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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 29 juni 2010
Zaaknummer: 259910
Nr. 2010-38.302/26, MV

Verzonden:

3 O JUNI 2010

Beschikken hierbij op de aanvraag van Holland Malt om een veranderingsvergunning op grond van artikel
8,1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een bestaande inrichting voor de productie van malt
en een verzoek om wijzigen van de voorschriften op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer.
Besluiten hierbij tevens tot ambtshalve wijziging van de voorschriften in de oprichtingsvergunning d.d. 9
maart 2004, op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 1 maart 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Holland M alt vooreen vergunning ingevolge
artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een mouterij en het (ambtshalve) wijzigen van
de voorschriften in de vergunning van 9 maart 2004.
De mouterij is gelegen aan Westlob 4a te Eemshaven, kadestraal bekend als gemeente Uithuizermeeden,
sectie A 3290 (ged).
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
■ l.l.a. (elektromotorisch vermogen);
■ 9 . l d . (vervaardigen, bewerken of venwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen
daarvoor);
■ 9.3,j, (op- of overslaan van granen, meelsoorten, zaden, gedroogde peulvruchten, mais of derivaten
daarvan met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 0,50.10® kg per uur of meer).
Op grond van de categorie 9,3.j. 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, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
Oprichtingsvergunning d.d, 9 maart 2004;
Ambtshalve wijziging d,d. 25 januari 2005 (wijziging van in de voorschriften genoemde termijnen);
8.19 melding d,d, 18 juni 2008 (verplaatsen gasreduceerstation, verplaatsen opslag smeermiddelen
en doseren kalk),
1.3
Beschrijving van de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de volgende wijzigingen:
a,
het tijdelijk plaatsen van extra koelcapaciteit;
b,
het wijzigen van de voorschriften stofmetingen;
c,
het wijzigen van de voorschriften voor het gebruik van ammoniak als koudemiddel;
d,
het opslaan van zwaveldioxide;
e,
het toepassen van zwaveldioxide in het eestproces;
f,
de opslag van gasflessen;
g,
het wijzigen van de opslagplaats van gevaarlijke stoffen;
h,
het (inpandig) plaatsen van een afzakinstallatie;
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i.

het wijzigen van de verantwoordelijkheid van het gasontvangststation.

De wijziging onder 'b' en 'c' betreft een wijziging van de voorschriften van de oprichtingsvergunning van
9 maart 2004,
1.4
Ambtshalve wijzigen oprichtingsvergunning
Op grond van artikel 8,23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is
verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog
beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming
van het milieu.
De volgende voorschriften in de oprichtingsvergunning van 9 maart 2004 zijn niet meer actueel:
De voorschriften in paragraaf 5,1 (Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, opslagen tot 10 ton). In
deze voorschriften wordt verwezen naarde CPR 15-1, Deze is inmiddels vervangen door de PGS 15,
De voorschriften in paragraaf 6.1 (Brandbestrijding), Brandbestrijding wordt sinds 1 november 2008
gereguleerd via het Gebruiksbesluit.
Daarnaast ontbeert de vigerende vergunning en ambtshalve wijziging voorschriften met betrekking tot geur
en licht en een overweging met betrekking tot externe veiligheid.
Op grond van artikel 8.24 van de Wm kan het bevoegd gezag op aanvraag van de vergunninghouder
beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen,
aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning
verbinden voorzover deze niet in strijd zijn met het belang van de bescherming van het milieu.
Holland Malt heeft verzocht de volgende voorschriften te wijzigen:
De voorschriften in paragraaf 6.3 van de oprichtingsvergunning van 9 maart 2004 (ammoniak
koelinstallatie).
Voorschrift 2.2.3 (emissiemetingen)
In het belang van de bescherming van het milieu worden met betrekking tot bovenstaande onderwerpen
voorschriften van de oprichtingsvergunning ingetrokken en/of vervangen of voorschriften toegevoegd.
1.5
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 3 maart 2010 schriftelijk bevestigd.
De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit
besluit.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking hebben wij aan de vergunningaanvrager en tevens voor advies
aan de bij deze procedure betrokken adviseurs en bestuursorganen verzonden.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van 10 mei 2010 tot en met 21 juni 2010 en de mogelijkheid
tot het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in het Dagblad
van het Noorden van 8 mei 2010.
Van de terinzagelegging van het besluit van 5 juli 2010 toten met 16 augustus 2010 en de mogelijkheid tot
het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in het Dagblad van
het Noorden van 3 juli 2010,
1.6
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Waterwetvergunning ingediend, aangezien
Rijkswaterstaat Noord-Nederland niet heeft aangegeven dat een wijziging van de Waterwetvergunning nodig
is,
1.7
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Inspecteur van VROM-inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van Eemsmond;
Rijkswaterstaat Noord Nederland;
De Regionale Brandweer,
1.8
Interne advisering en afstemming Brandweer
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de
Hulpverleningsdienst Groningen / Brandweer,
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2.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

2.1
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 weigeringgronden 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,
2.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8,10, tweede lid, onder c van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer
door het verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
De aangevraagde wijzigingen zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
2.3
Activiteitenbesluit
2.3.1
GPBV-installaties
Omdat de aanvraag een gpbv-installatie betreft, zoals genoemd in artikel 8,1 Wm en categorie 6,4, onder b
van de IPPC richtlijn, is het activiteitenbesluit niet van toepassing.
Toelichting: Op grond van artikel 6.7 van het activiteitenbesluit Is bij IPPC Inrichtingen het activiteitenbesluit
alleen van toepassing op Installaties of voorzieningen waarop voorafgaand het Besluit voorzieningen en
Installaties en/of het BOOT van toepassing was. Het Besluit voorzieningen en installaties was niet van
toepassing op provinciale inrichtingen. Holland Malt heeft geen ondergrondse tanks die onder het BOOT
vallen.
2.4
Brandveiligheidsaspecten
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1
november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit. Daarom worden aan deze vergunning geen
voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten.
2.5
Beste beschikbare technieken
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu dienen aan de
vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.
Bij gpbv-installaties (aangewezen in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Regeling
aanwijzing BBT-documenten opgenomen informatiebronnen. De in de aanvraag genoemde wijzigingen
hebben echter geen betrekking op activiteiten die worden genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn,
Bij het opstellen/wijzigen van de voorschriften voor emissiemetingen van stof, de opslag en het gebruik van
zwaveldioxide en ammoniak, en de opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen is bij het verlenen van de
vergunning BBT voorgeschreven aan de hand van de in de Regeling aanwijzing BBT-documenten
genoemde documenten,
2.6
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 natuurlijke hulpbronnen uit te putten,
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen 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.
2.7
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. Het plan bevat ten aanzien van de (wijziging van
de) activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten die hieraan de orde zijn geen
concrete beleidsbeslissingen,
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2.8
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem,
Holland Malt beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
2.9
Groene wetten
2.9.1
Natuubeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. Indien een activiteit vindt plaats
in of in de nabijheid van een beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998, moet worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke
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. Als hien/an sprake
is moet een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd
Holland Malt ligt in de nabijheid van de Waddenzee dat een Natura 2000-gebied is, als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. Gezien de aard van de aanvraagde wijzigingen kan echter worden
uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de Waddenzee als bedoeld in de Nb-wet.
2.9.2 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.
Deze beschikking heeft geen betrekking op een (bouwkundige) uitbreiding van de inrichting en zal hierdoor
niet leiden tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) beschermde soorten. Een
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is daarom niet vereist.
2.10
Licht
In de vigerende vergunning en ambtshalve wijziging zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot
lichthinder In het belang van de bescherming van het milieu zijn daarom ambtshalve voorschriften
toegevoegd met betrekking tot lichthinder.
De uitstraling van licht door Holland Malt is niet zodanig dat dit het voorschrijven van een veriichtingsplan
rechtvaardigt In deze vergunning zijn daarom alleen voorschriften opgenomen ten aanzien van directe
lichthinder.
Toelichting: De verlichting van de kade bij Holland Malt veroorzaakt wel veel uitstraling. Groningen Seaports
Is echter eigenaar van de (verlichting van de) kade.
2.11
Afvalstoffen
De aangevraagde wijzigingen zullen niet meer afval tot gevolg hebben. Er zijn daarom geen voorschriften
opgenomen met betrekking tot (de preventie van) afvalstoffen.
2.12
Afvalwater
Het procesafvalwater en huishoudelijk afvalwater wordt na zuivering in een BWZI resp. septic-tank geloosd
op het oppervlaktewater van de Eemshaven, Ook het niet verontreinigd hemelwater wordt hierop geloosd.
Holland Malt heeft hiervoor een WVO vergunning van Rijks Waterstaat Er zijn daarom in deze en de
onderliggende Wm vergunning geen voorschriften opgenomen met betrekking tot het lozen van afvalwater.
De aangevraagde wijzigingen hebben overigens geen invloed op de aard of hoeveelheid afvalwater.
2.13
Ammoniak koelinstallatie
In voorschrift 6.3.6 van de vergunning van 9 maart 2004 is vastgelegd dat "de machinekamer moet voldoen
aan het gestelde in hoofdstuk 5 van de CPR 13-2".
In de CPR13-2 staat in hoofdstuk 5 de volgende eis opgenomen voorde machinekamer:
"Buitenmuren en muren van brandcompartimenten moeten als geheel afsluitbare brandmuren worden
uitgevoerd. Alle doorvoeringen van leidingen en kanalen voor o.a. ventilatie, koudemiddel, blussystemen,
communicatiesystemen en elektrische installatie moeten dezelfde brandwerendheid bezitten als de wand
waarin deze is aangebracht - d.w.z. een brandwerendheid van 60 minuten overeenkomstig NEN 6069 - of
de afdichting moet onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 6064."
Deze eis ten aanzien van buitenmuren is in PGS 13 (2009) komen te vervallen.
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De huidige buitenmuur van de machinekamer dient te worden aangepast om te voldoen aan de eis die de
CPR 13-2 stelt (vastgelegd in voorschrift 6.3,6), Wij vinden het niet redelijk om deze eis te handhaven nu
gebleken is dat deze in de nieuwe PGS 13 van februari 2009 niet meer voorkomt.
De venwijzing in paragraaf 6,3 van de vigerende vergunning naarde CPR 13-2 wordt daarom vervangen
door een venwijzing naar de PGS 13 (2009). Wij zijn van mening dat het belang van de bescherming van het
milieu zich niet verzet tegen deze wijziging van de vergunning.
2.14
Gasontvangststation
In de aanvraag om een wijzigingsvergunning is aangegeven dat het gasontvangststation volledig onder de
verantwoordelijkheid van Holland Malt is gekomen. In de vergunning van 9 maart 2004 zijn voorschriften
opgenomen voor gasdrukregel- en meetstations (voorschrift 4,6,1 t/m 4,6.4). Deze voorschriften gelden (ook)
voor het gasontvangststation en zijn voldoende actueel.
2.15
Lucht
2.15.1 Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van het voorschrift met betrekking tot stofmetingen (voorschrift
2.2.3 van de oprichtingsvergunning) en op de emissie van zwaveldioxide naar de lucht Ten aanzien van
deze emissies naar lucht is Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Daarnaast kunnen HCFK's
vrijkomen bij de tijdelijke koelinstallatie en is er sprake van geuremissie terwijl in de vigerende vergunning en
ambtshalve wijzigingen geen voorschriften opgenomen zijn met betrekking tot geur.
2.15.2 Stof
In voorschrift 2.2.3 van de oprichtingsvergunning van 9 maart 2004 staat dat de stofemissie van elke
puntbron dient te worden gemeten. De puntbronnen van Holland Malt zijn voorzien van doekenfilters. Uit de
rapportage van emissiemetingen bij een aantal puntbronnen (ProMonitoring, inspectierapport r08019e, d.d.
5 augustus 2008) is inmiddels gebleken dat bij goed werkende doekenfilter de stofconcentratie in de
gereinigde lucht ruimschoots voldoet aan de stofnorm van 5 mg/Nm3.
Holland Malt heeft een wijziging van voorschrift 2.2.3 aangevraagd. In dit voorschrift staat dat een éénmalige
meting van de stofemissie moet worden uitgevoerd bij alle puntbronnen. Op grond van de resultaten van de
metingen, wordt dit verzoek ingewilligd door voorschrift 2.2.3 te vervangen door de voorschriften 2,1,1 en
2,1,2, De wijziging houdt in dat Holland Malt de éénmalige meting van de stofemissie bij de overige
emissiepunten niet hoeft uit te voeren indien de werking van de stoffilters wordt gecontroleerd aan de hand
van emissie relevante parameters (ERP's), Deze ERP's gelden voor alle puntbronnen.
2.15.3 Zwaveldioxide (SO2)
Voor zwaveldioxide geldt volgens de NeR een emissie-eis van 50 mg/m^ bij een emissievracht van 2 kg/uur
of meer,
In de aanvraag om een wijzigingsvergunning is aangegeven dat SO2 zal worden toegevoegd aan het
eestproces waarbij het SO2 bijna volledig zal worden opgenomen door de moutkorrels en omgezet wordt in
onschadelijke zwavelverbindingen. De emissie van SO2 naar de buitenlucht zal volgens de aanvraag worden
beperkt door de SO2 concentratie in de doorbraaklucht te bewaken met een gevoelige meter (detectielimiet <
10 mg S02/m^) die de toevoer van SO2 stopt zodra er SO2 in de doorbraaklucht wordt gemeten. Hierdoor zal
de S02 concentratie in de doorbraaklucht kleiner zijn dan 50 mg/m^ en zal bovendien de emissievracht
minder zijn dan 2 kg/uur. De in de aanvraag beschreven werkwijze is vastgelegd in voorschrift 2.2.2.
2.15.4 Geur
In de oprichtingsvergunning van 2004 zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot geur.
Het landelijke beleid voor geurhinder is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich voordoet
maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Bij de mouterij komt een beperkte hoeveelheid geur vrij die tot buiten de grens van de inrichting kan worden
waargenomen. Deze geuremissie veroorzaakt echter geen geurhinder omdat in de omgeving van de
inrichting geen geurgevoelige objecten zijn, In deze beschikking zijn daarom geen (aanvullende)
voorschriften opgenomen ten aanzien van geur(hinder).
2.15.5 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen
In de inrichting zijn koelinstallaties met HCFK's aanwezig. Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig
toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's moet voldoen aan het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen
Wms 2003 en de op dit besluit gebaseerde nadere regels.
2.15.6 Grenswaarden luchtkwaliteit
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan grenswaarden voor de concentratie van zwaveldioxide,
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht. Indien
emissies van deze stoffen een toename veroorzaken van de concentratie in de buitenlucht, dient deze
(toename van de) concentratie te worden getoetst aan deze grenswaarden.
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De door Holland Malt aangevraagde wijzigingen hebben geen betrekking op een relevante toename van de
emissies van deze stoffen naar de lucht Een toetsing aan de grenswaarden in bijlage 2 van de Wm kan
daarom achterwege blijven.
2.16
Geluid
Uiteen indicatieve berekening blijkt dat de aangevraagde wijzigingen (waarondereen tijdelijke
koelinstallatie) geen relevante toename van de geluidbelasting op de vergunningpunten tot gevolg heeft. In
voorschrift 1.1.1 is daarom vastgelegd dat de wijzigingen geen overschrijding van de in 2004 vergunde
geluidniveaus mogen veroorzaken. De in 2004 vergunde geluidniveaus zijn als bijlage bij deze beschikking
gevoegd.
2.17
Bodem
De aanvraag om een wijzigingsvergunning heeft geen betrekking op potentieel bodembedreigende
activiteiten.
In de aanvraag om een wijzigingsvergunning is het wijzigen van de beoordeling van het bodemrisico van een
ondergrondse (afval)waterieiding aangevraagd. Dit bodemrisico is al eerder beoordeeld in een - in opdracht
van Holland Malt opgesteld - bodemrisico document In dit document is het afvalwater in de ondergrondse
leiding en de waterzuivering beoordeeld als potentieel bodembedreigend. Deze beoordeling kan alleen
worden gewijzigd door een nieuw bodemrisico document of een aanvulling op het bodemrisico document
waaruit blijkt dat het afvalwater naar de watenzuivering door haar samenstelling niet bodembedreigend is. De
beoordeling van het bodemrisico kan dus niet worden gewijzigd in het kader van deze vergunningprocedure.
Een nieuw bodemrisico document of een aanvulling op het bodemrisico document zal worden beoordeeld
door de afdeling Milieutoezicht van de provincie Groningen.
2.18
Externe Veiligheid
In de onderiiggende revisievergunning uit 2004 ontbreekt een paragraaf met overweging i.v.m, externe
veiligheid, In onderhavige veranderingsvergunning voegen wij deze daarom ambtshalve toe.
De inrichting van Holland Malt valt momenteel niet (meer) onder de reikwijdte van het Besluit risico's zware
ongevallen (Brzo) of het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi). De inrichting heeft een tijdje
onder de reikwijdte van het (Bevi) gevallen als gevolg van de aanwezigheid van de NHs-koelinstallatie met
800 kg NH3. Maar sinds het optrekken van de ondergrens van 400 naar 1500 kg valt de inrichting niet meer
onder de reikwijdte van het Bevi.
Ook de aangevraagde hoeveelheid zwaveldioxide (max. 1400 kg) ligt onder de grens waarboven het Bevi
van toepassing is (1500 liter). Er hoeft daarom geen QRA te worden overiegd. Wel dient de opslag en het
gebruik van zwaveldioxide te voldoen aan de richtlijnen in de PGS 10 (Vloeibare zwaveldioxide: opslag en
gebruik). Dit is vastgelegd in voorschrift 5,1,1 t/m 5.1,8 van deze beschikking,
Registratiebesluit externe veiligheid / ministeriele regeling provinciale risicokaart
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister.
Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale
risicokaart te worden opgenomen in het register,
Holland Malt valt met een aantal installaties onder de criteria van het de Ministeriele regeling,
•
Opslag van 2 x 700 kg SO2;
•
NH3-koelinstallatie met 800 kg NH3 (drempel is 200 kg);
•
Gasontvangststation;
•
stofexplosie gevaariijke stof (graansilo)
De inrichting is inmiddels in het risicoregister opgenomen en zal na afronding van onderhavige procedure
aangepast worden.
2.19
E-PRTR
Op de activiteiten van Holland Malt zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Holland Malt hoeft echter niet jaariijks te
rapporteren over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden omdat
de emissies naar de lucht en de hoeveelheid afvalstoffen niet de drempelwaarden in de "stoffenlijst integraal
PRTR verslag" en artikel 5 PRTR verordening overschrijden.
2.20
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.
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3.

BESLUIT

3.1
Vergunning, wijziging op verzoek en ambtshalve wijziging
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde ovenwegingen besluiten wij aan Holland Malt de
gevraagde vergunning voor het wijzigen van een inrichting voor de productie van mout uit brouwgerst en
grootschalige op- en overslag van granen te verienen, op basis van de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden,
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften, die, tenzij anders in het voorschriften
vermeld, uitsluitend van toepassing zijn op de verandering.
De volgende voorschriften in de oprichtingsvergunning van 9 maart 2004 (Nr 2004-7028/11,MV) komen te
vervallen:
voorschrift 2,2.3
de voorschriften
de voorschriften
de voorschriften

(stofemissiemetingen);
in paragraaf 5.1 (Opslag van gevaariijke stoffen in emballage, opslagen tot 10 ton)
in paragraaf 6.1 (Brandbestrijding);
in paragraaf 6.3 (Ammoniak koelinstallatie).

3.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een onbepaald termijn.
3.3
Verhouding aanvraag - vergunning
De aanvraag maakt geen deel uit van de vergunning.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend,
3.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de aangevraagde zwaveldioxide installatie niet binnen driejaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden is voltooid en in werking gebracht,
3.5

Ondertekening en verzending

Groningen, 29 juni 2010
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

3 O JUNI 2010
Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Holland Malt BV
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond;
Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
VROM-inspectie Noord;
De Regionale Brandweer
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1

ALGEMEEN

1.1.1
De voorschriften in hoofdstuk 3 (Geluid) van de oprichtingsvergunning van 9 maart 2004 zijn tevens van
toepassing op de veranderingen verieend in onderhavige vergunning en zijn voor de duidelijkheid nogmaals
opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking.

1.1.2
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte veriichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.3
Degene die de inrichting drijft heeft op inzichtelijke wijze binnen de inrichting beschikbaar:
a
het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten waarmee aan de bij of krachtens
dit besluit gestelde regels wordt voldaan;
b
periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties;
c
een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting,

2

LUCHT

2.1

Emissiemetingen

2.1.1
De werking van de (doeken)filters dient dagelijks te worden gecontroleerd. Van deze (visuele) controle dient
een aantekening te worden gemaakt in een logboek. Deze dagelijkse visuele controle kan achterwege
blijven indien een filter is voorzien van stofdetectie en drukvalmeting en bij storing automatisch de installatie
word uitgeschakeld en een alarm in werking wordt gezet,

2.1.2
Het onderhoud- en inspectiesysteem moet inzichtelijk zijn voor een controlerend ambtenaar. Wijzigingen van
het systeem dienen aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
2.2

Zwaveldioxide

2.2.1
De concentratie zwaveldioxide in de doorbraaklucht van de groenmoutvloer mag - bij een emissievracht van
2 kg S02/uur of meer - niet meer bedragen dan 50 mg/m^
2.2.2
De concentratie SO2 in de doorbraaklucht van de groenmout^/loer moet tijdens het toevoegen van SO2
worden gemeten met S02-meter met een detectielimiet < 10 mg S02/m^. De toevoer van SO2 moet
automatisch stoppen zodra SO2 wordt gemeten. De technische specificaties van de S02-meter moeten aan
het bevoegd gezag zijn overiegd voordat de SO2 installatie in getjruik wordt genomen. Uit deze specificaties
moet blijken dat de S02-meter voldoende betrouwbaar en nauwkeurig is om te garanderen dat aan het
gestelde in voorschrift 2.2.1 wordt voldaan.

3

IN WERKING HEBBEN VAN EEN (AMMONIAK) KOELINSTALLATIE

3.1.1
Een koel- of vriesinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

3.1.2
Bij de ammoniakinstallaties moet minimaal een set instructieregels conform paragraaf 1.5.1 van de PGS 13
(2009) aanwezig zijn.

3.1.3
De ammoniakkoelinstallatie en dient te voldoen aan de minimale veiligheidsvoorzieningen in relatie tot de
hoeveelheid ammoniak van PGS 13 (2009), paragraaf 2,5 en de hieraan gerelateerde functionele en
uitvoeringseisen uit PGS 13, hoofdstuk 4,

3.1.4
Nieuwe onderdelen van de installatie, danwei een nieuwe installatie moeten ontworpen zijn volgens het
gestelde in hoofdstuk 3 van de PGS 13 (2009),

3.1.5
De machinekamer moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van de PGS 13(2009).

3.1.6
Het beheer van een installatie moet voldoen aan paragraaf 8,2 van de PGS 13(2009).
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3.1.7
Het onderhoud van en reparaties en wijzigingen aan een installatie moet voldoen aan de paragrafen 8,3 en
8.8, van de PGS 13(2009).
3.1.8
Het toezicht op een installatie moet voldoen aan voorschrift 8,4 van de PGS 13(2009),
3.1.9
In de nabijheid van de ammoniakinstallatie dient zich een installatie- en logboek te bevinden, waarvan de
inhoud voldoet aan het gestelde in voorschrift 8,5 van de PGS 13(2009).
3.1.10
Binnen de inrichting moet een calamiteiten instructie conform voorschrift 8,7.2 van de PGS 13(2009)
aanwezig zijn.
3.1.11
Keuringsrapporten dienen op verzoek ter inzage te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
3.1.12
De installaties moeten voorzien zijn van een pompbeveiliging als bedoeld in de Regeling externe veiligheid
inrichtingen.
3.1.13
Het ammoniakkoelsysteem wordt ten minste eenmaal per twee kalenderjaren gekeurd op veilig functioneren,
lekkages en energiezuinigheid. De keuring wordt verricht door een onafhankelijk deskundig persoon die van
de keuring een rapport opmaakt dat hij aan de drijver van de inrichting ter beschikking stelt,
3.1.14
Indien een keuring uitwijst dat de koelinstallatie onderhoud behoeft moet dit onderhoud binnen twee weken
na de keuring plaatsvinden.
3.1.15
Het laatst opgestelde keuringsrapport en het laatst opgestelde onderhoudsbewijs worden bewaard.
Keuringsrapporten moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf door het bevoegd gezag kunnen
worden ingezien.

4

OPSLAG VAN GASFLESSEN EN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE

4.1.1
Gevaariijke (afval)stoffen in emballage moeten, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad,
worden opgeslagen overeenkomstig de volgende voorschriften in hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15: 3.1.4
(geen overlap- of aftapwerkzaamheden) 3.1.5 (lege, ongereinigde verpakking), 3.2.2 (uitpandige
opslagvoorziening), 3.2,4 (algemeen), 3,3,1 t/m 3,3,3 (bodembeschermende voorzieningen), 3,4,1 t/m 3,4,5
(kwaliteit stellingen), 3,7.1 (ventilatie), 3,8,1 (voorkomen verontreiniging hemelwater) 3,9,1 (productopvang),
3,10.1 en 3,10.2 (brandveiligheidskasten), 3.11,1, 3.11.2 en 3,11,4 (verpakking en etikettering), 3,12,1
(onverenigbare combinaties), 3.13.1 t/m 3,13,5 (gebruik opslagvoorziening), 3.14.1 t/m 3,14.3 (incidenten
met gemorste gevaariijke stoffen), 3.15.1 en 3.15.2 (rook-en vuurverbod, blustoestellen), 3.16.1 en 3.16.2
(veiligheidsignalering, veiligheidsinformatiebladen en instructies), 3,21,1 (toegangsdeuren en vluchtwegen),
3,22.1 (noodveriichting en vluchtwegaanduiding) en 3,23.1 (venwarming).
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4.1.2
Voorschrift 4.1.1 is niet van toepassing indien per ruimte de in onderstaande tabel genoemde hoeveelheden
niet worden overschreden.
Tabel 1: Te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen
Gevaar conform de klasse zonder
bijkomend gevaar**

Verpakkinggroep

Ondergrens / vrijstelling
in kg of 1*

Alle klassen en de CMR stoffen
2 (UN 1950 Spuitbussen & UN 2037
Houders, klein, gas)
3

1
nvt

1
50

II
III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III

25
50
50
50
***
50
50
250
250
50
voor klasse 8 en 9: 250****

n.v,t

115 liter waterinhoud

O*****

4.1,4,2,4,3
5.1
5.2
6.1
6.2 categorie 13, 14
8
9
Totaal
2 (Gasflessen)
*

voor de Interpretatie van kg of I, zie paragraaf 1.9. Bij overschrijding Is PGS 15 van toepassing. Voor
verpakking die onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) vallen (zie hoofdstuk 3.4 van het
ADR) geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal de dubbele hoeveelheid van de in tabel 3
genoemde hoeveelheid. Deze aanvullende vrijstelling geldt alleen indien de stoffen in de
transportverpakking zijn opgeslagen.
**
voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens/vrijstelling bepalend
*** CPR 3 kent geen ondergrens
**** Indien er sprake Is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden, moet de
ondergrens voor de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen naar rato worden berekend.
***** voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van de klasse 3 geldt dat alcoholhoudende dranken in
consumentenverpakking en dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61 °C en
100 °C in deze richtlijn niet worden beschouwd als stoffen van de klasse 3. Evenzo worden stoffen met
UN-nummer 3256 (verwarmde brandbare vloeistof) in deze richtlijn niet beschouwd als een brandbare
vloeistof van de klasse 3. Tenslotte bepaalt het ADR dat niet giftige en niet bijtende viskeuze
oplossingen en homogene mengsels met een vlampunt van 23°C en hoger, niet zijn onderworpen aan
de voorschriften van het ADR (ADR 2.2.3.1.5) (zie hoofdstuk 10 Begrippenlijst: viscositeitsregel ADR).
4.2
Werkvoorraad
4.2.1
Onder een werkvoorraad gevaariijke stoffen als genoemd in voorschrift 4,1,1 wordt verstaan de voorraad
gevaariijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of
nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn. De
grootte ervan moet zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch,
4.2,2
de opslag van de werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere
transportmiddelen.
4.2.3
De gevaariijke stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij een procesinstallatie
aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke en gesloten verpakking, die bestand is tegen de
betreffende gevaariijke stof.
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4.2.4
Indien op de risico's van de werkvoorraad geënte maatregelen en voorzieningen zijn getroffen (conform de
bepalingen uit deze richtlijn, voorzover deze uitvoerbaar zijn buiten een opslagvoorziening) is een
permanente werkvoorraad in een productie/werkruimte of nabij een procesinstallatie toegestaan. De
hoeveelheid bedraagt in dat geval maximaal één verpakking per te gebruiken stof plus indien noodzakelijk
één reserveverpakking of de hoeveelheid benodigd voor één batch (productierun).
4.2.5
Indien de werkvoorraad bestaat uit vloeibare gevaariijke stoffen in een hoeveelheid van meer dan 50 liter
dan moet de verpakking zijn geplaatst boven een vloeistofdichte lekbak of een gelijkwaardige voorziening,
Hien/an kan worden afgeweken als (het betreffende deel van) de vloer van de betreffende
productie/werkruimte vloeistofdicht is. Brandbare vloeistoffen (waarvan de verpakkingen voorzien zijn van
etiket model nr, 3) moeten altijd boven een lekbak zijn geplaatst
4.3

Gasflessen

4.3.1
De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van een volume van 115 liter waterinhoud (totaal), te
voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15, in samenhang met hoofdstuk 3 van de PGS
15,
Toelichting: Een laskar met gasflessen mag als werkvoorraad worden beschouwd.

5

OPSLAG EN GEBRUIK VAN ZWAVELDIOXIDE IN TRANSPORTRESERVOIRS

5.1.1
De situering van de opslag moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van de PGS 10.
5.1.2
De uitvoering van de opslag moet voldoen aan paragraaf 5.3,3 van de PGS 10.
5.1.3
De aansluiting van een transportreservoir moet voldoen aan het gestelde in pararaaf 5.4,4 van de PGS 10,
5.1.4
Aansluitleidingen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 5.4,5 van de PGS 10.
5.1.5
Een drijfgasvoorziening moet voldoen aan het gestelde in paragraaf 5.5 van de PGS 10.
5.1.6
Een verdamper moet voldoen aan het gestelde in paragraaf 5,6 van de PGS 10.
5.1.7
Onderhoud en inspectie van de opslaginstallatie dient plaats te vinden overeenkomstig het gestelde in
hoofdstuk 7 van de PGS 10.
5.1.8
Voor nieuwbouw en relevante modificaties moet het ontwerp en de vervaardiging van de
installatie voldoen aan het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA),
Toelichting:
Het vermoeden van overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur kan worden
verkregen door te voldoen aan de eisen opgenomen in deel 2 van EN 378.
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BIJLAGE 1 .-Geluidnormen (overgenomen uit de vergunning van 9 maart 2004)
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LA,,LT), veroorzaakt door de inrichting, mag hierna genoemde waarden niet
overschrijden,
Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

(07.00-19,00 uur)

(19.00- 23,00 uur)

(23,00-07.00 uur)

V100

49dB(A)

49dB(A)

49 dB(A)

V101

57dB(A)

57dB(A)

57 dB(A)

V102
V103

57dB(A)
62dB(A)

57dB(A)
62 dB(A)

57 dB(A)
53 dB(A)

Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting, mag, gemeten in
meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm, de hierna genoemde waarden niet overschrijden.

V100

Dagperiode
(07.00-19,00 uur)

Avondperiode
(19,00- 23.00 uur)

Nachtperiode
(23,00-07,00 uur)

55 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

V101

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

V102

62 dB(A)

62 dB(A)

62 dB(A)

V103

65 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

Provincie Groningen
Afdeiing Miiieuvergunningen

BIJLAGE 1
Ligging referentiepunten geluid

inrtjstrielswasl - lU Zonetier*ei. diverse Dehet

■ Bau^ans eemstiav

Ois*lDATA_E-1ITUDEL-lllLDATA-nBa»a

Holland M alt Eemshaven
februari 2004
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BIJLAGE 2 : 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.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o,a, de beste beschikbare technieken zijn beschreven,
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.
IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control,
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999,
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,
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,
PGS 13:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 13, Ammoniak, Toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en
warmtepompen. Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl,
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.
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