de centrale, moet uiteriijk één week voorafgaand aan deze gebeurtenissen schriftelijk en telefonisch
worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.1.2
De bio-energiecentrale, alsmede de daartoe behorende bedrijfsonderdelen, mag continu in bedrijf zijn.
Het shredden/verkleinen van biomassastromen mag daarentegen uitsluitend van 07:00 - 23:00 uur
plaatsvinden.
1.1.3
De gehele inrichting moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.4
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan
het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
1.1.5
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen
hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de
vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe
aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het
naleven van deze instructie.

1.1.6
De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn)
met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is bepaald en met wie in spoedgevallen
overieg kan worden gevoerd. De vergunninghouder stelt drie maanden voorafgaand aan het in bedrijf nemen
van de inrichting, het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de naam, het adres en het
telefoonnummer van degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen. Wanneer wijzigingen optreden in de
gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk
worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.1.7
Wijzigingen die van belang zijn voor de relatie tussen de vergunninghouder en het bevoegd gezag, zoals
(gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging en/of wijzigingen in de eigendomssituatie moeten, één maand
voorafgaand aan de wijziging, aan het bevoegd gezag kenbaar worden gemaakt

1.1.8
Bijzondere werkzaamheden, waarvan redelijkenvijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige
gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten
minste drie werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.9
De veriichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behooriijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht De in de inrichting aangebrachte of
gebruikte veriichting moet echter zodanig zijn afgeschermd dat geen onnodig hinderiijke lichtstraling buiten
de inrichting waarneembaar is.

1.1.10
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan drie maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaariijke
stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.11
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.

1.1.12
Voor alle documenten, richtlijnen en normen waar deze beschikking naar venwijst geldt steeds de versie die
ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet
is aangegeven.
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1.1.13
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten
te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
1.2
Registratiesysteem
1.2.1
In de inrichting moet een goed toegankelijk registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken wordt
bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
de schriftelijke instructies voor het personeel zoals bedoeld in voorschriften 1.1.5 en onder 6.3;
b
een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en eventuele
toekomstige meldingen;
c
de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, registraties en
onderzoeken (zoals tenminste visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen,
bodemonderzoek akoestisch onderzoek, (periodieke) keuringen van tanks, keuringen van (stook-)
installaties, ijkrapporten, etc.) welke zijn voorgeschreven in deze vergunning;
d
goedgekeurd acceptatie- en venwerkingsbeleid alsmede de daarin doorgevoerde wijzigingen en de
actuele algemene acceptatie- en leveringsvoorwaarden;
e
een registratie van de toegepaste biomassastromen (soort biomassa, hoeveelheden per soort, data
start: en beëindiging toepassing) alsmede de analysegegevens van de ingezette biomassastromen;
f
grond- en hulpstoffengebruik;
g
energieboekhouding als bedoeld in voorschrift 4.1.1 en registratie watergebruik;
h
ontvangst- en afgiftebewijzen van de ingekomen respectievelijk afgevoerde afvalstromen/
biomassastromen, alsmede een overzicht van geweigerde partijen biomassa;
i
het jaarverslag interne milieuzorg;
j
registratie van emissiemetingen alsmede eventuele storingen aan emissiebeperkende voorzieningen;
k
overzicht van de milieu-incidenten of bijna milieu-incidenten (b.v. calamiteiten, overtreding
vergunningvoorschriften) en de genomen maatregelen/acties;
I
meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
m
registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
n
het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen alsmede het noodplan en brandpreventieplan.

1.2.2
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende vijf jaar in
de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

1.2.3
Indien uit de inhoud van meet-, keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt,
moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
1.3

Integratie milieuzorg in bedrijfsvoering

1.3.1
Binnen één jaar na de eerste inbedrijfname van de elektriciteitscentrale dient een milieuzorgsysteem
operationeel te zijn waarin de elementen als aangegeven in § 3.15.1 van de BREF LCP zijn opgenomen.

1.3.2
Het jaarverslag interne milieuzorg ten behoeve van het eigen management moet uiteriijk drie maanden na
afloop van het afgelopen kalenderjaar zijn opgesteld. Aan het bevoegd gezag dient op verzoek inzage in dit
jaan/erslag gegeven te worden. Het jaarverslag interne milieuzorg moet ten minste de volgende onderdelen
bevatten:
een verslag van de resultaten van de activiteiten uit het jaarprogramma;
een toetsing aan de doelstellingen uit het jaarprogramma interne milieuzorg;
een verslag van de interne controles en inspecties, die zijn uitgevoerd naar de werking van technische
voorzieningen en naar de in de vergunning opgenomen voorschriften.
1.4

Meerjarig milieuprogramma

1.4.1
Uiteriijk twee maanden voor aanvang van ieder kalenderjaar moet aan het bevoegd gezag een
geactualiseerd milieuprogramma worden toegezonden. In dit milieuprogramma wordt ten minste
aangegeven:
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de voorgenomen milieumaatregelen;
de bijbehorende termijnen en fasering;
het beoogde resultaat ten opzichte van de aanwezige milieueffecten;
de voorgenomen wijze van bepaling van het behaalde resultaat;
de begrote kosten en eventuele (financiële) baten;
een eventuele prioriteitsstelling;
de verantwoordelijke functionaris.
Het milieuprogramma heeft een doorlooptijd van ten minste vier jaar.

1.4.2
De zekere maatregelen in het milieuprogramma als bedoeld in voorschrift 1.4.1 dienen binnen de in dat
programma vermelde termijnen te zijn uitgevoerd.
1.5

Milieujaarverslag

1.5.1
Uiteriijk 1 april van elk kalenderjaar moet een milieujaarverslag aan het bevoegd gezag worden
toegezonden. In dit milieujaarverslag dient naast de wettelijk verplichte informatie, in ieder geval de
gegevens ingevolge voorschriften 1.4.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.2, 8.1.1 en 8.9.1 bij deze vergunning, te worden
gerapporteerd.

2

BRANDSTOFFEN

2.1
2.1.1

Acceptatie

Ten behoeve van verbranding in de bio-energiecentrale mogen, behoudens eventuele biomassastromen
waarvoor schriftelijke toestemming na proefverwerking als bedoeld in voorschriften onder 2.4 is ontvangen,
uitsluitend de in bijlage 10 van de aanvraag beschreven biomassastromen worden geaccepteerd.

2.1.2
De maximaal te accepteren en als brandstof in te zetten hoeveelheid biomassa bedraagt 464 kton op
jaarbasis.
2.1.3
Conform de Eural aangewezen gevaariijk afval, C-hout vloeibare biomassa en mest mag niet worden
geaccepteerd.

2.1.4
Uiteriijk drie maanden voordat de voorgenomen acceptatie van biomassa plaatsvindt dient een aangepast
c.q. aangevuld A&V-beleid ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overhandigd, waarin de volgende
informatie is opgenomen:
document met acceptatie- en leveringsvoonwaarden voor aanbieders van biomassastromen;
ondergrens van de stookwaarde van biomassa alsmede de wijze waarop de verbrandingswaarde van
de aangeboden biomassa wordt bepaald;
wijze van massabepaling van de per trein aangeleverde partijen biomassa;
protocol voor het acceptatieonderzoek waarin de monsternamemethode en -frequentie en de
analysemethode(n) welke per te analyseren parameter wordt/worden gehanteerd nader zijn
uitgewerkt;
de fysische en chemische specificaties/acceptatiegrenswaarden van de biomassastromen welke
worden geaccepteerd;
verkorte procedure/instructie voor de medewerkers die zijn belast met de acceptatie met daarin
opgenomen de handelswijze indien bij controle van aangevoerde stoffen blijkt dat deze niet mogen
worden geaccepteerd;
maximale duur van tijdelijke opslag van niet geaccepteerde vrachten biomassa.
Het aangepaste c.q. aangevulde A&V-beleid dient in overeenstemming te zijn met de overige voorschriften
en bepalingen welke in deze beschikking zijn gesteld. Nadat goedkeuring door het bevoegd gezag is
verieend mag de daadwerkelijke acceptatie van biomassa plaatsvinden.

2.1.5
Alvorens wijzigingen van het A&V-beleid dan wel de procedure voor acceptatie, registratie of controle,
worden toegepast dienen zij schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
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de
de
de
de
de

reden tot wijziging;
aard van de wijziging;
eventuele milieugevolgen;
gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.1.6
De vergunninghouder moet altijd handelen conform het door het bevoegd gezag goedgekeurde A&V-beleid
inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen. Wijzigingen in het A&Vbeleid mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

2.1.7
Na ontvangst van ladingen biomassastromen moeten deze zo spoedig mogelijk worden geïnspecteerd op de
aanwezigheid van gevaariijke of ongewenste stoffen.

2.1.8
Indien blijkt dat een partij afvalstoffen ongewenste (afval-)stoffen bevat dient de vergunninghouder deze
partij apart te houden en te voorzien van signalering (borden of linten). Vervolgens moeten deze afvalstoffen
binnen twee weken door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste Wm-vergunning(en) en moeten maatregelen worden getroffen om eventuele herhaling te
voorkomen.

2.1.9
Afvalstoffen mogen slechts worden geaccepteerd nadat massabepaling, controle of de geleverde
afvalstoffen voldoen aan de acceptatiecriteria en registratie heeft plaatsgevonden.

2.1.10
De weegbrug welke wordt gebruikt voor de massabepaling van aangeleverde brandstoffen moet
overeenkomstig de daan/oor geldende voorschriften van het Nederiands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient
een geldig certificaat van de laatste ijking in de inrichting aanwezig te zijn.
2.2

Registratie

2.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde biomassastromen
(zowel afval als niet-afval) het volgende moet worden vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangevoerde hoeveelheid (kg);
c
naam en adres van de locatie van herkomst en wijze van aanvoer;
d
naam en adres van de ontdoener;
e
gebruikelijke benaming van de stroom + samenstellingsgegevens;
f
euralcode (indien van toepassing);
g
afvalstroomnummer (indien van toepassing);
h
ingezette hoeveelheden per soort brandstof per kalenderjaar
2.2.2
Van de reeds ingewogen biomassastromen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning
niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangeboden hoeveelheid (kg);
c
naam en adres van plaats herkomst;
d
reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e
euralcode (indien van toepassing);
f
afvalstroomnummer (indien van toepassing).
2.3

Op- /overslag en voorbewerking biomassa

2.3.1
Geaccepteerde biomassastromen moeten zodanig worden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagvakken/
compartimenten van de opslagvoorzieningen, dat gedurende de opslagperiode geen vermenging plaatsvindt
van "witte lijst" en "gele lijst" biomassa.
2.3.2
Opslag, overslag en bewerken van biomassastromen moet zodanig plaatsvinden, dat geen zichtbare
stofverspreiding naar de omgeving optreedt Hiertoe mag in de open lucht de valhoogte van te veriaden
biomassa niet meer bedragen dan 1 meter, moeten de transporttianden (alsmede de inlaat- en afwerpzijde)
ten behoeve van het interne transport van brandstofstromen zijn omkast en moeten buikopslagen zonodig
worden bevochtigd en/of (bij langdurige opslag) met bindmiddelen worden besproeid.
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2.3.3
In de inrichting moet op 10 meter hoogte een doelmatige windsnelheids- en windrichtingmeter aanwezig zijn,
welke niet aan gebouwinvloeden onderhevig is. Tevens dient (mobiele) windsnelheidsmeter aanwezig te zijn
om windsnelheden ter plaatse van overslaglocaties te bepalen. Deze apparatuur dient aantoonbaar jaariijks
te zijn gekalibreerd; de maximale afwijking in de windsnelheidsbepaling mag 2 m/s bedragen.
2.3.4
Het overslaan van biomassastromen in de open lucht is niet toegestaan bij een windsnelheid welke ter
plekke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:
Klasse *)
Windsnelheid in m/s
SI en S2
8
14
S3
S4 en S5
20
*) Klasse indeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de NeR.
2.3.5
Verse houtstromen/houtchips mogen in de open lucht worden opgeslagen. Het is niet toegestaan om
stuifgevoelige (NeR klasse SI en S2) en/of geun/erspreidende biomassastromen zoals reststoffen VGI op de
buitenopslagvoorziening en/of het overige buitenterrein op te slaan. De opslag van dergelijke
biomassastromen dient plaats te vinden in een overdekte opslagvoorziening (silo of opslaghal).

2.3.6
De opslagduur van biomassa mag na ontvangst maximaal driejaar bedragen, hetgeen met een
overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond. De opslaghoogte van de biomassastromen mag
maximaal 10 meter bedragen.
2.3.7
Bij de brandstofbereiding is het, ten behoeve van een homogene brandstofsamenstelling, toegestaan om in
de opslaghal en bij het transport naar wen/elbedverbrandingsinstallatie verschillende biomassastromen met
elkaar te vermengen.
2.3.8
Verkleining van biomassa mag alleen plaatsvinden met behulpvan shredders/chippers welke zijn opgesteld
in de voorbewerkingshal.
2.4

Bewerken nieuwe (andersoortige) biomassastromen

2.4.1
In de acceptatiefase van een nieuw toe te passen biomassastroom moeten de analyseresultaten van een
representatief monster van deze stroom beschikbaar zijn, waarin ten minste de componenten als
aangegeven in tabel 2-3 van het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid, en (voor zover van toepassing) de
goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen, zijn opgenomen.
2.4.2
Indien de vergunninghouder voornemens is nieuwe biomassastromen te ven/verken die niet in
overeenstemming zijn met hetgeen in voorschrift 2.1.1 is gesteld, dient zij het bevoegd gezag hier één
maand voorafgaande aan de bewerking schriftelijk om te verzoeken. Daarbij dienen tenminste de volgende
gegevens te worden overgelegd:
productnaam, samenstelling, eventuele euralcode en fysische specificaties van de biomassastromen;
bron(nen) van herkomst;
te verwerken hoeveelheid, duur van de proefbe-/verwerking en leveringsbetrouwbaarheid;
wijze van aanvoer;
aard van de verwachte emissies, invloed op het energetisch rendement en invloed op rest- en
afvalstromen;
indien van toepassing de overige milieugevolgen;
huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de te beproeven biomassastroom.
2.4.3
Op basis van de gegevens welke ingevolge het vorige voorschrift zijn verstrekt zal het bevoegd gezag al
dan niet toestemming geven voor proefbewerking van de desbetreffende biomassastroom. Het bevoegd
gezag kan nadere eisen stellen aan (de randvoorwaarden voor) een dergelijke proefbewerking.
2.4.4
Vergunninghouder mag niet eerder beginnen met (proef-)bewerking van nieuwe biomassastromen, welke
afwijken van de aanvraag, dan nadat hien/oor schriftelijke toestemming is verkregen van het bevoegd gezag.
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2.4.5
De resultaten van de proefbewerking moeten zo spoedig mogelijk, doch uiteriijk binnen twee maanden na
aanvang van de proefbewerking, worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Afhankelijk van de resultaten
van de proefbewerking kan het bevoegd gezag bepalen óf en op welke wijze eventuele voortzetting van de
bewerking, na de proefbewerking, kan plaatsvinden dan wel beslissen dat de voorgenomen bewerking
beëindigd moet worden.

3

GEPRODUCEERDE REST- EN AFVALSTOFFEN

3.1

Opslag, beheer en afvoer van afvalstoffen

3.1.1
Af\/alstoffen, waaronder met afi/alstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen
niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de
bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

3.1.2
Het bewaren van geproduceerde afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. De ingezamelde
en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort gescheiden
worden verzameld, bewaard en afgevoerd.

3.1.3
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch ten gevolge van de inrichting verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen
om deze verontreiniging te verwijderen.
3.1.4
De opslag van gevaariijke afvalstoffen in emballage die middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 zijn
aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, alsmede de opslag van
oliehoudende afvalstoffen in emballage, dient tenminste te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1,
3.2.1, 3.3, 3.4 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 en bijlage 3 van de richtlijn
PGS 15.

3.1.5
Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container

3.1.6
De tijdens lediging en reiniging van de olie-water-slib-afscheider vrijgekomen afvalstoffen dienen te worden
afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.

3.1.7
Bodemas + zand en vliegas + rookgasreinigingsresidu dient uitsluitend te worden opgeslagen in de daartoe
bestemde en uitgeruste silo's.

3.1.8
Hinderiijke stofverspreiding moet bij het vullen van silo's worden voorkomen door het via de
ontluchtingsleiding ontwijkende stof op doelmatige wijze op te vangen.

3.1.9
Binnen de inrichting mag maximaal 450 ton zeeffractie + metalen, 100 m^ bodemas + zand en 200 m^
vliegas + rookgasreinigingsresidu in opslag aanwezig zijn.
3.1.10
Gebruikte poetsdoeken en absorptiematerialen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het
verwijderen van gemorste gevaariijke en oliehoudende vloeistoffen, dienen te worden bewaard in
vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de desbetreffende afvalstoffen.
Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaariijk afval.

3.1.11
Vloeibare gevaariijke afvalstoffen, zoals o.a. afgewerkte olie, moeten worden bewaard in de daarvoor
bestemde chemicaliënruimte in doelmatige emballage. De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende
stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

3.1.12
De termijn van opslag van geproduceerde afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten
genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige
toepassing van afvalstoffen.
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3.1.13
Indien de afzet van de opgeslagen rest- en afvalstoffen zodanig stagneert en de in voorschrift 3.1.12
aangegeven termijnen (dreigen) te worden overschreden, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak
van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie
op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
3.2
Registratie
3.2.1
De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, en omvang van rest- en
afvalstoffen. Deze gegevens moeten in ieder geval van de volgende rest- en afvalstoffen worden
geregistreerd:
zeeffractie en metalen;
bodemas en zand;
vliegas en rookgasreinigingsresidu.

4

ENERGIE

4.1

Algemeen

4.1.1
De vergunninghouder dient een energieboekhouding bij te houden, waarin per kalenderjaar de volgende
gegevens zijn opgenomen:
a
de hoeveelheid energieproductie/-levering (Mwh);
b
hoeveelheid warmtelevering aan derden (zodra dit van toepassing is) (MW^);
c
het netto energetisch rendement van de gehele installatie (%);
d
gasolieverbruik (liter);
e
ingezette hoeveelheid biomassa uitgesplitst per soort biomassa (ton);
f
vereenvoudigde energie- en massabalans (overeenkomstig § 2.9.12 van de aanvraag);
g
bedrijfsuren van de bio-energiecentrale alsmede de oorzaken (stops/start/storingen/calamiteiten/e.d.)
die van invloed zijn geweest op de bedrijfsduur
Voornoemde gegevens moeten, exclusief de onder e genoemde uitsplitsing, over het voorafgaande
kalenderjaar in het milieujaan/erslag (voorschrift 1.5.1) worden toegezonden aan het bevoegd gezag.
De gegevens als genoemd onder e dienen binnen de inrichting ter inzage te zijn voor controlerende
ambtenaren van het bevoegd gezag.
4.2

Restwarmtebenutting

4.2.1
Ten minste twee maanden vóór de start van de geplande aanvang van de bouwwerkzaamheden, moet door
de vergunninghouder een onderzoeksrapport aan het bevoegd gezag worden aangeboden, waarin de
(on)mogelijkheden worden beschreven met betrekking tot verrichte inspanningen en onderzoeken tot
verdergaande restwarmtebenutting binnen de eigen inrichting dan wel gerealiseerde warmtelevering aan
derden. In dit onderzoekrapport dient gemotiveerd te worden aangegeven of, en zo ja in welke mate en op
welke wijze restwarmtebenutting/-levering zal plaatsvinden. Omtrent de voortgang van restwarmtebenutting/
-levering dient jaariijks te worden gerapporteerd in het milieujaarverslag (voorschrift 1.5.1).

5

BODEM

5.1

Algemeen

5.1.1
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).

5.1.2
Uiteriijk drie maanden voor aanvang van de bouw/aanleg van installaties, opslagvoorzieningen en of
andersoortige voorzieningen welke potentieel milieubedreigend (kunnen) zijn, dient aan het bevoegd gezag
een bodemrisicodocument te worden overgelegd, waarin wordt aangetoond dat aan het gestelde in
voorschrift 5.1.1 wordt voldaan. In dit document dienen de volgende aspecten behandeld te worden:
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a
inventarisatie van de bodembedreigende activiteiten;
b
inventarisatie van de bodembeschermende maatregelen per activiteit
c
emissie- en eind-emissiescore per bodembedreigende activiteit;
d
een plan van aanpak.
Bij het opstellen van een bodemrisicodocument dient gebruik te worden gemaakt van de systematiek van de
NRB. De bepaling van bodembedreigende activiteiten, emissiescore en eind-emissiescore dient te
geschieden aan de hand van deel A3 (Bepalen bodembeschermingcategorie) van de NRB.
5.2
Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen
5.2.1
Putten, opvangbassins en lekbakken voor de eventuele opvang van (milieu-)gevaariijke stoffen dienen
vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Ontwerp en aanleg van vloeistofdichte vloeren of verhardingen moet
plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65.
5.2.2
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding
moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn
beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat
besluit. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
5.2.3
Werkzaamheden waarbij vloeistoffen vrijkomen die tot bodemverontreiniging kunnen leiden, dienen plaats te
vinden boven een bodembeschermende voorziening. Vrijkomende vloeistoffen dienen zorgvuldig te worden
opgevangen in daartoe geschikte opvangvoorzieningen van voldoende omvang en sterkte.
5.2.4
Vloeibare bodembedreigende stoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte
opvangvoorziening. Opvangvoorzieningen (lekbakken, putten en opvangbassins) moeten vloeistofdicht zijn
en de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen, vermeerderd met 10 %, kunnen
bevatten.
5.2.5
Boven een vloeistofdichte lekbak moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een
afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan
komen.

5.2.6
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten, chemicaliën en afvalstoffen moeten direct
worden opgeruimd. Hiertoe moeten geschikt absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende
mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. De opgenomen gemorste (vloei-)stof moet worden opgeslagen en
afgevoerd in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
5.2.7
Plaatsen waar laden en lossen van gevaariijke stoffen plaatsvindt moeten goed bereikbaar zijn en zodanig
zijn uitgevoerd dat het veilig laden, lossen of overslaan wordt gewaarborgd. Gemorste stoffen moeten
onmiddellijk worden verwijderd..
5.3

Bedrijfsriolering

5.3.1
De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 51 en bestand tegen de daardoor afgevoerde vloeistoffen. De ondergrondse
bedrijfsriolering moet uiteriijk drie maanden na aanleg en vervolgens elke zes jaar, aan de hand van
CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur.
5.3.2
Indien de bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, moeten de door de
inspecteur in het inspectierapport te adviseren herstelmaatregelen binnen de eveneens in het rapport aan te
geven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoeringvan de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie
overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.
5.4

Onderhouds-en inspectieprogramma

5.4.1
Alle bodembeschermende voorzieningen dienen zodanig te worden beheerd, gecontroleerd en
onderhouden, dat de goede werking is gewaarborgd. Ten aanzien van de bedrijfsinterne controle hierop
dient, binnen drie maanden na de inbedrijfname van de inrichting, een onderhouds-/inspectieprogramma te
worden opgesteld welke is afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. In het
onderhouds-/ inspectieprogramma moet ten minste zijn vermeld:
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welke bodembeschermende voorzieningen worden geïnspecteerd en onderhouden;
de inspectie- en onderhoudsfrequentie (deze moet minimaal één keer per jaar bedragen);
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
waaruit het onderhoud bestaat;
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
wie het onderhoud en de inspecties uitvoert alsmede de verantwoordelijke functionaris voor inspectie,
onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten;
welke middelen benodigd zijn voor uitvoering van onderhoud en inspecties.
Er dient overeenkomstig dit programma te worden gehandeld.
5.4.2
Het onderhouds-/inspectieprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en)
aanwezig zijn en moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overgelegd. De vergunninghouder moet
erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden
geregistreerd:
datum waarop de inspectie/het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen uit inspecties of onderhoudsacties;
eventueel gepleegde acties c.q. uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard.
5.5

Onderzoek

5.5.1
De resultaten uit het bij de aanvraag gevoegde rapport d.d. 7 december 2005 met kenmerk R0014426798SVW-rrt-V01-NL (bijlage 16 van de aanvraag) gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit
5.5.2
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform NEN 5740 en NEN 5725. Terzake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen
3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd
gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond
van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt De resultaten van het
onderzoek dienen uiteriijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn
overgelegd.
5.5.3
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek (zie bijlage 8 van de aanvraag) zijn onderzocht en op alle overige locaties in de inrichting waar
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de
activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform
NEN 5740.
5.5.4
Indien uit het eindsituatieonderzoek blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd, kan het
bevoegd gezag binnen zes maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek veriangen dat de
eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld. De vergunninghouder is alsdan
verplicht om hieraan gevolg te geven.

6

VEILIGHEID

6.1

Brandveiligheid

6.1.1
Uiteriijk drie maanden voorafgaand aan de eerste in bedrijfstelling van de installaties moet aan het bevoegd
gezag een, door de lokale brandweer goed te keuren, brandveiligheidsplan en een plattegrond met renvooi
worden overgelegd. In het brandveiligheidsplan moet worden vastgelegd:
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aanwezige bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen (brandcompartimentering, brandwerende
constructies, vluchtroutes, e.d.);
aanwezige installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen (brandmeld- en blusinstallaties
inclusief controle-en onderhoudsregime, ontruimingsinstallaties, noodstroomvoorziening,
broeidetectie en/of temperatuurmeting opslag grondstoffen en eindproduct e.d.);
te treffen organisatorische brandveiligheidsmaatregelen (noodplan, noodprocedures, opleiding
personeel, uitte voeren metingen, bijhouden journaal opslag gevaariijke stoffen);
bereikbaarheid (rijroutes) en beschikbaarheid bluswater

6.1.2
De bedrijfsactiviteiten mogen pas aanvangen indien de brandbeveiligingssystemen in de inrichting
overeenkomstig het in voorschrift 6.1.1 bedoelde plan zijn aangebracht en in werking zijn. Een door de
brandweer af te geven bewijs van goedkeuring van de brandbeveiligingssystemen, moet op verzoek aan het
bevoegd gezag worden overgelegd. Tevens moet binnen de inrichting immer een overzichtelijke en actuele
plattegrond, als bedoeld in voorgaand voorschrift aanwezig zijn.

6.1.3
Tijdens de bedrijfsvoering moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het optreden
van brand en/ of andere calamiteiten, de voor de brandweer noodzakelijke gegevens kan verstrekken.
6.2

Preventieve maatregelen

6.2.1
Het terrein van de inrichting moet te allen tijde goed toegankelijk zijn voor hulpverieningsdiensten om de
plaats van een brand of een ongeval te kunnen bereiken.
6.2.2
Het is verboden om te roken of werkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt of waarbij vonken
(kunnen) ontstaan te verrichten in of nabij de locaties waar brandgevaariijke stoffen zoals gassen,
brandstoffen, oliehoudende vloeistoffen aanwezig (kunnen) zijn, in ruimten of waar kans op explosies heerst.
Op die plaatsen binnen de inrichting waar niet mag worden gerookt en/of open vuur verboden is, moet dit
verbod door middel van duidelijk zichtbare veiligheidstekens conform de NEN 3011 zijn aangegeven.

6.2.3
Installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de erin uitgevoerde
processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaarborgd.
Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moet tijdig in het desbetreffende proces ingrijpen alvorens
ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moeten in geval van storing automatisch
een veilige stand innemen ("fail-safe").

6.2.4
Bij storingen in, en/of uitval van het procesbesturingssysteem moeten de beveiligingsfuncties als bedoeld in
voorschrift 6.2.3 intact blijven, zodat geen onveilige situaties ontstaan.

6.2.5
Procesleidingen, los- en laadpunten, tanks en vast opgestelde procesapparatuur en dergelijke waarin
(milieu-) gevaariijke stoffen worden opgeslagen dienen te zijn voorzien van opschriften waaruit duidelijk blijkt
welke stof daarin is opgeslagen en wat de gevaareigenschappen zijn.

6.2.6

In de inrichting moet(en) een direct toegankelijk informatiesysteem en/of naslagwerken zoals bijvoorbeeld
veiligheidsinformatiebladen aanwezig zijn, welke ten minste actuele informatie verschaffen over:
a
de hoeveelheden en eigenschappen van de aanwezige gevaariijke stoffen;
b
het voorkomen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaariijke stoffen;
c
het bestrijden van de gevolgen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaariijke stoffen.

6.2.7
Opgeslagen biomassastromen dienen zodanig te worden gecontroleerd en bewaakt dat brand en/of
geuroveriast door broei wordt voorkomen. Dit dient door zintuiglijke waarneming en zonodig met behulp van
metingen/registratie van temperatuur en vochtgehalte en overige noodzakelijke maatregelen te geschieden.
6.3

Procedures/instructies

6.3.1

Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit
te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het
gebruik van maatregelen bij onregelmatigheden en andere voorvallen, het opruimen van vrijgekomen stoffen
en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
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6.3.2
De vergunninghouder dient schriftelijk vastgelegde procedures/instructies te hanteren voor:
a
het gebruik van geautomatiseerde procesbesturing;
b
het in en uit bedrijf nemen van de installatie/centrale;
c
alle fasen van de normale bedrijfsvoering (inclusief testen, onderhoud en inspectie);
d
hoeveelheden, wijze en volgorde van doseren van de voor het proces noodzakelijke (hulp-)stoffen;
e
waarnemen van en reactie op afwijkingen van normale operationele condities (o.a.
noodstopprocedures);
f
onderhouds- en schoonmaakprocedures van de installaties alsmede de productie tijdens onderhoud.
In deze procedures/instructies moet minimaal aandacht worden besteed aan de (tijdelijk) te nemen milieuen veiligheidsmaatregelen.
6.4
Bliksemafleiding en statische elektriciteit
6.4.1
Uiteriijk drie maanden voor de ingebruikname van de installatie(-onderdelen) dient een inventarisatie m.b.t
de gevarenzone-indeling met betrekking tot stofexplosiegevaar te zijn uitgevoerd. De eventuele maatregelen
welke uit de inventarisatie volgen dienen voor ingebruikname te zijn uitgevoerd. De gevarenzone-indeling
moet conform de door het Nederiandse Normalisatie Instituut en de Arbeidsinspectie uitgegeven richtlijnen
zoals opgenomen in de NPR 7910-2 en het vooriichtingsblad V27 worden vastgesteld.

6.4.2
Informatie met betrekking tot de gevarenzone-indeling en de daarbij behorende beschermingswijze(n)
moeten zijn gedocumenteerd:
deze documentatie moet voldoende gegevens bevatten om onderhoud uit te kunnen voeren (bijv. lijst
en plaats van materieel, reserveonderdelen, technische informatie, gegevens over soort en
bijzonderheden van aanduidingen);
de documentatie moet altijd bijgewerkt en beschikbaar zijn.

6.4.3
Gebouwen, waarin zich ruimten bevinden met stofontploffingsgevaar (vastgesteld overeenkomstig
voorschrift 6.4.1) moeten ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van afleidingsinstallaties.

6.4.4
De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardingsinstallaties moeten
geschieden overeenkomstig NEN-EN-IEC-62305.
6.4.5
Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en
bliksemafleiderinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend installatiebureau op juiste
werking worden gecontroleerd.

6.4.6
Stofafzetting in ruimten waar stofexplosiegevaar kan heersen moet regelmatig doch ten minste eenmaal per
jaar worden verwijderd.

6.4.7
Het verwijderen van stof moet zodanig plaatsvinden dat hierbij geen stofexplosie kan ontstaan. Bij het
venwijderen van stof mogen geen explosieve stof/luchtmengsels ontstaan en mogen geen
ontstekingsbronnen worden geïntroduceerd. Een stofzuiger moet zijn voorzien van elektrostatisch
geleidende slangen en mondstuk. Het gebruik van (harde) bezems en perslucht moet worden vermeden.
6.5

Bedrijfsnoodplan

6.5.1
Drie maanden voordat de inrichting in gebruik wordt genomen moet een bedrijfsnoodplan worden opgesteld
en worden overgelegd aan de lokale en regionale brandweer Het bedrijfsnoodplan moet actueel zijn en op
verzoek aan het bevoegd gezag en in- en externe hulpverieningsdiensten worden overgelegd. Dit plan moet
zijn gebaseerd op analyses van denkbaar te achten calamiteiten en de mogelijke effecten daan/an onder
diverse meteorologische omstandigheden. Bovendien moet in het bedrijfsnoodplan zijn opgenomen hoe de
organisatie met betrekking tot directe bestrijding van calamiteiten en tot coördinatie van de bestrijding is
geregeld. Het plan dient tenminste beschrijvingen te bevatten van:
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a
de technische installaties, de locaties van gevaariijke stoffen en de beschikbare hulpmiddelen;
b
regelingen omtrent de begeleiding van de calamiteitenbestrijding;
c
taakomschrijving en verantwoordelijkheid van de betrokken personen;
d
alarmerings- en oproepregeling;
e
communicatie en de interne en externe meldingsstructuur bij de calamiteit
f
het beheer van het noodplan/calamiteitenplan;
g
overige elementen als genoemd in paragraaf 4.9.1 van de aanvraag.
In het bedrijfsnoodplan dient tevens een milieuparagraaf te zijn opgenomen, waarin organisatorische en
uitvoeringstechnische maatregelen zijn vastgelegd voor het geval dat er incidenten plaatsvinden met stoffen
waarbij tevens gevaar voor effecten voor het milieu te duchten is.

6.5.2
Degene die de inrichting drijft, draagt er zorg voor dat het bedrijfsnoodplan tenminste eenmaal per drie jaar
wordt geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd. Bij de evaluatie dient rekening te worden gehouden met
veranderingen die zich in de inrichting hebben voorgedaan en met nieuwe kennis en inzichten omtrent de bij
een calamiteit of ongeval te nemen maatregelen.

7

GELUID

7.1
Maatregelen
7.1.1
De gevels en daken van het ID-fan gebouw (ID-fan: zuigtrekventilator), het ketelhuis en de
voorbewerkingshal dienen te bestaan uit een zwaardere constructie dan de overige gebouwen.
De geluidsisolatie van deze zwaardere gevel- en dakdelen dienen minimaal de hierna genoemde waarden te
hebben:
Minimale isolatiewaarden in d B per octaafband
31,5 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

5

10

18

27

37

40

42

45

40

7.1.2
De afblazen van afblaasveiligheden op de daken van het ketelhuis en het machinegebouw dienen voorzien
te zijn van geluiddempers. Het maximale bronvermogen mag niet meer bedragen dan 103 dB(A).
7.2

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

7.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAP^T) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

Identificatie

Omschrijving

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

MTG 125

Borgsweer 12

26

26

25

Z007

Zonepunt noord

21

21

20

Z014

Zonepunt noordoost

25

25

24

Z021

Zonepunt oost

24

25

24

7.2.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 7.2.3, op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:
Identificatie

Omschrijving

BEC1
BEC2
BEC3
BEC4

controlepunt
controlepunt
controlepunt
controlepunt

BEC zuid
BEC west
BEC oost
BEC noord

Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

50
51
57

50
51
57

49
51
57

55

55

53
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7.2.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 7.2.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
7.2.1 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.
7.3
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
7.3.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd.
De hoogte van de controle- en beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan
aangegeven op de geluidbijlage bij deze beschikking.
7.4

Onderzoeksverplichting

7.4.1
Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de inrichting dient aan ons college een rapport worden
overgelegd, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
een beschrijving van de in het akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek BEC Delfzijl,
projectnummer 4698946 van 3 maart 2010 door Tauw bv) geprognosticeerde en ten opzichte van dit
onderzoek gewijzigde geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogen niveau per octaafband en in
dB(A);
een toerekening van de geluidsbijdragen van de inrichting op de in deze paragraaf omschreven
controle- en beoordelingspunten;
een beschrijving van de genomen dan wel eventueel nog te nemen geluidsreducerende maatregelen
en de effecten hiervan, teneinde te voldoen aan de in deze paragraaf opgenomen grens- en
controlewaarden.

8

GROND- EN HULPSTOFFEN

8.1

Algemeen

8.1.1

De vergunninghouder is verplicht om jaariijks een overzicht op te stellen van het gebruik van grond- en
hulpstoffen. In dit overzicht moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:
a
het jaariijkse verbruik per grond- en hulpstof;
b
de toepassing van elk van deze stoffen in het productieproces, dan wel in ondersteunende activiteiten;
c
de herkomst van de gebruikte stoffen (externe grond- /hulpstof, intern hergebruik, etc);
d
eventuele maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen en de maatregelen die in het komende
jaar zullen worden genomen om het grond- en hulpstoffenverbruik te verminderen.
De gegevens over het voorafgaande kalenderjaar moeten ieder jaar in het milieujaarverslag (zie voorschrift
1.5.1) worden toegezonden aan het bevoegd gezag.
8.2

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

8.2.1
Met uitzondering van werkvoorraden dient de opslag van de in de aanvraag genoemde gevaariijke stoffen
(inclusief waterbehandelingschemicaliën) in emballage tot 10.000 kg, welke middels hoofdstuk 1 van de
richtlijn PGS 15 zijn aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, alsmede van
olie en oliehoudende vloeistoffen in emballage, tenminste te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1,
3.2.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11,3.12,3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 en bijlage 3 van de richtlijn
PGS 15.
8.3

Opslag gasolie in verticale tank (145 m^)

8.3.1
Een verticale tank voor de opslag van gasolie moet in een lekbak of tankput zijn geplaatst. De tank, lekbak
en tankput moet voldoen aan:
a
de hoofdstukken 5 en 6 en
b
paragraaf 4.3, 4.5.2, 7.2, 7.7, 10.1 t/m 104, 11.3 en 11.4
van de richtlijn PGS 29.
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8.3.2
Het afleverpunt van motorbrandstoffen (gasolie) aan voertuigen dient te voldoen aan het gestelde in
paragraaf 4.3.10 van de PGS 30. Bij het afleveren van brandstoffen aan voertuigen mag de motor van het
voertuig niet in werking zijn.
8.3.3
Van de gasolietank dient een KIWA-tankcertificaat binnen de inrichting aanwezig te zijn.
8.4

Opslag smeer- en regelolie in (systeemgeïntegreerde) horizontale tanks

8.4.1
De tanks, opvangvoorzieningen, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik
zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten
gebruik gesteld overeenkomstig in de paragrafen 4.1 tot en met 4.7 en paragraaf 4.9 van de richtlijn PGS 30.
8.5

Opslag van kalk en actief kool

8.5.1
Kalk en actief kool dient te worden opgeslagen in silo's zodanig dat zij niet in aanraking komen met
regenwater en dat verstuiving buiten de inrichting wordt voorkomen.
8.5.2
Gedurende het aan- en afvoeren van kalk en actief kool naar en vanuit de opslagvoorzieningen moeten
zodanige maatregelen zijn getroffen dat stofverspreiding wordt voorkomen. Transportbanden en de inlaaten afwerpzijde daarvan ten behoeve van het interne transport van kalk dienen voor zover als mogelijk te zijn
omkast
8.6

Opslag van chemicaliën in atmosferische tanks

8.6.1

De tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en
worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten
van voldoende sterkte zijn en bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden en het
medium waarvoor ze bestemd zijn.

8.6.2
Het ontwerp en de constructie van de opslagtank voor ammonia (24,5%-oplossing) dient tenminste te
voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig het PBV rapport PI 07776.

8.6.3
De vergunninghouder mag de opslagtank voor ammonia niet eerder in gebruik nemen dan nadat door de
erkende keuringsinstantie een certificaat dan wel verklaring is afgegeven dat de tank aan de constructieeisen als gesteld in het vorige voorschrift voldoet
Het certificaat dient tenminste gebaseerd te zijn op de inspectiebevindingen met betrekking tot
materialen (gecertificeerde materialen);
lesmethoden en lasuitvoering;
in- en uitwendige controle;
niet-destructief onderzoek;
hydrostatische beproevingen;
eventuele isolatie.
Het certificaat/de verklaring dient op de inrichting aanwezig te zijn en moet te allen tijde aan controlerende
ambtenaren van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
8.6.4
De tank voor de opslag van ammonia moet boven een opvangvoorziening zijn opgesteld die de gehele
inhoud van de tank, kan opnemen.

8.6.5
De vulling van de tank mag ten hoogste 95 % van de inhoud bedragen. Alvorens met het vullen van de tank
met ammonia wordt aangevangen moet nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel de tank kan worden
bijgevuld. Rondom het vulpunt dienen doelmatige voorzieningen te worden getroffen om eventuele gemorste
stoffen te kunnen opvangen en te verwijderen. Tevens mag tijdens het vullen van de tank met ammonia
geen ammoniadamp naar de buitenlucht worden geëmitteerd.

8.6.6
Alle onderdelen van de tankinstallatie, de ondersteunende constructie en de vloeistofopvangvoorziening van
de tank waarin ammonia wordt opgeslagen, moeten ieder kwari:aal uitwendig visueel worden gecontroleerd
op deugdelijkheid. Elke bevinding van een controle, (her-)keuring of beproeving dient te worden opgenomen
in een registratiesysteem.

pagina 51 van 63

8.6.7
De tank voor de opslag van ammonia dient ten minste binnen vijfjaar na datum van ingebruikname en
ven/olgens elke vijfjaar, door of namens het KIWA op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden
ondenzocht/herbeoordeeld.
8.7
Opslag van gasflessen
8.7.1
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig paragrafen 3.1,
3.4 t/m 3.7, 3.11,3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.23 en 6.2 van de PGS 15.
8.7.2
Een inpandige opslagvoonziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt
overeenkomstig paragrafen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.17 van de PGS 15.
8.8
Wijziging additieven waterbehandeling
8.8.1
Met betrekking tot de opslagvereisten dienen wijzigingen in soorten additieven ten behoeve van de
behandeling van waterstromen, uiteriijk twee weken voorafgaand aan de feitelijke wijziging te worden
doorgegeven aan het bevoegd gezag. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
naam van de nieuw toe te passen chemicaliën;
installatie waarin het middel wordt toegepast;
dosering, jaarverbruik en eindconcentraties van de werkzame stoffen;
wijze waarop de chemicaliën zullen worden opgeslagen;
het veiligheidsinformatieblad van de leverancier
8.9

Leidingwaterverbruik

8.9.1
De vergunninghouder moet van het waten/erbruik van de inrichting een registratie bijhouden. Deze
registratie moet ten minste de volgende gegevens bevatten: het totale waterverbruik per kalenderjaar, het
leidingwatergebruik tot 90 % uitgesplitst naar de voornaamste gebruikstoepassingen, het waterverbruik per
kalenderjaar voor het koelwatercircuit en het waterverbruik per kalenderjaar voor het stoomcircuit
De geregistreerde gegevens moeten minimaal vijf jaar in de inrichting worden bewaard.

9
9.1

INSTALLATIES
Elektrische installaties

9.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan de NEN 1010.

9.1.2
Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties
veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.
9.2
Verbrandingsinstallatie
9.2.1
De verbrandinginstallatie moet m.b.t de beveiliging voldoen aan CE-keuringseisen.

9.2.2
In de ruimte waar de verbrandingsinstallatie is opgesteld mogen geen voorwerpen, materialen of stoffen zijn
opgeslagen die brand- of explosiegevaar verhogen.

9.2.3
De verbrandingsinstallatie en de gasoliegestookte opstartbranders moet zo zijn afgesteld dat een optimale
verbranding plaatsvindt
9.2.4
Tenminste éénmaal per jaar moet de verbrandingsinstallatie worden onderhouden en gecontroleerd op
afstelling door een erkende gastechnische installateur, waarborginstallateur, fabrikant of leverancier Van
elke controle of onderhoudsactie van de verbrandingsinstallatie dan wel de ondersteuningsbranders moeten
de gegevens worden vastgelegd en worden bewaard in een register
9.3

Transformatoren

9.3.1
Oliegevulde transformatoren moeten worden opgesteld boven vloeistofdichte olieopvangvoorzieningen die
110 % van de gehele inhoud aan olie van de transformator kunnen bevatten.
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9.3.2
Transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten zijn beveiligd tegen oven/erhitting,
brand en explosie. Een transformatorruimte moet zijn voorzien van ventilatie.
9.3.3
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) en de deuren van een gebouw waarin
oliegevulde transformatoren staan opgesteld moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30
minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069. De opstelplaatsen van transformatoren mogen niet
toegankelijk zijn voor onbevoegden.
9.4

Noodstroomvoorziening

9.4.1
In het geval van uitval van de elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn gewaarborgd. Hiertoe
moet de inrichting zijn voorzien van een noodstroomvoorziening.
9.4.2
Op de noodstroomvoorziening moeten tenminste zijn aangesloten: noodveriichting, alarmeringen en
instrumentele beveiligingen met meldsysteem, gaslek- en branddetectiesystemen, brandblussystemen,
instrumentenluchtvoorziening voor essentiële hulpsystemen, systemen voor veilige uitloop proceseenheden
en procesbeveiligingssystemen.
9.4.3
Een noodstroomvoorziening moet ten minste éénmaal per maand op de juiste werking worden gecontroleerd
en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt. Ook moet de gehele noodstroomvoorziening ten
minste na een onderhoudstop op de juiste werking worden gecontroleerd.
9.4.4
Een noodstroomgenerator mag uitsluitend worden beproefd op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur
9.4.5
Een noodstroomgenerator moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en moet zodanig zijn
afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg roekloze verbranding wordt verkregen.

9.4.6
Een noodstroomgenerator, de bijbehorende leidingen en brandstoftank, moeten op doelmatige wijze tegen
mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
9.4.7
De ruimte waarin een noodstroomgenerator is opgesteld moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.

10

LUCHT

10.1
Algemeen
10.1.1
Binnen de inrichting dienen reglementen, handleidingen en procedures met betrekking tot de diverse
procesinstallaties aanwezig te zijn, welke erop zijn gericht om het aantal geplande en ongeplande start/stops
van de verbrandingsinstallatie tot een minimum te beperken.

10.1.2
Gedurende het aan- en afvoeren van biomassastromen naar en vanuit de opslagvoorzieningen moeten
zodanige maatregelen zijn getroffen dat zichtbare stofverspreiding wordt voorkomen. Transportbanden ten
behoeve van het interne transport van de biomassastromen, alsmede de inlaat- en afwerpzijde daarvan,
dienen voor zover als mogelijk te zijn omkast
10.2

Geur

10.2.1
Om geuremissies bij het opstarten te voorkomen moeten alle onderdelen van de installaties die in contact
komen met de uitlaatgassen volledig zijn ontdaan van eventueel aangebrachte conserveringsmiddelen
(coatings), voorafgaand aan de montage van deze onderdelen.

10.2.2
De geurimmissie vanwege de inrichting mag de uurgemiddelde concentratie van 0,5 OUe/m^, ter plaatse van
de daarmee corresponderende in bijlage 14 van de vergunningaanvraag aangegeven contour, niet meer dan
2 procent van de tijd (98 percentiel) overschrijden.

10.2.3
De geuremissie uit de schoorsteen voor afvoer van de afgassen mag niet meer bedragen dan 64 OUE per
seconde.
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10.2.4
De geuremissies afkomstig van de buitenopslag en de mobiele chippers mogen opgeteld niet meer
bedragen dan 5000 OUE per seconde.
10.2.5
Binnen 6 maanden na inbedrijfstelling van de inrichting dient de vergunninghouder een onderzoeksrapport
met betrekking tot de geuremissie van de inrichting in te dienen bij het bevoegd gezag. Het onderzoek naar
de geuremissie dient overeenkomstig de wijze vermeld in het document "Meten en Rekenen Geur"
(publicatiereeks Lucht 115), en onder representatieve omstandigheden, te worden uitgevoerd. Het
onderzoeksrapport dient ter controle of aan het gestelde in voorschrift 10.2.3 en 10.2.4 wordt voldaan dan
wel kan worden voldaan en dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
een beschrijving van de geurbelastende onderdelen van de inrichting;
overzicht van de onderzochte geuremissiepunten/geurbronnen waaronder minimaal de schoorsteen,
buitenopslag en chippers en de vastgestelde geuremissie per bron;
toetsing aan de emissie-eisen welke voortvloeien uit de voorschriften 10.2.3 en 10.2.4;
bijzondere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn geweest op de meetuitkomst

10.2.6
Indien uit de rapportage van de geurmeting als bedoeld in voorschrift 10.2.5 blijkt dat niet wordt voldaan aan
de in voorschriften 10.2.3 en 10.2.4 genoemde grenswaarden, dient de vergunninghouder binnen één jaar
na inbedrijfstelling een plan van aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overieggen waarin ten
minste is aangegeven:
de geurreducerende maatregelen, inclusief 'end-of-pipe' maatregelen, die door vergunninghouder
zullen worden genomen teneinde binnen 18 maanden na inbedrijfstelling van de inrichting aan de in
voorschrift 10.2.2 genoemde grenswaarde te voldoen;
het venwachte effect van elke te nemen maatregel op de in voorschrift 10.2.2 bedoelde contour;
de fasering van realisatie van de uit te voeren / te treffen maatregelen;
de investerings- en exploitatiekosten per maatregel.
10.2.7
De vergunninghouder dient de maatregelen welke op grond van het ingevolge voorschrift 10.2.6 opgestelde
plan zijn beschreven, uit te voeren met inachtneming van de door het bevoegd gezag genomen beschikking
inzake goedkeuring.

10.2.8
Het effect van de maatregelen dient binnen twee jaar na inbedrijfstelling van de inrichting te worden
gecontroleerd door middel van een geuronderzoek als bedoeld in voorschrift 10.2.5. Indien uit deze
controlemeting opnieuw blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende effect hebben gehad, dient het
gestelde in de voorschriften 10.2.6 en 10.2.7, binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn, te
worden herhaald.
10.3

Rookgasreiniging

10.3.1
Voordat de luchtstromen afkomstig van de verbrandingsinstallatie via de schoorsteen en afkomstig van het
afzuigsysteem van de voorbewerkingshal worden uitgestoten, dienen deze stromen eerst over een
doekfilterinstallatie te worden geleid.

10.3.2
Doekfilterinstallaties moeten aantoonbaar zijn ontworpen op een halfuurgemiddelde stofemissienorm van
maximaal 5 mg/Nm^ (onder standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog afgas). De gereinigde
afgevoerde lucht mag deze stofconcentratie niet overschrijden.

10.3.3
Doekfilters moeten met regelmatige tussenpozen grondig worden gereinigd, zonder dat de goede werking
van de filterinstallatie wordt gestoord. De filters dienen te zijn voorzien van een drukverschilaanwijzing en
alarmering.

10.3.4
Defecte of dichtgeslibde filters dienen onmiddellijk te worden hersteld of ven/angen. Hiertoe dienen binnen
de inrichting altijd reservefilters voor de filterinstallaties aanwezig te zijn.

10.3.5
Het door stoffiltratie afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de
installatie wordt verstoord. Het bewaren van filterstof in het proces moet plaatsvinden zonder dat dit stof zich
naar de omgeving kan verspreiden.
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10.3.6
Emissiebeperkende systemen/voorzieningen moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek
worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. Hiertoe dient vergunninghouder te beschikken
over en uitvoering geven aan een actueel beheersprogramma waarbij deze systemen/voorzieningen
periodiek worden gecontroleerd.
10.3.7
Ingeval van storingen of disfunctioneren van emissiebeperkende systemen/voorzieningen mag de installatie
maximaal gedurende 4 uur, per storing, in bedrijf zijn.

10.3.8
Eventuele storingen aan emissiebeperkende systemen/voorzieningen en bevindingen van inspecties en
onderhoud moeten worden vastgelegd in een registratiesysteem. Hiertoe moet binnen de inrichting een
register aanwezig zijn waarin de data + tijdstippen, de duur, de debieten, de soort ingezette biomassa, de
oorzaken en de berekende emissievrachten van NOx, SO2 en stof als gevolg van de storing worden
vastgelegd.
10.4
Emissies bio-energiecentrale
10.4.1
De emissies uit de schoorsteen van de bio-energiecentrale mogen, met uitzondering van storingen en
starten/stoppen, per aangegeven component naast de emissiegrenswaarden uit de A-tabellen van het
Besluit verbranden afvalstoffen (Bva), de volgende emissiegrenswaarden (concentraties en jaarvrachten)
niet overschrijden.
Component
Jaargemiddelde
Maximale
concentratie
^) Jaarvracht
15
70

mg/Nm-"
mg/Nm-"

49,3
230

ton
ton

2

mg/Nm"

8

mg/Nm""
mg/Nm""
ng/Nm""

ton
ton
ton

Cadmium (Cd) en Thallium (Tl)

0,2
10

6,6
26,3
0,7
35

kg

Kwik (Hg)

5

ng /Nm""

18

kg

Som zware metalen
■*)
Dioxinen/furanen (PCD D /PCD F)

50

ng /Nm-"

180
88
99

kg
mg
ton

16,6

ton

Zwaveldioxide (SO2)
Stikstofoxiden (NOx)
Stof
Waterstofchloride (HCI)

')

FluonA/aterstof (HF)

Koolmonoxide (CO)
Tot. koolwaterstoffen (CxHy) ")

0,02 ngTEQ/Nm""
30
mg/Nm""
5
mg/Nm""

5
mg/Nm""
Ammoniak (NH3)
16,6 ton
) Emissies gelden bij 11 % zuurstof en standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog rookgas.
^) NOx berekend als NO2.
^) Som zware metalen: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni en V.
'') Totaal koolwaterstoffen: berekend als methaan (CH4).

10.4.2
Indien ten gevolge van storingen of anderszins de emissies boven de in voorschrift 10.4.1 genoemde
waarden uitkomen of dreigen uit te komen, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen
om de overschrijding op te heffen.

10.4.3
De vergunninghouder dient onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot verdergaande optimalisatie
van de DeNOx-installatie teneinde een minimale emissie van NHste bewerkstelligen. Hiertoe dient uiteriijk
twee jaar na het in bedrijf nemen van de centrale een onderzoeksrapportage aan het bevoegd gezag te
worden gezonden. Het onderzoek dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
mogelijke maatregelen (procesgeïntegreerde en/of nageschakelde technieken) om de
emissieconcentraties van ammoniak te veriagen;
te behalen reducties per afzonderiijke maatregel;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregel(en);
eventuele cross-media effecten en effecten op het energetisch rendement;
motivering van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatiebelemmerende factoren;
planning van de implementatie van de haalbare maatregelen;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de uitvoering van het onderzoek.
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10.5
Monitoring van luchtemissies
10.5.1
Een afvoerieiding voor de gereinigde afgassen moet voor het uitvoeren van (controle-)metingen zijn voorzien
van (een) afsluitbare opening(en), die moet(en) zijn aangebracht op (een) goed bereikbare en meettechnisch
geschikte plaats(en). Het aanbrengen van de meetpunten moet overeenstemmen met NEN-EN 15259 en op
zodanige wijze zijn uitgevoerd dat uitvoering van de metingen conform de van toepassing zijnde
meetnormen, als bedoeld in voorschrift 10.5.6, mogelijk is.
10.5.2
De keuze, kalibratie, validatie en de controle van het meetsysteem ten behoeve van de continue metingen
dient overeenkomstig NEN-EN 14181 plaats te vinden. De frequentie van QAL2-beoordelingen dient eens
per driejaar, of na belangrijke veranderingen aan het meetsysteem, te worden uitgevoerd.

10.5.3
De emissieconcentraties van NOx, SO2, Stof, NH3, CxHy en CO uit de schoorstenen, alsmede het 02-gehalte
en het debiet van de rookgassen dienen continu te worden gemeten. De overige in voorschrift 10.4.1
aangegeven componenten dienen minimaal elke 6 maanden na de eerste ingebruikname van de bioenergiecentrale te worden bemonsterd en gemeten.

10.5.4
De PAK-emissie uit de schoorsteen moet binnen 6 maanden na de datum van eerste levering van
elektriciteit aan het openbare net of aan een bedrijf, éénmalig worden gemeten in een representatieve
bedrijfssituatie.

10.5.5

Continue emissiemeetsystemen voor het bepalen van de momentane emissieconcentraties in de
rookgassen, moeten vanaf de datum van eerste inbedrijfname functioneren.

10.5.6

Het uitvoeren van bemonsteringen en metingen ter bepaling van emissies dient plaats te vinden onder
representatieve omstandigheden conform de in onderstaande tabel vermelde of daaraan gelijkwaardige
genormaliseerde meetmethoden. De meetonzekerheid van de meting moet worden bepaald door de
meetinstantie als 95 % betrouwbaarheidsinterval en mag niet groter zijn dan het in onderstaande tabel
aangegeven percentage van de emissie-eis.
Meetmethode
Maximale meetonzekerheid
Component
als percentage van de
emissie-eis
NEN-IS0 7935
20%
SO2
NEN-ISO 10849
20%
NOx
NEN-EN 13284-2
Stof
30%
NEN-EN 1911-1,2 en 3
HCI
30%
HF
NEN 2819/ISO 15713
30%
Cd + TI
') NEN-EN 14385
30%
NEN-EN 13211
30%
Hg
Som zware metalen Y ) NEN-EN 14385
30%
PCDD/PCDF
NEN-EN 1948-1,2 en 3
40%
CO
CxHy

NEN-ISO 12039
NEN-EN 13526 / NEN-EN 12619

Zuurstof
NEN-ISO 12039
nader te bepalen
Ammoniak
) monstername volgens NEN-ISO 10396 of NEN-EN 13284-1.
^) som zware metalen betreft: Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ven Ni.

10%
20%
10%
nader te bepalen

10.5.7
Uiteriijk drie maanden voor de inbedrijfname van de centrale dient de voorgenomen meetmethode ten
aanzien van continue monitoring van ammoniak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd. Dit voornemen dient vergezeld te gaan van de volgende informatie:
de te hanteren monstername- en analysemethode (c.q. meetnorm);
aan de meting verbonden meetonzekerheden;
de venwerking en registratie van de meetgegevens;
eventuele alternatieve methoden voor het op een betrouwbare wijze vaststellen de NHs-emissie
met behulp van Emissierelevante parameters (ERP's).
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10.5.8
Alle periodieke of éénmalig uit te voeren emissiemetingen dienen te worden verricht door een daartoe
geaccrediteerde instelling/deskundige en tenminste twee weken voorafgaand aan de meting te worden
gemeld aan het bevoegd gezag.

10.5.9
Bij een afzonderiijke meting dient de monsternameduur zo lang te zijn dat voldoende monster wordt
verkregen om een goede betrouwbaarheid te bereiken. Een afzonderlijke meting moet bestaan uit ten minste
drie deelmetingen.

10.5.10
Een emissie-eis bij periodieke metingen geldt als in acht genomen als het gemiddelde van de deelmetingen
de emissie-eis niet te boven gaat Hierbij mag de meetonzekerheid afgetrokken worden van de
meetuitkomst De te hanteren meetonzekerheid voor individuele deelmetingen is hierbij de waarde die is
vastgesteld door de meetinstantie, met een maximale waarde als gegeven in voorschrift 10.5.6, waarbij de
meetonzekerheid van individuele deelmetingen gedeeld wordt door de wortel van het aantal deelmetingen.

10.5.11
De jaargemiddelde emissie van de periodiek gemeten componenten bedraagt het rekenkundig gemiddelde
van de metingen die ten minste tweemaal per jaar worden verricht

10.5.12
De hoeveelheden per uur gedoseerde absorptiemiddelen en ammonia ten behoeve van de injectie in de
rookgassen moeten worden geregistreerd. De gegevens moeten te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage
door controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag en dienen ten minste 5 jaar te worden bewaard.
10.5.13
Alle emissies van luchtverontreinigende stoffen moeten jaariijks vóór 1 april over het voorgaande
kalenderjaar, zonder rekening te houden met een ondergrens, worden verantwoord en gerapporteerd aan
het bevoegd gezag. In deze rapportage, welke met het milieujaarverslag (voorschrift 1.5.1) kan worden
toegezonden, moeten ten minste de volgende gegevens omtrent de metingen worden opgenomen:
doel van de meting, beschrijving van de installatie, datum, tijdstip en tijdsduur van monstername;
de gebruikte meetnorm en eventuele afwijkingen van de beschreven meetmethode, inclusief
motivering waarom is afgeweken;
beschrijving van de bedrijfsomstandigheden, soort biomassa-inzet en doorzetsnelheid tijdens de
monstername en eventuele variaties daarin;
weergave van de parameters in de schoorstenen, waaronder in ieder geval temperatuur, debiet
zuurstofgehalte, druk en vochtgehalte alsmede de atmosferische omstandigheden ten behoeve van
de omrekening naar normaalomstandigheden;
identificatie van het meetvlak en van het/de monstername-punt(en) in het meetvlak, een meetvlakbeoordeling inclusief afmetingen van de leiding, plaats en oriëntatie van de meetopeningen,
elementen die een verstorende invloed kunnen hebben op de stromingen in het meetvlak;
beschrijving van de gebruikte apparatuur, waaronder in ieder geval merk, type en serienummer,
gebruikte materialen, kalibratiegegevens;
gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de bemonstering, zoals temperatuur van slangen en
filters (bij verwarmde monstername), verantwoording isokinetiek (bij isokinetische monstername);
resultaten van de blanco-bepalingen;
bij gebruik van continu registrerende analyseapparaten, de grafische weergave van de relevante
parameters gedurende de gehele meetperiode;
de wijze van berekening van de emissie(s) en bepaling van de meetonzekerheid;
uiteindelijke meetresultaat uitgedrukt in de eenheden en omstandigheden waarin ook de emissie-eis
is uitgedrukt (zie voorschrift 10.4.1) en toetsing aan de emissie-eis;
bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest op het meetproces of de -uitkomst
accreditatienummer en scopenummer van de meetinstantie.

10.5.14
Meetgegevens dienen gedurende minimaal 5 jaar te worden bewaard en moeten te allen tijde door het
bevoegd gezag zijn in te zien.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover 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.
BESTELADRESSEN:
- 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
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01 * tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01 * tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op andere
wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de venwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
ATEX 95:
Richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) bevat verplichtingen voor apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn
voor het gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking
op het ontwerp en de productie van uitrusting en is alleen op fabrikanten gericht
en ATEX 137:
Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) geeft in hoofdlijnen aan hoe om te gaan met gas- en
stofontploffingsgevaariijke ruimten. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en
arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater
BEES:
Besluit emissie-eisen stookinstallaties

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast en die voor degene die de inrichting drijft redelijkerwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
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BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Venwaarioosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BRCL:
Bodemrisico Checklist (zie deel A3 van de NRB)
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
BVA:
Besluit verbranding afvalstoffen.
CE:
Conformité Européenne (in overeenstemming met de Europese regelgeving).
CERTIFICAAT:
Document dat een verklaring van KIWA of een naar het oordeel van Onze Minister vergelijkbaar buitenlands
instituut inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde producten dan wel het
uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de
desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn of gelijkwaardige beoordelingsrichtlijn van het vergelijkbaar
buitenlands instituut
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
CUR/PBV-Aanbeveling 65:
Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton.
DIFFUSE EMISSIES:
Niet gekanaliseerde emissies door lekveriiezen of afkomstig van oppervlaktebronnen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteitvan 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 nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, 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).
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EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
EURAL:
De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stort. 28 mrt. 2002). Aanwijzing van gevaariijke afvalstoffen.
Ffw:
Flora- en faunawet.
GELE LIJST BIOMASSA:
Biomassastromen die buiten de categorie "schoon" vallen. Het bevat biomassastromen die niet onder de
uitzondering van de werkingssfeer van het Bva op grond van art. 2 van het Bva vallen.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEUROVERLAST:
De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.
De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als
prikkelend of verstorend omschreven.
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit
de omgeving.
GEURWAARNEMING:
De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.
De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit
de omgeving.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen.
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).
GPBV:
Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (Europese wetgeving
voor best beschikbare technieken).
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
KIWA:
Dienstverienend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.
Nbw:
Natuurbeschermingswet
NEN:
Een door de Stichting Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
NEN 5725:
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.
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NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond.
NEN 6069:
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren
daan/an.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederiands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederiandse norm is aanvaard.
NEN-EN 13284-1:
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1:
Manuele gravimetrische methode.
NEN-EN 14181:
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.
NEN-EN 15259:
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en
voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.
NEN-EN-IEC-62305:
Bliksembeveiliging - Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
NEN-ISO:
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederiands
Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NER:
Een door de Commissie Emissies Lucht (CEL) vastgesteld pakket van richtlijnen (de Nederiandse Emissie
Richtlijnen - Lucht) voor de emissies naar de lucht, uitgegeven door het Stafbureau NeR, thans het
Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil).
NPR:
Nederiandse Praktijk Richtlijn.
NPR 7910:
Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteitvan de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage II B van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
PAK:
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
PGS:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaariijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
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PGS 15:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 29:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale
cilindrische installaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
QAL2
Procedure waarbij het meetsysteem, onder bedrijfscondities, wordt gekalibreerd ten opzicht van de
referentiemethode.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
STUIFGEVOELIGE STOFFEN:
Conform de Nederiandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd:
S I : sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
TEQ:
Toxisch equivalent
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen.
VGI
Afval afkomstig uit de voeding- en genotmiddelen industrie.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WM:
Wet Milieubeheer
Wtw:
Waterwet.
WITTE LIJST BIOMASSA:
Een lijst met biomassastromen die voldoen aan de definitie van 'schone biomassa', zoals die is opgenomen
in de Richtlijn 2001/80/EG.
ZONE (GELUID):
In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten
gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
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