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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 1 maart 2011
Nr. 2011-09296/9, MV
Zaaknr. 310818
Verzonden:

3 HAARI 2011

Beschikken hierbij op de aanvraag van Contitank B.V. om een vergunning op grond van artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer voor het wijzigen van een bestaande inrichting, bedoeld voor het produceren van
ethylalcohoi (96%) uit suikerhoudende stropen na vergisting en zuivering door middel van destillatie en
rectificatie en herrectificatie van inslagalcohol te Farmsum.
1.

AANVRAAG VERANDERINGSVERGUNNING

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Contitank B.V. voor een vergunning
ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van een bestaande inrichting
bedoeld voor het produceren van ethylalcohoi (96%) uit suikerhoudende stropen na vergisting en zuivering
door middel van destillatie en rectificatie en herrectificatie van inslagalcohol.
Een aanvulling op de aanvraag hebben wij op 7 december 2010 ontvangen.
De inrichting is gelegen aan de Melasseweg 1 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie V,
nummers 2964 en 2966.
De inrichting valt onder de categorieën 4.3.a.5, 5.1, 6.1, 9.1.e, 9.3.j en 22 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
Op grond van de categorieën 4.3.a.5 en 9.3.j van het Ivb zijn wij bevoegd om op het verzoek tot wijziging
van de vigerende vergunning te beslissen.
1.2
Achtergrond aanvrager
Op de bedrijfslocatie van Contintank B.V. (voorheen Continental Tankstorage B.V, welke deel uit maakte van
de Royal Schouten Groep) te Farmsum worden thans producten ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie, diervoedingsindustrie, energieproductie en de landbouw op- en overgeslagen. Het betreft hier
plantaardige en dierlijke vloeistoffen zoals oliën, vetten, tarwegist en melasse.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Door Contitank B.V. wordt verzocht om een veranderingsvergunning in verband met de beoogde op- en
overslag van ethanol in een 3-tal bestaande tanks en de uitvoering boord-boord verlading van brandbare
vloeistoffen aan de bestaande laad-/lossteiger.
Het voornemen is om de tanks A l , A2 en A3 in te zetten voor de opslag van maximaal 2.100 m^ethanol
(ethylalcohoi, 96%). Door de vorige drijver van de inrichting (Nedaico) werden deze tanks ook reeds gebruikt
voor de opslag van de binnen de inrichting geproduceerde alcohol. De aanvraag heeft betrekking op het
volgens de huidige inzichten voor opslag en verlading van ethanol geschikt maken van de losinrichting en
opslagvoorzieningen.
De aangevraagde op- en overslag van ethanol heeft geen gevolgen voor de maximale op- en
overslagcapaciteit van de inrichting. De op- en overslag van ethanol wordt in mindering gebracht op de
vergunde op- en overslagcapaciteit voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
De door derden uit te voeren boord-boord verlading heeft betrekking op producten met brandbaarheidsclassificering K1 tot en met K4. Per jaar zullen maximaal 12 verladingen plaatsvinden. De boord-boord
verlading zal ter plaatse van de bestaande laad-/lossteiger plaats vinden.
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1.4
Bestaande vergunningssituatie
Voor de inrichting hebben wij op 24 augustus 1999 een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wm
verleend (nr. 99/12.433/34, RMM). Bij besluit van 5 augustus 2003 (kenmerk 2003/12.491/32, MV) hebben
wij deze vergunning op verzoek van de toenmalige vergunninghoudster
(Nedaico) conform artikel 8.24 van de Wm gewijzigd, waarbij een nieuw voorschrift met betrekking tot de
emissie van aceetaldehyde aan de vergunning is verbonden. Bij besluit van 6 juli 2004 (kenmerk 200417.696/28, MV) hebben wij voornoemde vergunning wederom op verzoek van de toenmalige
vergunninghoudster en conform artikel 8.24 van de Wm gewijzigd in verband met de beëindiging van de
productie van ethylalcohoi. Hierbij zijn gewijzigde voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking
tot de emissie aceetaldehyde en de lozing van afvalwater.
Op 8 januari 2008 hebben wij aan de huidige drijver van de inrichting een veranderingsvergunning verleend
(kenmerk 2008-501/2, MV) voor de op- en overslag van plantaardige en dierlijke vloeistoffen zoals oliën,
vetten, tarwegist en melasse met een maximale jaarlijkse doorzet van 250.000 ton.
Bij besluit van 12 januari 2010 (kenmerk 2010-00226/2, MV) hebben wij laatstgenoemde veranderingsvergunning op verzoek van de vergunninghoudster conform artikel 8.24 gewijzigd. Hierbij zijn gewijzigde
voorschriften met betrekking tot bodembescherming aan de vergunning verbonden.
In verband met wijzigingen binnen de inrichting zijn in de periode 1999 tot heden 5 meldingen ex artikel 8.19
van de Wm ingediend.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm. Bij het opstellen van dit besluit zijn de artikelen
8.6 tot en met 8.17 van de Wm in acht genomen.
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
de gemeente Delfzijl;
het waterschap Hunze en Aa's
de Regionale brandweer Groningen.
Het ontwerp van de beschikking heeft, tezamen met de overige van belang zijnde stukken, ter inzage
gelegen in de gemeente Delfzijl en op het Provinciehuis te Groningen. Dit is bekend gemaakt door het
plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 15 januari 2011 (artikel 3.11 en 3.12
Awb).
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (6 weken) van de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit (van 17 januari t/m 28 februari 2011) schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit
ontwerpbesluit naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb). Binnen de gestelde termijn is hiervan geen
gebruik gemaakt.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Voor
aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat
gold vóór het moment van de inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat deze vergunningprocedure
wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wm en overige van toepassing zijnde
wetgeving, zoals die golden onmiddellijk voor 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze
vergunning in het kader van Wm wordt de vergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de
betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet Wabo).
2.2
Milieu-effectrapportage
De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in bijlage C of in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteiten zijn derhalve niet m.e.r.- of m.e.r.beoordel i ngspl ichtig.
2.3
Ingebrachte adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Op 21 oktober 2010 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa's een advies op onderhavige aanvraag
ontvangen. In haar advies geeft het waterschap aan dat de lozing van niet verontreinigd hemelwater, via de
riolering van Groningen Seaports, op een oppervlaktewaterlichaam binnen het beheergebied van het
waterschap Hunze en Aa's, thans als een indirecte lozing moet worden beoordeeld. Met het van kracht
worden van de Waterwet per 22 december 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vervallen en
is de provincie het bevoegd gezag voor deze indirecte lozing en dient deze lozing via de Wm-vergunning te
worden gereguleerd.

pagina 5 van 21

Ten aanzien van de in 2008 voor onderhavige inrichting verleende Wm-veranderingsvergunning heeft het
waterschap bij brief van 29 november 2007 aangegeven dat een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op
oppervlaktewater niet vergunningplichtig is ingevolge de Wvo. Zij adviseert ons, nu deze lozing onder de Wm
valt, eenzelfde benadering te kiezen (zie 3.4).
Bij brief van 5 januari 2011 hebben wij een advies ontvangen van de Regionale brandweer Groningen. In
haar advies gaat de brandweer in op de beoordeling van het groepsrisico in het kader van het van
toepassing zijnde Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), de bestrijd baarheid van een eventuele ramp
of een zwaar ongeval, de zelfredzaamheden van aanwezige personen binnen het invloedsgebied van de
inrichting, domino-effecten met omliggende potentiële veiligheids risicobronnen (zie 3.8.3) en het
beschikbaar hebben van een brandveiligheidsplan (zie 3.8.4).
3.

TOETSING EN BEOORDELING

3.1
Inleiding
De vergunningsituatie moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de
Wm. 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. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende
hoofdstukken aan de orde.
3.2
Best Beschikbare Technieken
3.2.1 Toetsingskader
De inrichting dient ten minste de voor de 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 (IPPCrichtlijn) 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 BBTdocumenten 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.
3.2.2 Beoordeling
Op basis van de vergunde activiteiten valt de inrichting onder de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn
aangegeven categorie 4.1.b en is daarmee een gpbv-installatie. Categorie 4.1.b heeft betrekking op
chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische producten.
Voor onderhavige veranderingsvergunning zijn de volgende in tabel 1 en 2 aangegeven BBT-documenten in
ogenschouw genomen:
Reference Document on Best Available techniques on Emissions from Storage, juli 2006 (BREF Open overslag bulkgoederen);
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, zie 3.6.1);
de richtlijn PGS 29 (zie 3.8).
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten
nader uitgewerkt.
3.2.3 BREF Op- en overslag van bulkgoederen
Voor de op- en overslag van ethanol is bij de aanvraag van de veranderingsvergunning (bijlage 3) een
toetsing aan het BREF Op- en overslag van bulkgoederen gevoegd. Wij concluderen dat ten aanzien van de
aangevraagde activiteiten aan BBT wordt voldaan.
3.3
Activiteitenbesluit
Voor de totstandkoming van het Activiteitenbesluit is de Wm per 1 januari 2008 gewijzigd. In de nieuwe
systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen, tenzij
sprake is van een gpbv-installatie zoals genoemd in artikel 8.1 van de Wm. Onderhavige inrichting betreft
een gpbv-installatie. De inrichting valt daarmee niet onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit.
3.4
Afvalwater
In de voor onderhavige inrichting verleende veranderingsvergunning van 8 januari 2008 is vastgelegd dat
alle vrijkomende afvalwaterstromen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater, worden
opgevangen en per as worden afgevoerd naar een ven/verker. Dit betreft ook eventueel verontreinigd
hemelwater uit de tankputten. Niet verontreinigd hemelwater uit tankputten alsook niet verontreinigd
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hemelwater van daken en terrein zal blijvend via het bedrijfsriool en een door Groningen Seaports beheerd
riool op het afwateringkanaal Duurswold worden geloosd. Dit betreft een oppervlaktewaterlichaam dat is
gelegen binnen het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's.
In haar advies (brief 29 november 2007, kenmerk MdG 07.5266/07.4109) ten aanzien van de aanvraag van
voornoemde veranderingsvergunning heeft het waterschap Hunze en Aa's aangegeven dat hiervoor geen
Wvo-vergunning was vereist.
Per 22 december 2009 is de Wvo opgegaan in de Waterwet (Wtw). Met het vervallen van de Wvo dienen wij
met betrekking tot indirecte lozingen op een riool voorschiften aan de Wm-vergunning te verbinden.
De aan de veranderingsvergunning van 8 januari 2008 verbonden voorschriften met betrekking tot het
uitsluitend op het riool lozen van niet-verontreinigd hemelwater en het beheer van het eigen bedrijfsriool,
worden thans ook aan deze beschikking verbonden (voorschriften 2.1.1 en 2.1.2).
Wij achten het, mede ook naar aanleiding van het advies van het waterschap Hunze en Aa's (zie 2.3), niet
noodzakelijk aanvullende voorschriften aan deze indirecte lozing van afvalwater te verbinden.
3.5
Lucht
3.5.1 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Voor geur is ten aanzien van onderhavige wijziging van de inrichting de verdringingslucht die vrijkomt bij het
vullen van de tanks relevant. In de aanvraag is aangegeven dat de opslagtanks voor ethanol hiertoe zullen
worden voorzien van een dampretoursysteem.
In een voorschrift hebben wij vastgelegd dat geur als gevolg van de binnen de inrichting uitgevoerde
activiteiten niet waarneembaar mag zijn ter plaatse van geurgevoelige objecten (voorschrift 3.1).
3.5.2
Immissiegrenswaarden
In bijlage 2 van de Wm staan grenswaarden voor de concentratie van zwaveldioxide, stikstofdioxide,
zwevende deeltjes (PMio), 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.
In voorliggende situatie vindt er geen toename van voornoemde emissies plaats. Er zal blijvend aan de
luchtkwaliteitseisen worden voldaan. Een toetsing aan de grenswaarden kan daarom achterwege blijven.
3.6
Geluid
3.6.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
3.6.2 Geluidsbelasting en maximale geluidsniveaus
In de bestaande, bij beschikking van 8 januari 2008, vergunde representatieve bedrijfsituatie (beschreven in
het rapport Schouten Ceraico te Delfzijl - Akoestisch onderzoek, kenmerk R05320abA0.ak d.d. 18 oktober
2007) vinden binnen de inrichting de volgende activiteiten plaats:
ketelhuis/gasstation voor verwarming, bedrijfsduur 12 uur in dagperiode, 4 uur in avondperiode en 8
uur in nachtperiode;
lossen van schepen (per schip circa 10 uur), bedrijfsduur 10 uur in dagperiode, 4 uur in avondperiode
en 8 uur in nachtperiode;
laden en lossen met transport- en laadpompen, bedrijfsduur 12 uur in dagperiode, 4 uur in
avondperiode en 8 uur in nachtperiode.
De thans aangevraagde activiteiten passen binnen deze representatieve bedrijfsituatie en hebben daarmee
geen gevolgen voor de geluidbelasting en de maximale geluidniveaus. De aan de vigerende
veranderingsvergunning van 8 januari 2008 verbonden geluidvoorschriften 3.1 tot en met 3.4 zijn daarmee
van toepassing voor de thans aangevraagde activiteiten en zijn thans als voorschrift 4.1. tot en met 4.4 aan
deze beschikking verbonden.
3.6.3 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken.
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De vrachtwagentransporten voor afvoer van ethanol (maximaal 100 vervoersbewegingen per jaar) gaan ten
van c.q. worden in mindering gebracht op het reeds vergunde aantal vrachtwagentransporten (maximaal
9.000 vervoersbewegingen per jaar) voor de aan- en afvoer van plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
Transport van ethanol zal uitsluitend in de dagperiode plaats vinden.
Ook de scheepsbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van ethanol (maximaal 12
vervoersbewegingen per jaar) en de boord-boord verlading (maximaal 48 vervoersbewegingen per jaar)
worden in mindering gebracht op het vergunde aantal scheepsbewegingen voor aanvoer en afvoer van
plantaardige en dierlijke oliën en vetten (maximaal 532 vervoersbewegingen per jaar).
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van aanvullende (middel)voorschriften.
3.7
Bodem
3.7.1
Bodembescherming
De op- en overslag van ethanol en de boord-boord verlading van brandbare vloeistoffen zijn potentieel
bodembedreigende activiteiten waarop de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten (NRB) van toepassing is.
In de aanvraag is aangegeven welke voorzieningen en maatregelen ter voorkoming van
bodemverontreiniging zijn/worden getroffen. De bovengrondse opslagtanks A1, A2 en A3 staan opgesteld in
een vloeistofkerende tankput met een opvangcapaciteit van 100% en een gecontroleerde afvoer van
hemelwater. De opslagtanks zijn voorzien van niveaumelders en een overvulbeveiliging. Opslagtanks en
leidingen worden geïnspecteerd volgens een onderhouds- en inspectieprogramma.
De nieuwe voor de overslag van ethanol te realiseren laadplaats voor tankwagens dient te zijn voorzien van
een vloeistofkerende verharding welke op afschot is gelegen naar een opvangput. Dit hebben wij in een
voorschrift vastgelegd.
Ten behoeve van de lek- en morsverliezen is ter plaatse van de steiger in het Zeehavenkanaal een
vloeistofdichte lekbakvoorziening aanwezig. Het lossen van schepen en de boord-boord verlading van
producten vindt hier plaats onder toezicht en voor het aankoppelen, lossen en ontkoppelen van schepen is
een verlaad procedure beschikbaar.
Met voornoemde voorzieningen dient te worden voldaan aan een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar
risico met emissiescore 1) als bedoeld in de NRB. Ten aanzien van de gebruikte bestaande bedrijfsriolering
mag worden voldaan aan een bodemrisicocategorie B (verhoogd risico).
Ten aanzien van voornoemde bodembeschermende voorzieningen wordt voldaan aan BBT.
De eisen ten aanzien van de toegepaste bodembeschermende voorzieningen zijn vastgelegd in
voorschriften 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 alsook in de in voorschriften 6.1.3 en 6.2.2 opgenomen PGSrichtlijn.
3.7.2
Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB, gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen
en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat
onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek
noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt
zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de
start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-bodemonderzoek om aantasting van de
bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan
het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.
Het in oktober 2005, conform voorschrift 4.6 van de revisievergunning, uitgevoerde eindsituatie-onderzoek
(Rapportage aanvullend bodemonderzoek bedrijfsterrein Nedaico, Melasseweg 1 te Delfzijl, 25 oktober
2005, 110314/OF5/021/000079/LB) geldt als beschrijving van de nulsituatie voor de bodemkwaliteit. Dit is in
voorschrift 5.1.1 vastgelegd.
Het in de revisievergunning opgenomen voorschrift 4.6 met betrekking tot de uitvoering van een eindsituatieonderzoek om bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten
gevolge van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd, blijft van kracht voor de huidige inrichting.
3.8
Veiligheid
3.8.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
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De aanvraag heeft betrekking op de opslag van maximaal 2.100 m^( 1.660 ton) ethanol, waarmee de voor
deze stof van toepassing zijnde drempelwaarde van het BRZO 1999 (5.000 ton) niet wordt overschreden.
Ook ten aanzien van de boord-boord verlading van ontvlambare vloeistoffen (KI tot en met K4) worden
hiertoe bedoelde drempelwaardes van het BRZO 1999 niet overschreden.
Het BRZO 1999 is daarmee niet van toepassing op de aangevraagde wijzigingen van de inrichting.
3.8.2 Registratiebesluit externe veiligheid / Drempelwaardentabel
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) in werking
getreden. Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het
Risicoregister. Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling
provinciale risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in het register.
De criteria van beide stukken regelgeving zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel. De
drempelwaardentabel is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaarlijke Stoffen.
Onderhavige inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Ministeriele regeling en is
opgenomen in het Risicoregister. Na afronding van onderhavige procedure zal de opname in het
risicoregister geactualiseerd worden.
3.8.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen
De inrichting valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vanwege de opslag
van meer dan 150 m^ licht ontvlambare stoffen.
Het Bevi koppelt de Wm en de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). De toegestane grenswaarde voor het
plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10"^ per jaar.
Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met
de WRO wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te
krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook
beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met de
Regionale brandweer Groningen en de afdeling VROM, Veiligheid en Handhaving van de gemeente Delfzijl
plaatsgevonden.
Plaatsgebonden risico (10^ contour)
Wij hebben vastgesteld dat de inrichting twee 10"^ contouren kent welke zijn gelegen rondom de opslagtanks
en de steiger. Binnen de 10'^ contouren komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het
bestemmingsplan is geborgd dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10"^ contouren mogelijk
zijn. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het Bevi.
Groepsrisico
Op grond van het Bevi moet een groepsrisico verantwoording worden opgenomen in de vergunning. Echter
uit de risicoberekeningen volgt dat er minder dan 10 slachtoffers vallen als gevolg van een ongeval binnen
de inrichting. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen groepsrisico is als gevolg van de activiteiten van
Contitank.
Het Bevi verplicht ons voorts aandacht te besteden aan:
de personendichtheid in het invloedsgebied;
het groepsrisico versus de oriënterende waarde;
de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding van een ramp;
de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.
Wij hebben hierover overlegd met de gemeente Delfzijl en advies gevraagd aan de Regionale brandweer
Groningen.
De Regionale brandweer Groningen onderschrijft de conclusie dat er geen nadere verantwoording van het
groepsrisico noodzakelijk is.
Uit de beoordeling volgt dat binnen het invloedsgebied nagenoeg geen personen Bevinden en er geen
kwetsbare objecten aanwezig zijn. Hiermee is er geen sprake van langdurig verblijf van groepen personen
met een verminderde zelfredzaamheid. Het aspect zelfredzaamheid geeft geen aanleiding tot het treffen van
maatregelen.
Uit de beoordeling van de binnen de inrichting aanwezige (primaire en secundaire) bluswatervoorzieningen
volgt dat ook deze geen aanleiding geven tot het treffen van maatregelen.
Met betrekking tot de bereikbaarheid van de inrichting voor hulpverleningsinstanties wordt door de Regionale
brandweer Groningen opgemerkt dat de inrichting, zowel de opslagvoorziening als de laad-/lossteiger,
slechts van 1 zijde bereikbaar is en, gezien de ligging van de inrichting, geen tweede toegangsweg mogelijk
is. De brandweer acht het daarom van groot belang dat de in de aanvraag genoemde veiligheidsvoorzieningen zijn gerealiseerd voordat er op- en overslag van ethanol gaat plaatsvinden.
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Dit is geborgd doordat de inrichting te allen tijde geheel in overeenstemming met deze vergunning en de tot
de vergunning behorende aanvraag in werking moet zijn en het aan deze vergunning verbonden voorschrift
7.2.1.
De Regionale brandweer Groningen adviseert ons om na te gaan in hoeverre calamiteiten binnen
omliggende (geprojecteerde) inrichtingen met potentiële risicobronnen effect kunnen hebben onderhavige
inrichting. Hierbij is aangegeven dat dit buiten het afwegingskader van deze veranderingsvergunning valt.
Wij concluderen dat het groepsrisico ons geen aanleiding geeft om de aangevraagde vergunning te
weigeren.
3.8.4
Brandveiligheid
Voor onderhavige inrichting worden algemene brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1
november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit.
Met betrekking tot specifieke brandveiligheidsvoorzieningen ter plaatse van de opslagtanks voor ethanol en
de laad-/lossteiger hebben wij ons laten adviseren door de Regionale brandweer Groningen. Ten behoeve
van de heringebruikname van de tanks A1, A2 en A3 voor opslag van ethanol, zullen de tanks worden
voorzien van een deluge brandblussysteem en brandmeldinstallatie. Ten behoeve van de
bluswatervoorziening is binnen de inrichting een intrektank met een inhoud van 1.000 m^ aanwezig. Binnen
de inrichting wordt schuimvormend middel op voorraad gehouden.
Met betrekking hiertoe is aan deze vergunning een voorschrift verbonden (voorschrift 7.2.1).
De Regionale brandweer Groningen adviseert ons om aan deze beschikking een voorschrift te verbinden
met betrekking tot het beschikbaar hebben van een actueel brandveiligheidsplan. Hiertoe hebben wij,
aanvullend op voorschrift 7.1.1, voorschrift 7.3.1 aan deze vergunning verbonden.
3.9
Op- en overslagactiviteiten
3.9.1 Op- en overslag licht ontvlambare vloeistof in bovengrondse tanks
Onderhavige aanvraag heeft betrekking op de op- en overslag van het licht ontvlambare ethanol
(brandgevaarklasse 1, vlampunt < 21 "C) in verticale cilindrische bovengrondse tanks. In voorschrift 6.1.2 is
de maximale opslagcapaciteit voor ethanol vastgelegd. De ethanol wordt 3x per jaar per schip aangevoerd
en via een bovengrondse leiding overgebracht in de 3 opslagtank. De ethanol zal per tankauto en incidenteel
(maximaal 3x per jaar) per schip worden afgevoerd. Voor de afvoer van de ethanol per tankauto wordt ten
zuiden van de tanks een nieuw laadstation gerealiseerd.
Voor deze op- en overslagactiviteiten is de richtlijn PGS 29 van toepassing. In deze richtlijn zijn de
uitvoering van de tanks met bijbehorende leidingen en appendages, de benodigde bodembeschermende
voorzieningen, brandbestrijdingsvoorzieningen en veiligheidsbeheersmaatregelen vastgelegd.
In voorschrift 6.1.3 is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 29 de op- en overslag van ethanol dient
te voldoen.
Ten aanzien van de op- en overslag van ethanol wordt ons inziens voldaan aan BBT.
3.9.2 Overslag ontvlambare vloeistoffen in schepen
Ook voor de aangevraagde boord-boord verlading van brandbare vloeistoffen van zeeschepen en
binnenvaartschepen of vice versa, hebben wij aansluiting gezocht bij de richtlijn PGS 29. In voorschrift 6.2.2
hebben wij vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 29 de boord-boord verlading dient te voldoen. In
voorschrift 6.2.1 is vastgelegd dat er alleen boord-boord verlading van brandbare gevaarlijke vloeistoffen met
brandbaarheidsklasse KI tot en met K4 mag plaatsvinden, met een maximum van 12x per kalenderjaar.
In voorschrift 6.2.3 is vastgelegd dat het bevoegd gezag vooraf in kennis dient te worden gesteld van
ophanden zijnde boord-boord verladingen en voor deze activiteiten een registratie dient te worden
bijgehouden.
In verband met de externe veiligheid is in voorschrift 6.1.1 vastgelegd dat voor alle scheepsverlading van
ethanol (schip - opslagtanks en boord-boord verlading) gebruik dient te worden gemaakt van laadarmen
welke voldoen aan het bepaalde in paragraaf 3.15 van de "Handleiding risicoberekeningen Bevi".
3.10
Overige aspecten
3.10.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
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3.10.2 Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de aanvraag voor de veranderingsvergunning en de daarbij
behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. In paragraaf 4.2 van deze beschikking is
aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overweging deel uitmaken van de
vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling 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.
3.10.3 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
onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.

4.

BESLUIT

4.1
Veranderingsvergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de door Contitank B.V.
aangevraagde veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden. Aan de veranderingsvergunning worden de bijgevoegde voorschriften verbonden.
4.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag voor de veranderingsvergunning, met uitzondering van bijlage 3, maakt deel uit van de
vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften,
zijn de voorschriften bepalend.
4.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de wijziging van de inrichting niet binnen driejaar nadat de vergunning
onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
4.4

Ondertekening en verzending

Groningen, 1 maart 2011.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Contitank B.V., Melasseweg 1, 9936 CX Farmsum;
het College van Burgemeester en Wethouders van Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl;
de Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
de commandant van Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Arbeidsinspectie, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
VROM-Inspectie regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.
het bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl.
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1

ALGEMEEN

1.1

Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning

1.1.1
De voorschriften en bepalingen zoals die zijn vermeld in:
Hoofdstuk 1
Algemene voorschriften
Hoofdstuk 4
Bodemonderzoek en bodembescherming

voorschriften 1.2 en 1.4;
voorschrift 4.6.

van de bij beschikking van 24 augustus 1999 (kenmerk 99/12.433/34, RMM) verleende revisievergunning,
zijn van toepassing op de verandering binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking
vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te worden nageleefd.
2

AFVALWATER

2.1
Verwerking en lozing afvalwater
2.1.1
Vrijkomend afvalwater, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater, dient te worden opgevangen en
per as te worden afgevoerd naar een verwerker. Niet-verontreinigd hemelwater dient op het
oppervlaktewater te worden geloosd.

2.1.2
Vergunninghoudster dient voor het ondergrondse bedrijfsriool over een inspectie- en onderhoudsprogramma
te beschikken.
3
GEUR
3.1
Geur als gevolg van binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten mag niet waarneembaar zijn ter plaatse van
geurgevoelige objecten.
4
GELUID
4.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii) in dB(A), veroorzaakt door de gehele inrichting,
zoals deze ingevolge de onderhavige vergunning in werking mag zijn, mag op de aangegeven
beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:
Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Identificatie

Omschrijving

MTG020(57)

Borgweg 1-55 (beoordelingsh. 12 mtr)

31

31

31

MTG021(57)

Borgweg 57-111 (beoordelingsh. 12 mtr)

33

33

33

MTG089(58

Waarman 2-12

29

29

29

VGW001

Oude Schans 36 (55) (beoordelingsh. 15mtr)

27

28

28

VGW005

Nieuweweg (55)

26

26

26

Z02

Zone noordwest

21

22

21

Z04

Zone noordwest 5-1

21

22

22

Z05

Zone noord

18

18

18

Z05a

Zone bewakingspunt kritisch 5

20

21

21

Z06

Zone noord

15

15

15

4.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LA^LT) in dB(A), veroorzaakt door de gehele inrichting,
zoals deze ingevolge de onderhavige vergunning in werking mag zijn, mag, behoudens het bepaalde in
voorschrift 4.3, op de onderstaande referentiepunten de hierna genoemde controlewaarden niet
overschrijden:
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Dag

Avond

Nacht

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Identificatie

Omschrijving

v50

ontvangerpunt 1

42

42

42

v51

ontvangerpunt 2

42

42

42

v52

ontvangerpunt 3

56

54

53

v53

ontvangerpunt 4

52

49

47

v54

ontvangerpunt 5

51

49

48

v55

ontvangerpunt 6

51

51

51

v56

toetsingspunt dijk west

38

38

38

v59

controlepunt scheepsverlading

52

53

53

4.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 4.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift 4.1
niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de
resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
punten.
4.4
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De
hoogte van de beoordelings- en referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld, behoudens daar
waar afwijkende hoogte staat aangegeven. De punten staan aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.
5

BODEM

5.1
Bodemonderzoek
5.1.1
Het ter plaatse van de bestaande inrichting uitgevoerde bodemonderzoek (rapportnummer
110314/OF5/021/000079/LB, 25 oktober 2005) geldt als nulsituatie voor de bodemkwaliteit van het
veranderde deel van de inrichting, waarop deze vergunning betrekking heeft.
5.2
Bodembescherming
5.2.1
Voor alle activiteiten met betrekking tot de opslag en verlading van ethanol en de boord-boord verlading van
gevaarlijke vloeistoffen, waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico, emissiescore

1).
5.2.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 5.2.1 mag voor de bestaande ondergrondse bedrijfsriolering
met bijhorende zuiveringstechnische voorzieningen worden volstaan met een bodemrisicocategorie B (een
verhoogd risico, emissiescore 2).
5.2.3
De in voorschrift 5.2.1 bedoelde bodembeschermende voorzieningen dienen zodanig te worden beheerd,
gecontroleerd en onderhouden, dat de goede werking is gewaarborgd. Hiertoe moet vergunninghouder
beschikken over en uitvoering geven aan een actueel beheersprogramma, waarin aandacht besteed wordt
aan:
incidentenmanagement (acties gericht op het schoonhouden van de bodembeschermende
voorzieningen);
noodzakelijke aanwezigheid van opvang- en opruimfaciliteiten en geïnstrueerd personeel;
uitvoering van controles, inspecties, onderhoud en bewaking van een goede staat van de
bodembeschermende voorzieningen.

pagina 14 van 21

5.2.4
Om aan het bepaalde in voorschrift 5.2.1 te voldoen, dient de laadplaats voor belading van tankwagens met
ethanol te zijn voorzien van een vloeistofkerende verharding welke op afschot is gelegen naar een
opvangput.
6

OP- EN OVERSLAGACTIVITEITEN

6.1
Opslag en verlading ethanol
6.1.1
Voor alle scheepsverlading van ethanol dient gebruik te worden gemaakt van laadarmen zoals bedoeld in §
3.15 van de Handleiding risicoberekeningen Bevi.

6.1.2
Binnen de inrichting mag op enig moment maximaal 2.100 m^ ethanol zijn opgeslagen in de opslagtanks A l ,
A2 en A3.

6.1.3
De opslag en verlading van ethanol dient te voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS 29
"Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks" van het
Ministerie van VROM:
hoofdstuk 4: paragraaf 4.3, voorschriften 12 en 14;
paragraaf 4.4;
paragraaf 4.5, voorschriften 21 t/m 27;
paragraaf 4.6;
hoofdstuk 5: paragraaf 5.1 en 5.3 t/m 5.8;
hoofdstuk 6: paragraaf 6.1, voorschriften 69 t/m 72 en 75;
paragraaf 6.2, voorschriften 76 en 77;
paragraaf 6.3, voorschriften 79, 84, 85, 86 en 87;
paragraaf 6.4;
hoofdstuk 7: paragraaf 7.1, 7.2 en 7.3;
paragraaf 7.4, voorschriften 124 t/m 132;
paragraaf 7.5;
hoofdstuk 8: paragraaf 8.2, voorschriften 155 en 156;
paragraaf 8.3, voorschriften 159 t/m 176
paragraaf 8.4, voorschriften 177, 179 en 181;
paragraaf 8.5;
paragraaf 8.7 en 8.8;
hoofdstuk 9: paragraaf 9.1 t/m 9.5;
paragraaf 9.6, voorschriften 223, 224 en 224a;
paragraaf 9.7;
hoofdstuk 10: voorschriften 226 t/m 231;
paragraaf 10.1, voorschrift 232;
paragraaf 10.2 t/m 10.5;
hoofdstuk 11 : paragraaf 11.1 t/m 11.6;
hoofdstuk 12 : paragraaf 12.1, 12.2 en 12.3;
hoofdstuk 13: voorschriften 266 t/m 271.
6.2
Boord-boord verlading K I , K2, K3 en K4 vloeistoffen
6.2.1
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar maximaal 12 keer boord-boord verladingen van schepen met
gevaarlijke vloeistoffen van brandklasse K I , K2, K3 en K4 plaats vinden.
6.2.2
Ten aanzien van de in voorschrift 6.2.1 bedoelde boord-boord verladingen dienen de bepalingen van
paragraaf 7.3.3 van de richtlijn PGS 29 "Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in
verticale cilindrische tanks" van het Ministerie van VROM in acht te worden genomen.
6.2.3
De in voorschrift 6.2.1 bedoelde boord-boord verladingen dienen vooraf te worden gemeld bij het bevoegd
gezag en dienen conform voorschrift 1.2 van de revisievergunning van 24 augustus 1999 te worden
geregistreerd.
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7

BRANDVEILIGHEID

7.1

Bedrijfsnoodplan

7.1.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan dat ten minste voldoet aan Alblad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad. In het bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan
milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven.
Het bedrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan dienen te worden gezonden naar de lokale brandweer en ter
inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7.2

Brandblusvoorzieningen

7.2.1
Vergunninghoudster dient er voor zorg te dragen dat op het moment van het volledig in werking zijn van de
voorgenomen verandering van de inrichting er, in overeenstemming met de van toepassing zijnde
bepalingen uit de PGS 29, voldoende bluswater en schuimvormend middel binnen de inrichting aanwezig is
ten behoeve van de bestrijding van een vloeistofbrand ter plaatse van de opslag en verlading van brandbare
vloeistoffen. Hiertoe dient vooraf in overleg met de Regionale brandweer te worden bepaald hoeveel
bluswater en schuimvormend middel hiervoor voor direct gebruik beschikbaar dient te zijn.
7.3
Brandveiligheidsplan
7.3.1
Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het, overeenkomstig deze veranderingsvergunning, in gebruik nemen
van de inrichting, moet aan het bevoegd gezag een, door de lokale brandweer goed te keuren,
brandveiligheidsplan en een plattegrond met renvooi zijn overgelegd. In het brandveiligheidsplan moet
worden vastgelegd:
aanwezige bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen (brandcompartimentering, brandwerende
constructies, vluchtroutes, e.d.);
aanwezige installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen (brandmeld- en blusinstallaties
inclusief controle- en onderhoudsregime en certificering, zondering op basis van ATEX e.d.);
te treffen organisatorische brandveiligheidsmaatregelen (noodplan, noodprocedures, opleiding
personeel, uit te voeren metingen, bijhouden journaal opslag gevaarlijke stoffen);
bereikbaarheid (rijroute) en beschikbaarheid bluswater en schuimvormend middel.
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BIJLAGE 1:

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
BEVI:
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BBT:
Best Beschikbare Technieken
BEVOEGD GEZAG:
College van Gedeputeerde Staten van Groningen
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
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GEURGEVOELIG OBJECT:
Woning of andere locatie, waar zich gedurende langere tijd mensen Bevinden en waar blootstelling aan geur
tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen en gebieden voor dag- en
verblijfsrecreatie.
GPBV:
Geïntegreerde Preventie en Beperking van Verontreiniging
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LA^LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NMP:
NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
PGS:
Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen
QRA:
Quantitative Risk Analyses
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaal periode.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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Wm:
Wet milieubeheer
Wgh:
Wet geluidhinder
Wms:
Wet milieugevaarlijke stoffen
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BIJLAGE 2:

BEOORDELINGS- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID

Ligging beoordelingspunten

È^^

Coördinaten referentiepunten
v50
v51
v52
v53

coördinaten
258527,594210
258591 ,594131
258447 , 594068
258395 , 594093

v54
v55

coördinaten
258351,594117
258325,594157

v56
v59

258319,594309
258339 , 594356
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Ligging referentiepunten
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