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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 20 mei 2010
Zaaknummer: 248951
Nr. 2010-30.165/20, MV
Verzonden:

1 9 ME! 2010

Beschikken hierbij op de aanvraag van Speciaaldrukkerij Lijnco B.V. om een Veranderingsvergunning op
grond van de Wet milieubeheer voor het realiseren van 5 Bio WKK installaties .
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 24 maart 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Speciaaldrukkerij Lijnco B.V. (hierna Lijnco) voor
een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting door het
plaatsen van 5 Bio WKK installaties.
De inrichting is gelegen aan Atoomweg 10 en 19 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen,
sectie L, nummer(s) 3416 en 3393.
Op de inrichting zijn de categorieën 1.1 b, 5.1, 6.1, 16.1c en 28.4e sub 2 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer van toepassing. De aanvraag heeft betrekking op de categorie 28.4 e sub
2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond van categorie 28.4e sub 2 van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen van kracht:
vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 30-10-1992 (nr: 92/736/05/08,MC);
(deel-)revisievergunning Wet milieubeheer d.d. 30-03-1994 (nr: 16293H);
ambtshalve wijziging Wvo-voorschriften d.d. 19-12-2001 (nr: 3859);
ambtshalve wijziging Wm-voorschriften d.d. 04-02-2003 (nr: H 2406);
veranderingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 18-02-2008 (nr. 2008-07810/8, MV).
vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 14 januari 2008 (nr. (00309) 0074)
1.3
Achtergrond aanvrager
Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV. is, zoals uit de naam van het bedrijf is op te maken, in beginsel een
grafisch bedrijf en is gevestigd aan de Atoomweg 10 en 19 te Groningen. De onderneming is 100% dochter
van Van Ketwich Investments B.V.. De inrichting is gelegen op het industrieterrein Hoendiep en er zijn circa
155 medewerkers in dienst De kernactiviteit van de inrichting is het produceren van functioneel papier voor
verschillende bedrijven. Het assortiment bestaat onder meer uit standaard papierproducten, papier voor
specialistische toepassingen en folie.
De dichtstbijzijnde woning betreft een bedrijfswoning welke is gelegen op ca. 200 meter van de grens van de
inrichting.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
Met de onderhavige aanvraag wil Lijnco haar inrichting uitbreiden met 5 Bio WKK installaties. In de
installaties wordt hout vergast, ven/olgens wordt het gas gezuiverd en verbrand in een zuigermotor Deze
installaties hebben gezamenlijk een maximaal vermogen van 1,1 MW elektrisch (MWe) en 1,8 MW thermisch
(MWth). Met deze installaties wordt, met behulp van de verbrandingsmotor en de daaraan gekoppelde
generator, volcontinu elektriciteit en warmte geproduceerd. Aan de Atoomweg 19 worden 2 installaties
gevestigd en aan de Atoomweg 10 zullen 3 installaties worden geplaatst. De opgewekte elektriciteit en
warmte wordt aangewend voor eigen gebruik, waarbij een eventueel overschot wordt geleverd aan
omringende bedrijven en/of het openbare net. Tevens zijn de installaties zodanig ontworpen dat, indien er
geen of verminderde warmtevraag is (bijv. zomers), de geproduceerde restwarmte door de bestaande
koelmiddelen kan worden afgevoerd.
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Afhankelijk van de verbrandingswaarde kan de toevoer van brandstof fluctueren. Het brandstof^/erbruikvan
de Bio WKK installaties bedraagt maximaal 600 kg/uur. Op jaarbasis zal maximaal 4800 ton hout worden
ingezet. De installaties zullen (behoudens eventueel onderhoud, storingen e.d.) volcontinu in bedrijf zijn. Het
elektrisch rendement van de installaties, bedraagt gemiddeld 46 %.
De Bio WKK installaties worden gefaseerd opgericht en in werking gebracht. Het voornemen is om in april
2010 van start te gaan met het opbouwen van de installaties. De eerste fase bestaat uit het opstarten van de
eerste twee motoren met een totaal vermogen van 300 kW in juli 2010. Fase 2 bestaat uit het opstarten van
de overige 3 motoren van elk 150kW. Eind 2010 moeten alle installaties operationeel zijn.
Door de plaatsing van de Bio WKK installaties worden de bestaande installaties back-up voor de energie
voorziening. Het betreft de volgende installaties:
de verwarmingsketels;
koelmachines;
stoominstallatie;
bijbehorende randapparatuur.
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 26 maart 2010 schriftelijk bevestigd.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien bij
de verandering geen verandering in de lozingsituatie optreedt.
2.3
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
Waterschap Noorderzijlvest
Regionale Brandweer
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 verwachten 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.
Gelijk met deze ontwerpbeschikking hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies
verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Op 26 maart 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 250 meter.
Van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op het
ontwerp is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 27 maart 2010.
Van de ter inzage legging van het besluit van 25 mei tot en met 5 juli 2010 en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 22 mei 2010.
2.4
Adviezen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
Tijdens de ter inzageligging van het ontwerpbesluit heeft het waterschap Noorderzijlvest per briefvan 14
april 2010 (kenmerk: 10-1682/0936) advies uitgebracht over het ontwerpbesluit. Het advies betrof het
opnemen van voorschriften met betrekking tot lozing(en) op het gemeentelijk riool. Naar aanleiding van een
concept advies werden deze voorschriften al bij het ontwerp opgenomen.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 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.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
Hoendiep 2008 de bestemming "bedrijventerrein". In een schrijven van 25 juli 2006 (bijlage 4 van de
aanvraag) heeft de gemeente Groningen aangegeven dat soortgelijke activiteiten binnen het
bestemmingsplan passen.
Wij concluderen dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.
3.3
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.
3.4
Beste beschikbare technieken
3.4.1
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 industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties), moet in ieder
geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten
opgenomen BREF's.
Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 van de Regeling behoren blijkens
jurisprudentie betrokken te worden bij de besluitvorming.
3.4.2
Beoordeling
De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. Voor de inrichting is
geen BREF beschikbaar waaraan wij de aangevraagde activiteiten kunnen toetsen.
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederiandse informatiedocumenten uit tabel 2 van de
Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB)
Oplegnotitie BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
Oplegnotitie BREF Afvalbehandeling
3.4.3 Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.5
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Waw).
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. Ingeval van Lijnco is geen sprake van een gpbv-installatie.
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3.5.1 Niet GPBV-installaties (type C- bedrijven)
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn.
Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Lijnco aangemerkt als een type Cinrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het
Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier
rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is geen sprake van (deel-)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
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, zonder de 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,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
In het POP (hoofdstuk 6, Energiek Groningen) wordt aangegeven dat we fossiele energiebronnen willen
vervangen door biobrandstoffen. Het initiatief van Lijnco past binnen deze doelstelling.

3.8

Groene wetten

3.8.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
3.8.2 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.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden.
3.9
Beoordeling ingangsmateriaal
De Bio WKK installaties zal op schoon hout worden gestookt. Schoon hout staat op de witte lijst, zoals deze
door Infomil wordt bijgehouden. Het doel van de witte/gele lijst is het concreet maken naar specifieke
biomassastromen van de algemene definitie voor biomassa, zoals die is opgenomen in de 'EG-richtlijn
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties' (Richtlijn 2001/80/EG). Biomassastromen die aan de definitie in deze richtlijn voldoen
komen op de witte lijst. De witte lijst bevat afvalstoffen en primaire grondstoffen. Afvalstoffen die op de witte
lijst staan, vallen met betrekking tot het emissieregime vervolgens niet onder het Besluit Verbranden
Afvalstoffen (Bva). De witte lijst benoemt dus biomassastromen die zijn uitgezonderd van het Bva.
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In de aanvraag is verder aangegeven dat de gebruikte houtachte brandstoffen voldoen aan NTA 8003. Deze
Nederiandse technische afspraak beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen en classificeren van
vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning.
Dit classificatiesysteem is bedoeld om de handel in biomassa te faciliteren en te stimuleren door
duidelijkheid te geven over te verhandelen biomassa. De classificatielijst sluit aan bij Europese
Classificatielijsten voor biomassa en secundaire brandstoffen. Dit classificatiesysteem is ook van toepassing
op afvalstoffen.
In een voorschrift is vastgelegd dat Lijnco alleen schoon hout mag gebruiken voor de Bio WKK installaties.
Gezien de aard van deze beschikking zal voor ander ingangsmateriaal een nieuwe vergunningaanvraag
moeten worden ingediend.
3.10
Afvalstoffen
3.10.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
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 afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
afvalbeheersplan (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 voorzover 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
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt produkthergebruik
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 betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verieend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijke
bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verieend.
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval
sectorplan 36 hout
3.10.2 Toetsing afvalstoffen
In de aanvraag is aangegeven dat alleen houtachtige brandstoffen worden gebruikt. Voor houtachtige
materialen wordt in de sectorplannen van het LAP de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven.
Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval
(Eural codes: 02 01 03, 02 01 07, 200201)
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval waaronder
houtachtige materialen is nuttige toepassing. Naast composteren met het oog op materiaalhergebruik mag
ook verbranden als hoofdgebruik als brandstof worden toegestaan. Hierbij wordt in de minimumstandaard
aangegeven dat dit uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig moet zijn aan composteren en niet strijdig mag
zijn met regelgeving.
Sectorplan 36 hout
(Eural codes: 03 01 04, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 17 02 04, 19 12 06, 19 12 07, 20 01 37, 20
01 38)
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Volgens sectorplan 36 is de minimumstandaard voor het be- en verwerken van schoon hout (A hout) nuttige
toepassing. In paragraaf 19.2 van het LAP wordt het toepassen van afvalstoffen als brandstof als nuttige
toepassing gezien.
Binnen de inrichting mag alleen afvalhout worden geaccepteerd dat NTA 8003 geclassificeerd is. De
afvalstoffen met de euralcodes 02 01 03, 03 01 04, 17 02 04, 20 01 37 en 20 02 01 kunnen niet als schoon
afvalhout betiteld worden en mogen daarom niet worden geaccepteerd. De verbranding van houtachtige
afvalstoffen voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
3.10.3 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
venwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
venwerking van afvalstoffen plaatsvinden in de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke
bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het
LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC
instemmen.
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist
In de vergunning van 18 februari 2008 is de verplichting opgenomen om overeen actueel AV-beleid en
AO/IC te beschikken. In deze beschikking wordt naar deze voorschriften venwezen.
Registratie
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
afvalstoffen. Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra
registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet
milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en
juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.
Vergunningtermijn
Wm-vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verieend voor een termijn van ten
hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2). De verbranding van afvalstoffen is niet aangewezen als een activiteit
waarvoor de vergunning tijdelijk moet worden verieend. Deze vergunning wordt daarom gelijk aan de
onderiiggende vergunningen voor onbepaalde tijd verieend.
3.11
Lucht
3.11.1 Inleiding
Houtvergassing is een chemisch proces, waarbij met behulp van hitte de vaste bestanddelen omgezet
worden in brandbaar gas. Daarbij kan het gas onder toevoer van secundaire lucht direct verbranden. Het
gas kan ook via een traject van reiniging een verbrandingsmotor aandrijven.
Er zijn tijdens de vergassing vier processen te onderscheiden:
1. Droging. Door de opstijgende hitte verdampt het in het hout aanwezige water.
2. Pyrolise. Boven 270 graden Celsius vallen de houtstructuur en de cellen uit elkaar. Lange moleculen
vallen uiteen in kortere. Tijdens de pyrolise onstaat houtskool en teerachtige gassen.
3. Oxidatie. Onder toevoer van een afgepaste hoeveelheid zuurstof (primaire lucht) oxideert een deel van de
aanwezige koolstof tot kooldioxide en waterstof tot water. Bij deze processen komt veel warmte vrij.
4. Reductie. In de reductiezone vinden de belangrijkste omzettingen plaats. De meeste reacties vragen
echter energie. Deze energie wordt onttrokken aan de oxidatiezone, die een temperatuur van 1400 graden
Celsius bereikt. Koolstof reageert met kooldioxide tot koolmonoxide. Koolstof reageert ook met water tot
koolmonoxide en waterstofgas. Dit zijn de belangrijkste reacties. Verder reageert koolstof met waterstof tot
methaan en koolmonoxide met waterstofgas tot methaan en water.
De constructie van de houtvergasser is zo ingericht dat het hout/as na Pyrolise langs de Oxidatie zone moet.
Het as en het houtgas bevat hierdoor geen langer koolstofketens meer. Houtgas bestaat uit koolmonoxide
(CO), waterstofgas (H2), methaan (CH4), kooldioxide (C02) en stikstof (N2). Uit de aanvraag blijkt niet in
welke verhouding deze stoffen aanwezig zullen zijn. Het houtgas gaat naar een zuigermotor. De emissies uit
de motor moeten aan het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) voldoen.
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De assen uit de vergasser en het keramische filter worden door middel van lucht naar een opslag verplaats.
Deze lucht wordt uit de ruimte rond de vergassingseenheid ontrokken. Deze lucht wordt na behandeling
samen met de uitlaatgassen van de gasmotor geëmitteerd.
Bij het opstarten en stoppen is het gasmengsel van de houtvergasser niet rijk genoeg om als brandstof te
dienen. Dit gas wordt in een gesloten fakkel verbrand. Daarnaast wordt de fakkel gebruikt bij uitval van de
zuigermotor.
Uit het bovenstaande blijkt dat ten gevolge van de verandering de volgende emissies zijn te onderscheiden:
van astransport, van fakkels en van verbrandingsmotoren. Deze worden onderstaand behandeld. Tot slot
wordt in deze paragraaf nog ingegaan op het aspect geur.
3.11.2 Astransport
As uit de vergassingsunit en de keramisch filter wordt met pulserend lucht getransporteerd. Deze stroom
wordt eenmalig gebruikt en samen met de uitlaatgassen van de verbrandingsmotor uitgestoten. Uit de
aanvraag blijkt niet wat de samenstelling van deze gasstroom is. Deze gastroom moet worden getoetst aan
de emissieeisen uit de NeR. Binnen 2 weken na start van de vergassing moet de concentraties van de
relevante stoffen (stof, CO, CxHy, PAK, NOx en S02) in de afgassen worden bepaald. Deze elementen
moeten voordat deze worden gemengd met de emissies van de verbrandingsmotor voldoen aan de eisen uit
de NeR.
Component
Stof(PMIO)

NeR klasse
S

koolmonoxide (CO),
Koolwaterstoffen (CxHy)

goi

zwaveloxiden, berekend als S02

gA.4

benz[a]anthraceen (PAK)
stikstof (NOx als N02)

MVP1
gA.5

grensmassastroom
0,2 kg/uur

emissie-eis
5 mg/m03

0,5 kg/uur

100 mg/m03

0,1 kg/uur
2 kg/uur

20 mg/m03
50 mg/m03

0,15g/uur
2 kg/uur

0,05 mg/m03
50 g/mG3

3.11.3 Fakkels
De fakkels worden gebruikt als veiligheidsvoorziening tijdens het opstarten en stoppen (start-up en shutdown) van de installaties en in noodsituaties. Het gebruik van de fakkels moet zodanig zijn dat de
verbranding roetloos is. Het gebruik moet minimaal zijn. Continu vrijkomende procesgassen moeten zoveel
mogelijk als brandstof worden toegepast.
Door deze eisen op te nemen in de voorschriften is hiermee naar onze mening voldoende invulling gegeven
aan de BBT. Het gebruik van de fakkels moet tevens als bijzondere bedrijfsomstandigheid gemeld worden .
en er moet een registratie worden bijgehouden. Voor het vaststellen van de emissies van de fakkels wordt
gebruik gemaakt van paragraaf 5.3 van het document "Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag" uit
de rapportagereeks Milieumonitor (nummer 14, maart 2004) van RIVM/MNP
3.11.4 Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)
Het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) is op 1 april 2010 in werking getreden. In het
BEMS zijn eisen opgenomen voor de NOx-, S02- en stofemissies van middelgrote stookinstallaties. Voor
gasmotorinstallaties worden ook eisen aan de emissie van onverbrande koolwaterstoffen gesteld. Daarnaast
reguleert het BEMS de keuring en het onderhoud van stookinstallaties.
Voor nieuwe installaties, dat zijn installaties die na 1 april 2010 in bedrijf worden genomen, gelden de
emissie-eisen direct. Het regime voor keuring en onderhoud treedt direct op 1 april 2010 voor alle
stookinstallaties in werking.
Voor de onderhavige veranderingsvergunning betekent dit dat in deze beschikking geen voorschriften ten
aanzien van de luchtemissies, keuren en onderhoud mogen worden opgenomen.
BEMS bepaalt dat de installaties aan de volgende emissie-eisen moet voldoen:
stikstofoxiden (NOx): 340 miligram per Nm^
zwaveldioxide (SO2): 200 miligram per Nm^
Hiermee wordt voldaan aan de BBT. Omdat het BEMS rechtstreeks werkend is hebben wij voor deze
installaties geen voorschriften opgenomen.
3.11.5 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de briefvan de Ministervan 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.

pagina 11 van 20

In de aanvraag wordt aangeven dat er geen geurhinder te verwachten is. Vanwege het innovatieve karakter
van de installatie kunnen wij deze stelling niet nader verifiëren. Wij hebben daarom een voorschrift
opgenomen die aangeeft dat buiten de inrichting geen geur mag worden waargenomen.
3.12
Luchtkwaliteit
3.12.1 Wettelijke bepalingen wet luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 zijn in hoofdstuk 5 van de Wm luchtkwaliteitseisen opgenomen. Artikel 5.16, eerste
lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voonwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden, opgesomd
in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voorde uitoefening
van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet, kunnen wij tot
vergunningveriening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het
tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen
grenswaarde;
aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg
van vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van
de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening samenhangende
maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo
verbetert (saldering);
aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening "niet in betekenende mate" (NIBM) bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk
geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Toelichting op NIBM
Het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)", aangeduid als Besluit NIBM, legt vast
wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof in de
omgevingslucht Dat is het geval wanneer aannemelijk is, dat het project een toename van de concentratie
van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (N02) in de omgevingslucht veroorzaakt die niet meer bedraagt dan
3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt momenteel overeen met een maximale
toename van 1,2 mg/m3 voor zowel PM10 als N02.Ten behoeve van de uitvoering van deze regelgeving is
in mei 2008 de "Handreiking luchtkwaliteit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)" door het Ministerie
van VROM opgesteld.
Toelichting op het toepasbaarheidsbeginsel
Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als
toetsingscriteria in de vergunningveriening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een
niveau aan van de kwaliteitvan de buitenlucht, dat niet mag worden overschreden. De grenswaarden zijn
niet van toepassing op de werkplek als ook op plaatsen waar het publiek normaal gesproken geen toegang
heeft Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting, 'daar waar
mensen worden blootgesteld' (zie toelichting bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit). De Regeling
beoordeling luchtkwaliteit (RBL2007) moet gebruikt worden bij immissieberekeningen en
concentratiemetingen in de buitenlucht.
3.12.2 Nieuw Nationaal model
Het Nieuw Nationaal Model (NNM) 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 zgn.
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 meerdere receptorpunten berekend worden.
Het model doet een voorspelling van de toekomstige luchtkwaliteit Omdat wel de toekomstige emissies van
de bedrijven bekend zijn, maar uiteraard niet de toekomstige meteorologische parameters, is op landelijk
niveau afgesproken dat de meteorologie over de jaren 1995 t/m 2004 representatief is voor toekomstige
jaren.
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. Hierbij wordt ook rekening gehouden met veriies (door depositie) of vorming (NO kan
omgezet worden in N02) van luchtverontreinigende stoffen. Dergelijke effecten worden in de berekening met
het NNM meegenomen.
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Bij het toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen 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
daarbij opgeteld worden. Het NNM maakt voor berekening van de concentraties van de stoffen als bedoeld
in titel 5.2 van de Wm, in samenhang met Bijlage 2 bij de Wet, gebruik van achtergrondconcentraties uit het
zgn. GCN-bestand (GCN staat voor "Generieke Concentraties Nederiand").
3.12.3 Beoordeling
Zwevende deeltjes of fijnstof (PM10)
Op basis van het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek (Berekening immissieconcentratie
fijnstof, notitie 6101072.N2, 22 maart 2010, WNP raadgevende ingenieurs) is het volgende geconcludeerd.
Lijnco emitteert PM 10 vanuit Bio WKK.
De achtergrond concentratie bedraagt in 2010, 15,40 pg/m^. Uit de berekening op basis van de bij de
aanvraag gevoegde gegevens blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof ten hoogste 15,65 |jg/m^
(bronbijdrage inclusief achtergrond) bedraagt.
Het hoogste aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 pg/m^ is O dagen. Bij de
berekening van deze luchtkwaliteit is rekening gehouden met de aftrek voor zeezout van 6 |jg/m^ op de
jaargemiddelde concentratie en 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen.
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.
stikstofdioxide (N02)
Op basis van het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek (Berekening immissieconcentratie NO2,
notitie 6101072.NI, 19 maart 2010, WNP raadgevende ingenieurs) is het volgende geconcludeerd.
Lijnco emitteert NOx (mengsel van NO en NO2) als verbrandingsemissie. Voor de toetsing aan de
luchtkwaliteit worden de NO2 componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de NO2 concentratie
rekening gehouden met de omvorming van NO naar NO2 onder invloed van Ozon.
De achtergrond concentratie bedraagt in 2010, 16,4 pg/m^. De hoogst berekende jaargemiddelde
concentratie bedraagt 25 pg/m^ (bronbijdrage inclusief achtergrond). De grenswaarde van 40 pg/m^ wordt
niet overschreden.
Er zijn buiten de inrichting geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde van 200 pg/m^
berekend.
3.12.4 Conclusie
De luchtkwaliteit verandert niet. Op grond van artikel 5.16 lid Ib is er geen belemmering voorvooriiggende
besluitvorming.
Wij hebben geconcludeerd dat aan de luchtkwaliteitseisen van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer
wordt voldaan en dit geen belemmering vormt om de gevraagde vergunning te verienen
3.13
Geluid
3.13.1 Inleiding
Bij de aanvraag is een akoestische notitie van Royal Haskoning gevoegd, 9V9551.01/N001//Nijm van 19
maart 2010. Uit deze notitie blijkt dat met de plaatsing van de Bio WKK installaties de geluidsnormen uit de
huidige vergunning niet worden overschreden. Wij verbinden aan deze vergunning daarom geen
aanvullende voorschriften met betrekking tot geluid.
3.14
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.
3.15
Bodem
3.15.1 Bodembedreigende activiteiten
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeieid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overieg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
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Bij de verandering van de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
Gasgestookte zuiger motor;
Opslag onderhoudvloeistoffen;
Opslag verbrandingsassen.
De activiteiten zijn overeenkomstig de NRB-systematiek beoordeeld. In de aanvraag zijn de volgende
maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:
De gasgestookte zuigermotor wordt in een container geplaatst met een vloeistofdichte vloer.
De onderhoudsvloeistoffen en verbrandingsassen worden in vloeistofdichte bakken geplaatst
Wij hebben de aanvraag beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten van
de bodembeschermende maatregelen. Uit de aanvraag blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het
verwaarioosbaar bodemrisico wordt behaald.
In de vergunning van 18 februari 2008 is ook reeds de verplichting opgenomen om een verwaarioosbaar
bodemrisico te halen. In deze beschikking wordt naar deze voorschriften verwezen.
3.15.2 Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeieid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarioosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling often gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten worden uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarioosbaar
overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds
wordt gecontroleerd.
Behoudens de voorschriften met betrekking tot de nulsituatie wordt met betrekking tot bodemvoorschriften
verwezen naar de vergunning van 18 februari 2008.
3.16
Veiligheid
3.16.1 Brandveiligheid
Gasexplosies
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas
(of verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Lijnco bestaat in de nabijheid
van de vergasser, keramisch filter en verbrandingsmoter door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar
gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten
aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan
met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden.
3.17
afvalwater
Met de inwerkingtreding van de Watenwet zijn wij bevoegd gezag geworden voor de indirecte lozingen vanuit
de inrichting van Lijnco. De lozing ten gevolge van de Bio WKK installaties zijn vergelijkbaar met de lozingen
waarvoor Lijnco reeds een vergunning heeft. De lozingspunten veranderen niet. Wij hebben aan deze
beschikking voorschriften verbonden die gelijkwaardig zijn aan de eisen uit de bestaande vergunningen.
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3.18
Installaties
3.18.1 Toestellen onderdruk
Installaties die onder druk staan en die gevaariijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Warenwetbesluit drukapparatuur eisen gesteld
aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal
toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden
gesteld.
3.19
Overige aspecten
3.19.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,,
genoemde wetten.
3.19.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag 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.
3.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
Waterschap Noorderzijlvest is als adviseur bij deze procedure betrokken. Wij hebben ten aanzien van dit
aspect geen opmerkingen of adviezen ontvangen.
3.21
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:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en 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 overwegingen 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 hien/oor genoemde overwegingen besluiten wij aan Lijnco de
gevraagde vergunning voor het veranderen en in werking hebben van de inrichting door het plaatsen van Bio
WKK installaties te verienen, op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften, die, ook waar wordt gesproken van
'inrichting', uitsluitend van toepassing zijn op de verandering.
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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:
Hoofdstuk 4, beschrijving van de installatie en hoofdproces;
paragraaf 2.4, organisatie en bedrijfstijden.
Voor zover de vergunningaanvraag niet 'm overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4

Ondertekening en verzending

Groningen, 20 mei 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
de Regionale Brandweer Groningen;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
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1

VOORSCHRIFTEN

1.1
Algemeen
1.1.1
De voorschriften zoals die zijn vermeld in:
hoofdstuk 1
algemeen
hoofdstuk 3
rest- en afvalstoffen
voorschriften 4.1.2 t/m 4.1.4 Bodemonderzoek
paragraaf 4.2
Onderhouds-en inspectieprogramma
paragraaf 4.3
Bodembescherming
van de bij beschikking van 18 februari 2008 (kenmerk: 2008-07810/8, mv)verieende
veranderingsvergunning, zijn van overeenkomstige toepassing op de bij dit besluit vergunde veranderingen.
1.1.2
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.
1.1.3
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").
1.1.4
Bij storingen in, en/of uitval van het procesbesturingssysteem moeten de beveiligingsfuncties als bedoeld in
voorschrift 1.1.3 intact blijven, zodat geen onveilige situaties ontstaan.
1.2
Capaciteit
1.2.1
In de inrichting mag maximaal 4800 ton hout per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment
niet meer hout worden opgeslagen dan 165 m^. Hout moet in afgesloten containers worden opgeslagen.
1.2.2
Binnen de inrichting mag alleen afvalhout worden geaccepteerd dat NTA 8003 is geclassificeerd en een van
de onderstaande euralcodes heeft.
02 01 07
afval van de bosbouw
03 01 05 c niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
03 03 01
schors- en houtafval
15 01 03
houten verpakking
17 02 01 c hout
20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout
1.3
Bodemonderzoek
1.3.1
Ter vaststelling van de kwaliteitvan de bodem als referentiesituatie dient een bodembelastingsonderzoek
naar de nulsituatie, ter plaatste van de te realiseren Bio WKK installaties, te worden uitgevoerd. De
resultaten dienen uiterlijk twee maanden voor aanvang van de bouwactiviteiten aan het bevoegd gezag te
zijn overgelegd.
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou
kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en
BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Monsterneming en analyse van de
monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot
uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.

pagina 17 van 20

1.4
Emissies van stoffen uit puntbronnen
1.4.1
Voor de emissies van een Bio WKK installatie gelden de onderstaande emissie-eisen:
Component
emissie-eis
Stof(PMIO)
5 mg/m03
koolmonoxide (CO),
100 mg/m03
Koolwaterstoffen (CxHy)
zwaveloxiden, berekend als S02
benz[a]anthraceen (PAK)
stikstof (NOx als N02)

20 mg/m03
50 mg/m03
0,05mg/m03
50 mg/m03

1.4.2
Binnen 2 weken na ingebruikname van een Bio WKK installatie moet een meting plaatsvinden van de in
voorschrift 1.4.1 genoemde componenten. Deze meting moet bestaan uit 3 deelmetingen van ieder minimaal
30 minuten. De emissie moet worden bepaald volgens de in de NeR aangegeven meetmethode door een
daarvoor geaccrediteerde meetinstantie en worden uitgevoerd onder representatieve omstandigheden. De
resultaten moeten binnen twee maanden na uitvoering van de bepaling worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.
1.5
Geur
1.5.1
Buiten de inrichtingsgrens mag geen geur van de Bio WKK installaties en de houtopslag waarneembaar zijn.
1.6
Fakkelinstallatie
1.6.1
De fakkel moet van een gesloten type zijn en moet een zodanige capaciteit hebben dat alle niet verbrande
gassen uit de installatie binnen de fakkel worden verbrand.
1.6.2
Continu vrijkomende procesgassen moeten zoveel mogelijk als brandstof worden gebruikt en mogen slechts
in uitzonderiijke gevallen naar een fakkel afgevoerd worden.
1.6.3
De vergunninghouder moet zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering, zodat er bij de verbranding in de
fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt
1.6.4
De fakkelinstallatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het
leidingsysteem kan optreden, ten/vijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden
blijft gewaarborgd.
1.6.5
Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin ten minste de volgende
gegevens worden geregistreerd:
datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
aard en oorzaak van het affakkelen;
gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.
De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan controlerende ambtenaren
van het bevoegd gezag worden getoond.
1.6.6
De emissies als gevolg van het gebruik van de fakkels moeten worden bepaald volgens paragraaf 5.3 van
het document "Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag" uit de rapportagereeks Milieumonitor
(nummer 14, maart 2004) van RIVM/MNP.
1.7
afvalwater
1.7.1
Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande lozingswerk geen gebruik
wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.

pagina 18 van 20

1.7.2
De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstromen mogen
uitsluitend bestaan uit:
a.
huishoudelijk afvalwater;
b.
hemelwater vanuit de dakoppervlakten en verharde terrein van de inrichting ;
c.
bedrijfsafvalwater: condenswater afkomstig van de persluchtcompressoren.
1.7.3
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend op het vuilwaterriool van de gemeente Groningen worden gebracht ter
plaatse van de lozingspunten zoals waarvoor conform de vergunningen uit paragraaf 1.2 reeds toestemming
is verkregen.
1.7.4
Voorkomen dient te worden dat de in voorschrift 1.7.2 genoemde afvalwaterstromen meer dan onvermijdelijk
zijn verontreinigd.
1.7.5
Het condenswater dient een bezinksel- en vervolgens een olie/water afscheider van voldoende capaciteit óf
goedgekeurd volgens NEN-EN 858-1 en 2 te passeren, alvorens het op het vuilwateriool mag worden
geloosd.
1.7.6
Eventuele analyses van de in deze vergunning genoemde stoffen/parameters moeten worden uitgevoerd
conform de Nederiandse Normvoorschriften van het Nederiands Normalisatie Instituut (NEN).
Uitgangspunt is dat voor elk van de genoemde stoffen/parameters wordt gewerkt conform de in de aanvraag
vermelde methoden dan wel conform de laatst verschenen NEN-uitgave. Een wijziging in een normblad of
een nieuw voorschrift worden automatisch van kracht binnen zes weken nadat deze door het NEN zijn
vastgesteld.
1.7.7
In het te lozen bedrijfsafvalwater gemeten ter plaatse van de controlevoorziening mag het gehalte de in de
onderstaande tabel vermelde waarden van de stoffen/parameters niet overschrijden.
Stoffen / parameters
Maximale waarde in enig steekmonster (mg/l)
Onopgeloste bestanddelen
300
Minerale olie
200

1.7.8
Vergunninghouder dient in steekmonsters, één keer per kwartaal, van het te lozen bedrijfsafvalwater, zoals
genoemd in voorschrift 1.7.2 c, onderzoek uit te voeren naar de concentraties van de in voorschrift 1.7.7
vermelde parameters/stoffen. Tevens dient het geloosde procesafvalwater bij elke bemonstering te worden
geregistreerd in liter/etmaal.

1.7.9
Vergunninghouder draagt er zorg voor dat steeds, binnen 30 dagen nadat de in voorschrift 1.7.8 bedoelde
monsters zijn genomen, de analyseresultaten en de debietgegevens aan de afdeling milieutoezicht worden
verstrekt.

1.7.10

Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lager onderzoeksfrequentie, of met een geringer aantal
stoffen/parameters kan worden volstaan, kan na overieg met de afdeling Milieutoezicht hiertoe worden
ingestemd.
1.7.11
De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten
doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

1.7.12
Vergunninghouder dient de aanwijzingen van de afdeling Milieutoezicht op te volgen die zijn gemaakt ter
bescherming van de in voorschrift 1.7.11 bedoelde werken en voorzieningen.
1.7.13
Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het
bedrijfsafvalwater via voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

1.7.14
De in het vorige voorschrift bedoelde voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze goed
bereikbaar en toegankelijk zijn.
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2

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in 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.
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).
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.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
POTENTIEEL 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.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
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