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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 15 februari 2011
Nr. 2011-08070/7, MV
Zaaknummer 300045
velenden:

2 2 H b . 2011

Besluiten hierbij tot ambtshalve wijziging van de aan WKC De Eendracht B.V. (voorheen Heinzel Paperboard
De Eendracht B.V.) in het kader van de Wet milieubeheer op 23 maart 2004 verleende revisievergunning en
de op 8 augustus 2006 verleende veranderingsvergunning voor wat betreft het in werking hebben van een
bestaande warmtekrachtcentrale met bijbehorende voorzieningen.
1

AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNINGEN

1.1
Actuele vergunningsituatie
Bij besluit van 23 maart 2004 hebben wij aan Heinzel Paperboard De Eendracht B.V. (hierna te noemen
HPDE) een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) verleend (nr. 2004-9493/13, MV)
voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de fabricage van karton op het perceel Woldweg
18 te Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, sectie G, nrs. 3358, 3363 en 3158.
Bij besluit van 8 augustus 2006 (nr. 2006-14.332/32, MV) hebben wij deze vergunning ambtshalve gewijzigd
conform artikel 8.23 van de Wm, waarbij gewijzigde danwei aanvullende voorschriften aan de vergunning
zijn verbonden en hebben wij aan HPDE een veranderingsvergunning verleend in verband met diverse
bouwkundige en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting.
Bij besluit van 1 juni 2010 (nr. 2010-33.359/22, MV) zijn voornoemde vergunningen gedeeltelijk ingetrokken
voor wat betreft de productie van karton met bijbehorende voorzieningen. De vigerende vergunningen zijn in
stand gebleven voor wat betreft de warmtekrachtcentrale (WKC) met bijbehorende voorzieningen.
Vergunninghoudster is thans WKC De Eendracht B.V.
In de periode 2004 tot heden zijn voor wijzigingen binnen de inrichting 4 meldingen ex artikel 8.19 van de
Wm ingediend.
Bij besluit van 17 maart 2004 (kenmerk (00126) 1079) is door het waterschap Noorderzijlvest voor deze
inrichting een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verleend voor,
naast de directe lozing van koelwater en hemelwater op het oppervlaktewater van De Groeve, het lozen van
hemelwater, koelwater, regeneratiewater van ionenwisselaars en ontharder, ketelspuiwater,
laboratoriumafvalwater en huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering van Appingedam.
Sinds 2003 is er in verband met wijziging van de lozing van de hemelwaterafvoer 1 melding ingediend en
door het waterschap Noorderzijlvest geaccepteerd.
Bij besluit van 17 maart 2004 (kenmerk 04-05) heeft het waterschap Hunze en Aa's voor onderhavige
inrichting een vergunning in het kader van de Wvo verleend voor de lozing van effluent van de
afvalwaterzuivering- installatie (awzi) op het oppervlaktewater van het Eemskanaal.
Bij besluit van 12 februari 1984 (kenmerk 25.539/7/15, 2® afdeling) hebben wij voor onderhavige inrichting
een vergunning in het kader van de Grondwaterwet (Gww) verleend voor een grootschalige onttrekking van
grondwater.
Met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) op 22 december 2010 zijn de Wvo en de Gww komen te
vervallen. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's blijven in het kader van de Wtw bevoegd
voor de directe lozingen van afvalwater. Wij blijven in het kader van de Wtw bevoegd gezag voor de
grootschalige onttrekking van grondwater en zijn thans in het kader van de Wm ook bevoegd gezag
geworden voor de indirecte lozing van afvalwater.
De door het waterschap Hunze en Aa's verleende lozingsvergunning zal, aangezien deze lozing niet meer
plaats vindt, op een later tijdstip op verzoek van vergunninghoudster worden ingetrokken.
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In verband met het van kracht worden van de Wtw dienen indirecte lozingen van afvalwater op het
gemeentelijke riool via de Wm-vergunning te worden gereguleerd.
Het hierop betrekking hebbende deel van de door het waterschap Noorderzijlvest verleende
lozingsvergunning, wordt met dit besluit opgenomen in het vigerende deel van de Wm-revisievergunning van
23 maart 2004.
Ook van de door ons verleende Gww-vergunning voor de onttrekking van grondwater wordt geen gebruik
meer gemaakt. Ook deze vergunning zal op een later tijdstip worden ingetrokken.
1.2
Achtergrond vergunninghoudster
WKC De Eendracht B.V. is een onderdeel van het raadgevende adviesbureau Damstra Energy Sourcing &
Consultancy te Groningen dat werkzaam is op het gebied van verwerving en transport van elektriciteit,
aardgas, duurzame energie, emissierechten en andere energiegerelateerde onderwerpen.
1.3
Reden ambtshalve wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu. 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.
Geconstateerd is dat de aan de revisievergunning van 23 maart 2004 en de veranderingsvergunning van 8
augustus 2006 verbonden voorschriften onvoldoende zijn toegesneden voor het in werking hebben van
alleen een WKC. De voor de WKC van toepassing zijnde en in stand te houden voorschriften worden daar
waar nodig gewijzigd en opnieuw aan voornoemde vergunningen verbonden. Verder worden nieuwe, op het
in werking hebben van de WKC toegesneden, geluidsvoorschriften aan deze beschikking verbonden.
In verband met het van kracht worden van de Wtw worden aanvullende voorschriften met betrekking tot de
(indirecte) lozing van hemelwater, koelwater, regeneratiewater van ionenwisselaars en ontharder,
ketel spuiwater en huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijke riool aan voornoemde vergunningen
verbonden.
Geconstateerd is dat aan voornoemde vergunningen geen voorschriften zijn verbonden met betrekking tot
het, tot de inrichting behorende, gasontvangst- en reduceerstation. Hiertoe worden thans aanvullende
voorschriften opgelegd.
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 toten met 8.17 van de Wm in acht genomen.
Bij brief van 1 april 2010 (kenmerk 2010-222279a) is het voornemen tot ambtshalve wijziging van de
vergunningen aan de vergunninghoudster kenbaar gemaakt. Daarbij is de vergunninghoudster in de
gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na verzending van voornoemde brief haar zienswijze kenbaar te
maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Als adviseurs zijn de gemeente Appingedam, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's bij de
procedure betrokken.
Het ontwerp van de beschikking is ter inzage gelegd in de gemeente Appingedam en op het provinciehuis te
Groningen. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden
van 24 januari 2010 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het
ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16
Awb). Hierbij is tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag. Binnen de gestelde termijn is hier geen gebruik van gemaakt.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Voor
vergunningprocedures die zijn gestart 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 Wet milieubeheer en overige van toepassing
zijnde wetgeving, zoals die golden onmiddellijk voor 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze
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wijziging van een Wet milieubeheer vergunning, wordt deze gelijkgesteld met een omgevingsvergunning
voorde betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet Wabo).
2.2
Ingekomen adviezen
Op 7 januari 2011 hebben wij een schriftelijk advies ontvangen van het waterschap Noorderzijlvest,
betreffende het uit de beschikking schrappen van, niet meer van toepassing zijnde, bepalingen ten aanzien
van indirect lozing van afvalwater (zie 3.8).
3

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE VERGUNNINGSITUATIE

3.1
Inleiding
De vergunningsituatie moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8, 8.9 en 8.11 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 een
vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. 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
De inrichting van WKC De Eendracht is gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein "Woldweg". Voor
dit industrieterrein is bij besluit van ons College van 13 augustus 1991 een geluidzone op grond van
hoofdstuk Vvan de Wet geluidhinder vastgesteld. Dit besluit is op 10 oktober 1991 door de Kroon
goedgekeurd. Voornoemde geluidszone is vastgelegd in het ter plaatse geldende, op basis van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) vastgestelde, bestemmingsplan
Bij ons besluit van 1 juni 2010 hebben wij de vigerende voor de inrichting van HPDE verleende Wmvergunningen gedeeltelijk ingetrokken. Daarbij zijn een groot deel van de vastgelegde geluidbronnen komen
te vervallen. In verband met het toekomstige gebruik van het deel van de inrichting waarvan de Wmvergunningen zijn ingetrokken, is een wijziging van de geluidzone noodzakelijk. De gewijzigde geluidzone
zal worden vastgelegd in het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan Stad Appingedam, deelplan
Bedrijvengebieden.
3.3
Best Beschikbare Technieken
3.3.1 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.
3.3.2
Beoordeling
Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW en binnen een inrichting
aanwezige stookinstallaties waarvan de soni van de thermisch vermogens groter is dan 50 MWth, vallen
onder de IPPC-richtlijn. Het thermische vermogen van alle binnen onderhavige inrichting aanwezige
stookinstallaties is 90 MWth. De inrichting valt daarmee onder de bijlage I van de IPPC-richtlijn genoemde
categorie 1.1 en betreft daarmee een gpbv-installatie.
Voor onderhavige ambtshalve wijziging van de vigerende vergunningen zijn de volgende in tabel 1 en 2 van
voornoemde Regeling aangegeven BBT-documenten in ogenschouw genomen:
Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, juli 2006 (BREF
LCP);
Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003 (BREF Monitoring)
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten
nader uitgewerkt. Aan het slot van deze beschikking wordt, voor zover van toepassing, verantwoording
afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieu-aspecten.
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3.3.3 BREF LCP
Onderhavige WKC bestaat uit een aardgasgestookte WKK-installatie en 2 aardgasgestookte stoomketels
(nr. 10 en 11, waarbij 11 wordt ingezet als back-up). De WKK-installatie bestaat uit een gasturbine, een
afgassenketel (nr. 12) en een stoomturbine. Het totale geïnstalleerd thermische vermogen is 90 MWtt,.
Ten aanzien van de WKC kan in het kader van de BREF LCP als BBT worden beoordeeld (zie ook 3.7):
toepassing waterinjectie in de gasturbine ter reductie van emissie stikstofoxiden;
voorkomen van de emissie van koolmonoxide door het handhaven van juiste procescondities;
een NOx-emissie van de gasturbine-installatie lager dan 65 g/GJ.
Op basis van de BREF LCP wordt voor stoomketels de toepassing van een low-NOx brander als BBT
beoordeeld. Voor de bijstook van de afgassenketel 12 met aardgas en de back-up stoomketel 11 wordt
echter geen low-NO^ brander toegepast. De afgassenketel en de back-up ketel worden slechts sporadisch
ingezet. Gezien het geringe gebruik in verhouding tot de kosten van vervanging van de brander, achten wij
deze afwijking van de BBT in de bestaande situatie acceptabel.
Wel is voorgeschreven dat bij vervanging van branders van ketels, low-NOx branders dienen te worden
toegepast.
3.3.4 BREF Monitoring
Voor zaken met betrekking tot monitoring is het BREF Monitoring in aanmerking genomen. Het BREF heeft
betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan artikel 9
sub 5 van de richtlijn. In dit artikel wordt voorgeschreven dat de vergunning passende eisen bevat voor de
controle op lozingen, met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de procedure voor de
beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden.
De indirecte lozing van hemelwater, koelwater, regeneratiewater van ionenwisselaars en ontharder,
ketel spuiwater en huishoudelijk afvalwater wordt thans via onderhavige Wm-vergunningen gereguleerd. De
directe lozing van koel- en hemelwater op oppervlaktewater wordt gereguleerd door een vigerende
vergunning in het kader van de Wtw (zie 3.7).
De monitoring in het kader van de Wm-vergunning heeft betrekking op emissie van rookgassen van de
WKC. Voor het monitoren van de rookgasemissie zijn, naast de eisen uit het Besluit Emissie Eisen
Stookinstallaties A (BEES A), de monitoringmethodiek in het kader van de NOx- en C02-emissiehandel van
toepassing (zie 3.7). Ons inziens wordt in deze voldaan aan BBT.
3.4
Geluid
3.4.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (RBS). 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.
De inrichting ligt op het industrieterrein Woldweg. Rondom dit terrein is een geluidzone ingevolge de Wet
geluidhinder (Wgh) aanwezig (vastgesteld door ons College op 13 augustus 1991 en goedgekeurd door de
Kroon op 10 oktober 1991). De geluidsbelasting van alle inrichtingen op een gezoneerd terrein mag samen
op de zonegrens niet meer bedragen dan 50 dB(A).
Bij besluit van 1 juni 2010 zijn de voor onderhavige inrichting de geldende Wm-vergunningen ingetrokken
voor wat betreft de productie van karton met bijbehorende voorzieningen. Daarmee zijn ook de op dit deel
van de inrichting betrekking hebbende geluidbronnen komen te vervallen en resteren thans alleen de
geluidbronnen van de WKC. In verband hiermee zal voornoemde geluidzone worden aangepast.
Uitgangspunt voor de RBS voor de WKC is het bij de aanvraag van de veranderingsvergunning van 2006
gevoegde akoestisch rapport (rapport 6021126.R03, WNP raadgevende ingenieurs, 13 december 2005) met
bijbehorende aanvulling (notitie 6021126.N06, WNP raadgevende ingenieurs, naar provincie gezonden op
16 maart 2006), welke onder meer betrekking hebben op geluidreducerende wijzigingen in de
uitlaten/afblazen van de WKC en de bronvermogens daarvan (geluidsreductie als gevolg van aan de
afblazen en veiligheidskleppen van de (stoom)turbines en -ketels aangebrachte dempingen).
3.4.2 Geluidsbelasting (RBS)
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.ur) in de
representatieve bedrijfssituatie (RBS).
Een deel van de woningen in de in 1991 vastgestelde zone waren saneringswoningen. Hiervoor, en voor
een aantal woningen in de wijk Olingermeeden, zijn maximaal toelaatbare gevelbelastingen (MTG's)
respectievelijk hogere grenswaarden van 55 dB(A) vastgesteld.
Door het vervallen van een substantieel deel van de activiteiten van de inrichting wordt ruimschoots aan
deze waarden en aan de grenswaarden ter plaatse van de in 1991 vastgestelde zone voldaan.
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In deze beschikking worden voor de toetsing van geluid van de WKC normen gesteld op een aantal punten
in de nabijheid van de WKC.
De waarden op deze referentiepunten zijn zodanig dat hiermee aan de maximaal toelaatbare waarden ter
plaatse van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving en op de zone wordt
voldaan.
Naast WKC De Eendracht B.V. zijn er ter plaatse van de in beschouwing te nemen beoordelingspunten geen
andere bedrijven in de zone die op deze punten een geluidsbijdrage leveren.
Ter plaatse van de woningen op het industrieterrein (de woningen Woldweg 24 t/m 32'^) bedraagt de
geluidsbelasting van de inrichting ten hoogste 39 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt ruimschoots voldaan
aan de streefwaarden volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.
In voorschrift 3.1.1 zijn voor de gewijzigde inrichting op voornoemde referentiepunten de door ons
berekende maximaal toelaatbare LAr.Lj-waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode vastgelegd.
3.4.3 Regelmatige afwijkingen van de RBS
Voor afwijkende bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagdelen per jaar
optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere
grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de
grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Op gebouw 12 (het WKC-gebouw) zijn afblazen en veiligheidskleppen van een stoomturbine, een gasturbine
en een aantal stoomketels gesitueerd. De regelmatige afwijkingen betreffen de afblaas van ketel 12, die
tevens gebruikt wordt als afblaas bij opstarten van de ketels 10 en 11 (bron 910) en langdurig in werking
treden van bron 904. Naar aanleiding van de aanvraag van de veranderingsvergunning van 2006 zijn de
normen voor de toelaatbare geluidniveaus in de regelmatige afwijkingen van de RBS bijgesteld.
Thans hebben wij in voorschrift 3.1.2 de geluidsbelasting van de regelmatige afwijkingen van de RBS op de
4 nieuwe referentiepunten rond het WKC vastgelegd. De hierbij vastgestelde waarden corresponderen met
de geluidsemissie overeenkomstig de situatie die in 2006 is vergund.
Het in werking treden van bron 910 is bij opstarten van de ketels te voorzien. Dit moet dan ook, voor zover
dit in de avond- of nachtperiode plaatsvindt, worden gemeld. Dit is vastgelegd in voorschrift 3.1.5.
3.4.4 Incidentele afwijkingen van de RBS
In de notitie 6021126.N06 is aangegeven dat de veiligheidskleppen (de bronnen 902, 903 907 en 909)
maximaal 1 keer per jaar, bij storingen, in werking kunnen treden (in de praktijk zal het aantal
gebeurtenissen lager zijn dan de som van het aantal bronnen). De duur hiervan is kort (maximaal circa 5
minuten). De afblazen van de stoomketels 10 en 11 zijn samengebracht in een nieuwe uitlaat. De eerder
opgenomen bronnen 905, 906 en 908 zijn hierdoor vervallen, er rest een nieuwe gedempte bron 907 met
een bronsterkte van 119 dB(A). Bron 902 is ook gedempt (bronsterkte 108 dB(A)), de bronnen 903, 907 en
909 zijn niet gedempt. Het in werking treden van de hiervoor genoemde bronnen wordt beschouwd als een
incidentele afwijking van de RBS, die ingevolge hoofdstuk 17 van de Wm aan het bevoegd gezag moet
worden gemeld. De in dit besluit opgenomen geluidnormen zijn niet van toepassing op in werking treden van
deze bronnen bij storingen of calamiteiten.
3.4.5 Maximale geluidsniveaus
De door ons voor de gewijzigde inrichting berekende maximale geluidsniveaus (LAmax) voldoen in de RBS en
tijdens de regelmatige afwijkingen ter plaatse van alle geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving
ruimschoots aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode. Hierdoor zien wij geen redelijke aanleiding ten aanzien van de maximale geluidniveaus
verdere doelvoorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.4.6 Indirecte hinder
De voorkeursgrenswaarde ten aanzien van indirecte hinder (50 dB(A) etmaalwaarde, waarin in deze wordt
voldaan) is vanwege de ligging van onderhavige inrichting op een gezoneerd industrieterrein niet van
toepassing. Wij zien daarom geen aanleiding tot het stellen van eisen hieromtrent.
3.4.7
Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.4.7 Toelichting voorschriften
De aan deze beschikking te verbinden geluidsvoorschriften met betrekking tot de RBS (voorschrift 3.1.1), de
afwijkende bedrijfsituatie (voorschrift 3.1.2) vervangen de thans aan de vigerende vergunningen verbonden
voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.3, zoals vastgelegd in de beschikking van 8 augustus 2006. De ligging van
de nieuw gekozen referentiepunten voor de normstelling is aangegeven in bijlage 2 bij deze beschikking.
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De aan deze beschikking verbonden voorschriften 3.1.5 en 3.1.6, betrekking hebbende op het melden van
het in werking treden van ketels in de nachtperiode en storingen aan de afgassenketel, blijven onverkort van
kracht en zijn opnieuw (onder vernummering) aan deze beschikking verbonden.
3.5
Trillingen
De aan de vigerende vergunningen verbonden, op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
gebaseerde, doelvoorschriften met betrekking tot maximaal toelaatbare trillingsterkten in gevoelige objecten
worden ongewijzigd (onder vernummering) opnieuw aan deze beschikking verbonden (voorschrift 3.2.1,
3.2.2 en 3.2.3). Gelet op de aard van de activiteiten mag er van uitgegaan worden dat aan deze
voorschriften wordt voldaan.
3.6
Bodem
3.6.1
Bodembescherming
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met
vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om
vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen)
bodem beschermende 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.
Binnen de inrichting van WKC De Eendracht B.V. vinden de volgende potentieel bodembedreigende
activiteiten plaats:
opslag zoutzuur in bovengrondse tank met bijbehorend vulpunt;
opslag natronloog in bovengrondse tank met bijbehorend vulpunt;
opslag chemicaliën WKC in emballage
opslag zout voor onthardingsinstallatie;
opslag smeermiddelen WKC in emballage;
het ketelhuis van de WKC;
de traforuimte;
de ondergrondse bedrijfsriolering.
Op basis van de in 2000 in het kader van de NRB uitgevoerde bodemrisicorisico-analyse en opstelde
bodemrisicodocument (rapportnr. 98232725.R03 d.d. 15 augustus 2000), de naar aanleiding hiervan
uitgevoerde aanvullende maatregelen en op basis van aanvraag voor een veranderingsvergunning van 17
maart 2006 kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van voornoemde bodemrisicolocaties, conform de
NRB, wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A), hetgeen wij hebben
vastgelegd in voorschrift 8.2.1.
In afwijking tot vorenstaande mag, indien voor de inrichting een rioolinspectieprogramma wordt gehanteerd
en er voor de inrichting een bedrijfsnoodplan beschikbaar is, voor de bestaande ondergrondse
bedrijfsriolering worden volstaan met een bodemrisicocategorie B (verhoogd bodemrisico). Dit is vastgelegd
in voorschrift 8.2.2 en een aanvullend voorschrift 8.2.3.
In een aanvullend aan deze beschikking te verbinden voorschrift 8.2.4 is vastgelegd dat ten aanzien van de
bodembeschermende voorziening een inspectie- en onderhoudsprogramma beschikbaar moet zijn.
Voornoemde voorschriften 8.2.1 tot en met 8.2.4 vervangen de aan de vigerende vergunningen verbonden
voorschriften 9.2.1 en 9.2.2, zoals vastgelegd in de beschikking van 8 augustus 2006.
3.6.2
Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar 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.
Bodembelastingsonderzoek 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.
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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 of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodem herstel nodig is.
Voor de bestaande inrichting zijn in 1996 en 2006 bodemonderzoeken uitgevoerd welke samen de
beschrijving van de nulsituatie voor de bodemkwaliteit vormen.
Deze onderzoeken gelden ook als nulsituatie voor de bodemkwaliteit voor de inrichting van WKC De
Eendracht. Dit is in voorschrift 8.1.1 vastgelegd.
In de voorschriften 8.1.2, 8.1.3 en 8.1.4 is de uitvoeringvan een bodemeindonderzoek in geval
(gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten vastgelegd. Deze voorschriften met betrekking tot het
bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn
op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt
of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 8.16 sub c van de Wm. In dit artikel wordt gesteld dat
voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding heeft verloren.
Voornoemde voorschriften vervangen de hiertoe aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften
9.1.1 en 9.1.3 tot en met 9.1.5 (beschikking van 8 augustus 2006).
Aangezien voor de bestaande inrichting reeds is voldaan aan het bepaalde in voorschrift 9.1.2 van de
beschikking van 8 augustus 2006, komt dit voorschrift voor het resterende deel van de inrichting te vervallen.
3.7
Emissies lucht
3.7.1 Emissies stookinstallaties
Inleiding
De emissies naar de lucht vanuit de inrichting van WKC De Eendracht hebben betrekking op de rookgassen
van de aardgasgestookte WKK-installatie, bestaande uit een gasturbine, een afgassenketel en een
stoomturbine (thermisch vermogen 52,1 MWth) en 2 aardgasgestookte stoomketels 10 en 11 (met elk een
thermisch vermogen van 23,7 MWth).
De te beoordelen emissies van stookinstallaties betreffen stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof.
Vanwege een totaal geïnstalleerd thermische vermogen (> 50 MWth) valt onderhavige inrichting onder Ivbcategorie 1.3.b en vallen de WKK-installatie en stoomketel 10 voor wat betreft de emissie van NOx, SO2 en
stof onder het rechtstreeks werkende BEES A. Stoomketel 11 betreft een back-up ketel die minder dan 500
per jaar in werking is en daarmee niet aan de emissie-eisen van BEES A behoeft te voldoen (artikel 2 onder
b sub 7).
Voor stookinstallaties met een thermisch vermogen van 50 MWth of meer is de EG-richtlijn grote
stookinstallaties (2001/80/EG), de zogenaamde LCP-richtlijn van toepassing, welke op 7 april 2005
geïmplementeerd is in BEES A (Stb. 2005, 114) voor wat betreft nieuwe installaties. Er is voorzien in de
verdere implementatie van deze richtlijn voor wat betreft bestaande installaties.
Ten behoeve van de BBT-beoordeling hebben wij de emissie van stookinstallaties binnen onderhavige gbpvinstallatie, naast het BEES A, getoetst aan de BREF LCP.
Emissie stikstofoxiden
Op basis van de BREF LCP kan voor de gasturbine-installatie de toepassing van directe waterinjectie ter
reductie van de verbrandingstemperatuur en daardoor ook de emissie van thermisch NOx als BBT worden
beoordeeld.
In de BREF LCP wordt voor onderhavige bestaande aardgasgestookte gasturbine met toepassing van
waterinjectie een NOx-emissie van 42 tot 76 g/GJ (50 tot 90 mg per m^ bij 15% O2) als BBT beschouwd. Op
basis van de BREF LCP kan voor de bestaande aardgasgestookte stoomketels voor BBT worden uitgegaan
van een NOx-emissie van 50 -100 mg per m^ (berekend bij 3% O2).
In de bestaande situatie dient op basis van het BEES A (artikel 20.1e) voor de gasturbine-installatie, met
sturing op de waterinjectie, te worden voldaan aan een emissie-eis voor NOx van 65 g/GJ (ISO).
Voor stoomketel 10 dient op basis van het BEES A (artikel 17, lid 1 onder b sub 1) aan een emissie-eis voor
NOx van 150 mg per m^ (berekend bij 3% O2) te worden voldaan. Na vervanging van de brander dient aan
een emissie-eis van 70 mg per m^ (berekend bij 3% O2) te worden voldaan (artikel 17, lid 1 onder b sub 2).
Voor stoomketel 11 onder de 500-uren regeling van BEES A en kent in dit verband geen emissie-eis.
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In 2004 zijn bij metingen aan de gasturbine-installatie, zonder bijstook van de afgassenketel, waarden voor
de NOx-emissie tussen 26,2 en 81,2 g/GJ en tussen de 91 en 283 mg per m^ bij 3% O2 / 30 en 85 mg per m^
bij 15% O2 vastgesteld (rapportnr. RE 2004.R.0284 d.d. 30-03-2004). Aangegeven is dat in deze meest
ongunstige situatie, waarbij geen bijstook van de afgassenketel plaats vindt, met een waterinjectie van
maximaal circa 7,5 l/min (water/aardgas-ratio 0,39) aan de BEES A-eis van 65 g/GJ wordt voldaan. Ten
aanzien van de gasturbine-installatie wordt daarmee voldaan aan de eis van het BREF LCP.
De gemeten NOx-emissie van stoomketels 10 en 11 liggen tussen 110 en 125 respectievelijk 165 en 291 mg
per m^ (berekend bij 3% O2). Daarmee wordt voor ketel 10 wel aan de eis van het BEES A voldaan maar niet
aan de eis van het BREF LCP. Voor ketel 11 gelden geen eisen in verband met de 500-uren regeling van
BEES A. Ook voor ketel 11 wordt niet voldaan aan de eis van het BREF LCP.
Op basis van de BREF LCP wordt de toepassing van een low-NOx brander voor stoomketels als BBT
beschouwd. In voorschrift 2.1 is vastgelegd dat voor de ingebruikname van de stoomketels 10 en 11, deze
moeten zijn voorzien van een low-NOx brander. Met toepassing van een low-NOx brander kan aan de
emissie-eis van de BREF LCP worden voldaan. Na vervanging van de branders dient, conform het BEES A,
aan een emissie-eis voor NOx van 70 mg per m^ (berekend bij 3% O2) te worden voldaan.
Emissie zwaveldioxide
Het zwavelgehalte van de toe te passen brandstof is bepalend voor de emissie van zwaveldioxide (SO2). In
de BREF LCP is aangegeven dat bij toepassing van aardgas zeer lage S02-emissie te verwachten zijn. In de
BREF LCP wordt voor gasgestookte installaties een S02-emissie kleiner dan 10 mg per m^ (berekend bij
15% O2) als BBT beschouwd. De emissie-eis voor SO2 van BEES A voor gasgestookte installaties is 35 mg
per m^ (BEES A, artikel 13 sub 1 onder f). Aangegeven is dat bij toepassing van aardgas automatisch aan
deze eis wordt voldaan. Wij achten het daarom niet noodzakelijk een emissie-eis voor SO2 op te leggen.
Emissie stof
Het BEES A kent voor onderhavige gasgestookte installaties een stofeis van 5 mg per m^ (berekend bij 3%
O2), waarbij aangegeven wordt dat hier bij toepassing van aardgas als brandstof altijd aan voldaan zal
worden. Wij achten het daarom niet noodzakelijk om hiertoe een emissie-eis voor stof op te leggen.
Ook het aan de bestaande vergunningen verbonden voorschrift voor procesgebonden emissie van stof
(voorschrift 2.2 van de beschikking van 8 augustus 2006) komt, wegens het niet meer van toepassing zijn,
te vervallen.
Op basis van het rechtstreeks werkende BEES A dient voor onderhavige inrichting voor de emissie van NOx
en S02te worden voldaan aan de in onderstaande tabel opgenomen eisen. Wij achten het niet noodzakelijk
aangescherpte emissie-eisen op te leggen.
Component

Emissie-eis

Meetfrequentie

Meetcondities

Meetnorm

NOx
gasturbineinstallatie

65 g/GJ

2x per jaar

standaardcx)ndities
101,3 kPa en 273 Ken
droog rookgas

NEN-EN 14792:2005

NOx
stoomketel

70 mg/mo'' bij 3%

standaardcondities
101,3kPaen273Ken
droog rookgas

NEN-EN 14792:2005
NEN-ISO 11564:1998

O2

1x per 4 jaar

NEN-ISO 11564:1998

3.7.2 Monitoring emissies stookinstallaties
Voor de monitoring van voornoemde emissies van stookinstallaties is aansluiting gezocht bij het BEES A en
de BREF LCP. De wijze en frequentie van de emissiemetingen zijn vastgelegd in bovenstaande tabel.
Op basis van de BREF LCP wordt voor gasturbine-installaties groter dan 50 MWth een continue meting van
NOx als BBT beschouwd. In de oplegnotitie van de BREF LCP zoals die in Nederlandse Emissie Richtlijn
(NeR) is opgenomen, is aangegeven dat voor gasgestookte installaties waar emissiereducties worden
gerealiseerd met primaire emissiereducerende technieken (in dit geval waterinjectie) de variaties in emissies
beperkt zijn. De toepassing van een continue meting heeft hier geen meerwaarden en is derhalve niet
kosten effectief.
3.7.3 Emissiehandel CO2
Op 1 januari 2005 is in Nederland de C02-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit CO2emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland
en, indirect, tot besparing van energie.
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WKC De Eendracht B.V. past stookinstallaties van 20 MW of meer toe en valt dus onder het regime van het
Besluit. Het bedrijf heeft voor de C02-emissie een vergunning aangevraagd bij de Nederlandse
Emissieautoriteit (NEa). In deze vergunning is aangegeven hoeveel CO2 het bedrijf per jaar mag uitstoten.
Wij zijn daarmee geen bevoegd gezag meer voor de emissie van dit broeikasgas. Voor dit aspect zijn aan
deze beschikking dan ook geen voorschriften opgenomen.
3.7.4 Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies.
Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan 20 MW vallen onder de
reikwijdte van het Besluit NOx-emissiehandel.
In verband met de inzet van stookinstallaties van 20 MW of meer, valt onderhavige inrichting dus onder het
regime van het Besluit.
Het bedrijf beschikt over een vergunning afgegeven door de NEa waarin een prestatienorm voor de
jaaremissie voor NOx is opgenomen.
Voor bedrijven die onder de NOx-emissiehandel vallen, nemen wij in de vergunning geen jaargemiddelde
NOx-emissienormen meer op. Wel kunnen wij over kortere middelingsperiodes nog normen opleggen, onder
andere als dat noodzakelijk is in verband met de luchtkwaliteit in een gebied.
3.7.5
Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wm en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor
fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Ten aanzien van
onderhavige bestaande inrichting zijn de emissie van fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide
van belang.
Met betrekking tot onderhavige ambtshalve wijziging van de vigerende vergunningen is geen sprake van
wijzigingen (in negatieve zin) ten aanzien van de emissie van deze stoffen. Een toetsing aan de
immissiegrenswaarden achten wij daarmee niet nodig.
3.7.6 Emissie geur
Het aan de bestaande vergunningen verbonden voorschrift met betrekking tot de emissie van geur van de
waterzuivering (voorschrift 2.1.1 van de beschikking van 8 augustus 2006) komt, wegens het niet meer in
werking zijn van de zuivering, te vervallen.
3.8
Afvalwater
Bij besluit van 17 maart 2004 is door het waterschap Noorderzijlvest voor deze inrichting een vergunning in
het kader van de Wvo verleend voor onder meer het lozen van hemelwater, koelwater, regeneratiewater van
ionenwisselaars en ontharder, ketel spuiwater, laboratoriumafvalwater en huishoudelijk afvalwater op de
gemeentelijke riolering van Appingedam. In verband met het van kracht worden van de Wtw zijn wij thans
bevoegd gezag voor voornoemde indirecte lozingen van afvalwater op het gemeentelijke riool en dienen
deze lozingen via de Wm-vergunning te worden gereguleerd. In verband hiermee hebben wij de van
toepassing zijnde voorschriften uit voornoemd besluit van het waterschap Noorderzijlvest, met enige
wijzigingen, aan deze beschikking verbonden (voorschrift 7.1.2 tot en met 7.9.1).
In verband met de gewijzigde lozingsituatie zijn de bestaande, aan de vigerende Wm-vergunning verbonden,
lozingsvoorschriften 8.2.1 en 8.2.3 gewijzigd (thans voorschrift 7.1.1) en is het voorschrift 8.2.2 komen te
vervallen.
In haar advies van 6 januari 2011 (kenmerk 11-69) geeft het waterschap Noorderzijlvest aan dat er aan deze
beschikking geen voorschriften behoeven te worden verbonden met betrekking tot de niet meer van
toepassing zijnde indirecte lozing van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, regeneratiewater van
ontharders, laboratorium afvalwater en koelwater. De voorschriften zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 7
van deze beschikking zijn hierop aangepast.
3.9
Opslag en verlading gevaarlijke stoffen
Aan de vigerende vergunningen zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de opslag en aflevering van
dieselolie (voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 van de beschikking van 8 augustus 2006) en de opslag van
gasflessen (voorschrift 5.5.1 van de beschikking van 8 augustus 2006). Aangezien deze activiteiten thans
niet meer plaats vinden, komen deze voorschriften te vervallen.
Aan de vigerende vergunningen zijn verder voorschriften verbonden met betrekking tot de opslag en
verlading van chemicaliën in bovengrondse tanks (voorschriften 5.2.1 tot en met 5.3.5 van de beschikking
van 8 augustus 2006). Deze voorschriften komen te vervallen. Met betrekking tot de opslag van, ten
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behoeve van WKC toe te passen, natronloog (2 RVS tanks met 10 ton 18% natronloog en 10 ton 50%
natronloog) en zoutzuur (kunststof tank met 20 ton 30% zoutzuur) in bovengrondse tanks worden gewijzigde
voorschriften aan deze beschikking verbonden (voorschriften 5.1.1 tot en met 5.1.5).
Ten behoeve van de WKC wordt ammonia (voor pH-regeling, maximaal 100 kg, ADR-klasse 8), methanol
(wasmiddel, maximaal 100 kg, ADR-klasse 3) en dinatriumfosfaat (antiscaling, maximaal 100 kg, niet ADRgeclassificeerd) opgeslagen. De richtlijn PGS voor opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is niet van
toepassing op stoffen van ADR-klasse 8 minder dan 250 kg en stoffen die niet ADR-gedassificeerd zijn.
Ten aanzien van deze opslag van methanol in emballage wordt een nieuw voorschrift aan
vergunninghoudster opgelegd (voorschrift 5.2.1) waarin is vastgelegd aan welke bepalingen uit de richtlijn
PGS 15 deze opslag dient te voldoen.
De opslag van de overige chemicaliën in emballage alsook de opslag van smeeroliën, welke ook niet zijn
voorzien van een ADR-classificering, dienen te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot
bodembescherming (voorschrift 8.2.1).
De hiertoe aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften (voorschriften 5.4.1 tot en met 5.4.4 van
de beschikking van 8 augustus 2006) komen te vervallen.
3.10
Veiligheid
3.10.1 Brandveiligheid
De aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften met betrekking tot brandbestrijding
(voorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.5 van de beschikking van 8 augustus 2006) komen te vervalen. Voor
onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten zoals de aanwezigheid en onderhoud van
brandblusmiddelen gereguleerd via het op 1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit.
3.10.2 Bedrijfsnoodplan
Het aan de vigerende vergunningen verbonden voorschrift 6.2.1 zoals opgenomen in de beschikking 8
augustus 2006 en betrekking hebbende op het beschikbaar hebben van een bedrijfsnoodplan, blijft onder
vernummering (thans voorschrift 6.1.1) van kracht.
Het aan voornoemde beschikking verbonden voorschrift 6.2.2, betrekking hebbende op de uitvoering van
oefeningen met betrekking tot de bedrijfsnoodplan, komt in verband met de geringe relevantie te vervallen.
3.10.3 Voorzieningen ten behoeve van stroomuitval
Het aan de beschikking van 8 augustus 2006 verbonden voorschrift 6.3.1, betrekking hebbende op
stopzetting van het kartonproductieproces in geval van stroomuitval, is niet meer van toepassing voor de
resterende inrichting en komt daarmee te vervallen.
3.11
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het gebruik van
energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.
Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven.
Voor de bestaande inrichting is op 8 december 1999 het convenant Benchmarking energie-efficiency voor de
periode 2000-2012 ondertekend.
De Europese Unie heeft 1 januari 2005 een systeem van CO2- emissiehandel (ETS) ingevoerd dat het grote
inrichtingen met aanzienlijke C02-uitstoot mogelijk maakt CO2 rechten te kopen en te verkopen.
Onderhavige inrichting is een ETS-onderneming die valt onder de richtlijn die C02-emissiehandel verplicht
maakt.
In verband met de deelname aan de C02-emissiehandel behoefde in het kader van convenant
Benchmarking geen Energie Efficiency Plan meer worden opgesteld.
Wel moest de wereldtop en de afstand tot de wereldtop worden vastgesteld en diende jaarlijks de
energieprestaties conform het convenant Benchmarking energie-efficiency te worden gemonitord en te
worden gerapporteerd aan het Verificatiebureau benchmarking energie-efficiency (VBE).
Voornoemd convenant wordt voortgezet als het MEE-convenant (meerjarenafspraak energie-efficiency ETSondernemingen). Dit convenant is bedoeld voor bedrijven die onder het C02-emissiehandelsysteem vallen.
Conform voorschrift 10.1.1 van de beschikking van 8 augustus 2006 heeft de huidige vergunninghoudster
ons te kennen gegeven dat de deelname aan voornoemd convenant Benchmarking energie-efficiency is
stopgezet en daarmee ook niet zal worden deelgenomen aan het MEE-convenant. Aangezien aan het
bepaalde in voorschrift 10.1.1 is voldaan, komt dit voorschrift thans te vervallen.
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Vanwege de prolongatie van de deelname aan de C02-emissiehandel kunnen er ingevolge artikel 8.13 lid 2
van de Wm geen voorschriften, tot verbetering van de energie-efficiency, of voorschriften ter verlaging van
het energieverbruik worden opgenomen in de Wm-vergunning.
3.12
Afval
Vanwege het niet meer voor de inrichting relevant zijn, komen de middels het besluit van 8 augustus 2006
aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften 8.1.1 en 8.1.2, betrekking hebbende op de
"handling" en scheiding van afvalstoffen, te vervallen.
3.13
Werkplaats
Aangezien binnen de resterende inrichting geen onderhoud swerkplaats meer aanwezig is, komen de hiertoe
aan de beschikking van 8 augustus 2006 verbonden voorschriften 7.1 en 7.2 te vervallen.
3.14
Toestellen en installaties
De aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften 4.3.1 en 4.3.2, betrekking hebbende op een
noodstroomvoorziening, en voorschriften 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3, betrekking hebbende op productieproces
gebonden installaties, komen vanwege het niet meer relevant zijn te vervallen.
De aan de vigerende vergunningen verbonden voorschriften met betrekking tot elektrische installaties
(voorschriften 4.1.1 tot en met 4.2.2), stookinstallaties (voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.3) en
transformatoren (voorschriften 4.6.1 tot en met 4.6.5) worden, onder vernummering, opnieuw aan deze
beschikking verbonden.
Aanvullend verbinden wij aan deze beschikking voorschriften ten aanzien van de uitvoering en het
onderhoud van het tot de inrichting behorende gasontvangst- en reduceerstation (voorschriften 4.5.1 tot en
met 4.5.3).
3.15
Overige aspecten
3.15.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze beschikking 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.
3.16
Overige aspecten
3.16.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze beschikking 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.
3.16.2 Milieuverslaglegging
Op de activiteiten van WKC De Eendracht B.V.zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EUverordening E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet
jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen
aan derden. Het PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn
gesteld in hoofdstuk 12 van de Wm. De eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven
in voornoemde verordening. Met ingang van het verslagjaar 2009 wordt het geïntegreerde verslag
elektronisch ingediend.
3.16.3 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 heeft voor een ander compartiment. In onderhavige geval vindt geen relevante
onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
3.16.4 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 Wm (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit
hoofdstuk verplicht vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk
melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking
tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie
Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
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4

BESLISSING

4.1
Ambtshalve wijziging
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de voor de inrichting
van WKC De Eendracht op 23 maart 2004 en 8 augustus 2006 verleende vergunningen en de aan deze
beschikkingen verbonden voorschriften ambtshalve te wijzigen. Hierbij worden, ten behoeve van de
inzichtelijkheid, de aan voornoemde beschikkingen verbonden voorschriften ingetrokken en vervangen door
de bijgevoegde voorschriften.
4.2
Geldigheid van de vergunningen
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 8.1.2, 8.1.3 en 8.1.4
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
4.3
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 15 februari 2011.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

secretaris.

2 2 FEB. 2011
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
WKC De Eendracht B.V., Hereplein 4, 9711 GA Groningen;
Het College van Burgemeester en Wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam;
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
Nederlandse Emissie-autoriteit, Postbus 91.503, 2509 EC Den Haag.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
Vergunninghoudster dient te beschikken over een inspectie- en onderhoudssysteem dat de gehele inrichting
omvat en dat periodiek onderhoud en controle van installaties en voorzieningen ter beperking van de
milieubelasting en veiligheidsvoorzieningen met afdoende frequentie en diepgang waarborgt. Het inspectie
en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
a
De voorzieningen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
b
De wijze waarop en de frequentie waarmee inspectie en onderhoud plaatsvindt;
c
De wijze waarop registraties en interne rapportages plaatsvinden.
1.2
Communicatie
1.2.1
Het personeel moet op de hoogte zijn van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden voorschriften,
voor zover de voorschriften betrekking hebben op de eigen werkzaamheden. Dit geldt tevens voor personeel
van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.
1.2.2
Wijzigingen in de eigendomssituatie of de organisatiestructuur, moeten aan het bevoegd gezag ter kennis
worden gebracht.
1.3
Milieulogboek
1.3.1
Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden
bijgehouden. In het milieulogboek moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van
stookinstallaties etc);
c
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
e
Registratie van het energie- en waterverbruik;
f
Het bedrijfsnoodplan;
g
Registratie van emissies;
h
Metingen en storingen nageschakelde technieken;
i
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j
Een afschrift van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften en meldingen;
1.3.2
De in voorschrift 1.3.1 genoemde gegevens moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.4
(Onderhouds)werkzaamheden
1.4.1
Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds)werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan
nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze werkzaamheden
2
LUCHT
2.1
Om aan de geldende emissie-eisen van BEES A te voldoen, dienen de stoomketels 10 en 11 voor de
ingebruikname te zijn voorzien van een low-NOx brander.
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3

GELUID EN TRILLINGEN

3.1

Geluid

3.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LA^LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de onderstaande punten, gemeten op 5 meter hoogte, de daarbij aangegeven waarden niet
overschrijden.
referentiepunt
1
2
3
4

RD-coördinaten
x
y
252.813
593.193
252.895
593.095
252.782
593.021
252.705
593.128

dagperiode
(07.00-19.00 uur)
49
48
47
47

avondperiode
(19.00-23.00 uur)
49
48
47
47

nachtperiode
(23.00-07.00 uur)
49
48
47
47

3.1.2
In afwijking van voorschrift 3.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAHLT) in dB(A),
veroorzaakt door de inrichting, tijdens de regelmatige afwijkingen van de RBS (storing aan de
uitlaatgassenketel of het opstarten van een stoomketel) gemeten op 5 meter hoogte, de daarbij aangegeven
waarden niet overschrijden.
referentiepunt
1
2
3
4

RD-coördinaten
x
y
252.813
593.193
252.895
593.095
252.782
593.021
252.705
593.128

dagperiode
(07.00-19.00 uur)
56
49
48
59

avondperiode
(19.00-23.00 uur)
60
50
50
64

nachtperiode
(23.00-07.00 uur)
57
49
49
61

3.1.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De ligging van de referentiepunten is weergegeven in bijlage 2 van
deze beschikking.
3.1.4
Het opstarten van een ketel dient, voor zover dit plaatsvindt tussen 19.00 en 07.00 uur, ten minste 1 uur van
tevoren telefonisch te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3.1.5
Een storing aan de uitlaatgassenketel (K12) waardoor de directe uitlaat van de gasturbine langdurig in
werking zal treden dient, voor zover dit (tevens) tussen 19.00 en 07.00 uur plaatsvindt, bij aanvang van de
storing telefonisch aan het bevoegd gezag te worden gemeld.
3.2

Trillingen

3.2.1
Trillingen veroorzaakt door de inrichting dienen in de trillingsgevoeiige ruimte(n) van woningen van derden te
voldoen aan één van de volgende twee voorwaarden:
de waarde voor de maximale trillingsterkte (Vmax) dient kleiner te zijn dan de waarde A l van
onderstaande tabel, of
de waarde voor de maximale trillingssterkte (Vmax) dient kleiner te zijn dan de waarde A2 van de
onderstaande tabel en de trillingsterkte over de beoordelingsperiode (Vper) dient kleiner te zijn dan A3
van de onderstaande tabel.

TRILLINGSTERKIL

Dag en avond

Nacht

(07.00-23.00 uur)

(23.00-07.00 uur)

Al

A2
dag

avond

A3

Al

A2

A3

Woningen buiten het industrieterrein

0,15

2,5

1,5

0,07

0,1

0,2

0,05

Woningen op het industrieterrein

0,2

4

2

0,1

0,15

0,3

0,07
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3.2.2
De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 3.2.1 en de toetsing aan de
waarden A l tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2 "Hinder voor personen in
gebouwen door trillingen" (1993) van de Stichting Bouwresearch.
3.2.3
Het trillingsvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze woningen aan
degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van trillingsmetingen.

4

TOESTELLEN EN INSTALLATIES

4.1

Elektrische installaties

4.1.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010:2007.
4.1.2
De elektrische installatie in de inrichting mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het
telecommunicatieverkeer veroorzaken.
4.1.3
De gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar moet voldoen aan de gevarenzoneindeling NEN-EN-IEC 60079-1001:2009 en NPR 7910-1:2008.
4.1.4
Informatie met betrekking tot de gevarenzone-indeling en de daarbij behorende beschermingswijze(n)
moeten zijn gedocumenteerd. Deze documentatie moet voldoende gegevens bevatten om onderhoud uit te
kunnen voeren en altijd bijgewerkt en beschikbaar zijn.
4.1.5
Het ontwerp en de installatie van de elektrische installatie en de keuze elektrisch materieel in daartoe
aangewezen gevarenzones met betrekking tot gasontploffingsgevaar moeten voldoen aan NEN-EN-IEC
60079-14:2008 en NPR 7910-1:2008. Voordat een nieuwe installatie in gebruik wordt gesteld moet deze
worden
onderworpen aan een eerste inspectie NEN-EN-IEC 60079-17:2007.
4.2
Bliksemafleiding en statische elektriciteit
4.2.1
De uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardingsinstallaties moeten
geschieden overeenkomstig NEN 1014:1992.
4.2.2
Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en
bliksemafieiderinstallaties moeten ten minste éénmaal per jaar door een erkend installatiebureau worden
doorgemeten.
4.3

Stookinstallaties

4.3.1
De gasinstallaties, inclusief de daarbij behorende beveiligingsapparatuur, moeten voldoen aan NEN
2078:2001,
en/of de VISA-voorschriften voor stookinstallaties voor zover deze van toepassing zijn en zoals deze op
datum van de vergunningverlening van kracht waren. De branderinstallaties moeten om de 2 jaar aan de
hand van de VISA-voorschriften op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe
bevoegde deskundige. Over de verrichte controles en het uitgevoerde onderhoud moet melding worden
gedaan in een logboek.
4.3.2
De aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur vanaf de uitlaatzijde van het
gasontvangstation tot en met de gasverbruiktoestellen, met uitzondering van de gasleidinginstallaties
waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078:1976 van toepassing heeft verklaard,
moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de "Voorschriften voor gasleidinginstallaties" (uitgave
1988) van de N.V. Nederlandse Gasunie.
4.3.3
In het ketelhuis en de overige ruimten waar stookinstallaties zijn opgesteld mogen geen voorwerpen of
stoffen zijn opgeslagen die het brand- en/of explosiegevaar kunnen veroorzaken.
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4.4

Transformatoren

4.4.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.
4.4.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005.
4.4.3
In transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30
minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005 en dienen behoudens het onmiddellijk doorlaten
van
een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel gesloten worden
gehouden.
4.4.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.
4.4.5
De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door
het elektriciteit leverend bedrijf.
4.5
Gasontvangst- en reduceerstation
4.5.1
De bedrijfsvoering, het onderhoud en de inspectie van gasdrukregel- en meetstations moeten voldoen aan
NEN 1059:2008 "Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor transport en distributie" met
bijbehorende wijzigingsbladen.
4.5.2
Het bedienend personeel moet toegang hebben tot:
een schema van het aardgasmeet- of regelstation en de toegepaste appendages;
een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters;
rapporten van eerdere beproevingen.
4.5.3
Met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten, moet een afstand van 6
respectievelijk 4 meter in acht worden genomen

5

OPSLAG EN VERLADING GEVAARLIJKE STOFFEN

5.1

Opslag natronloog en zoutzuur in bovengrondse tanks

5.1.1
De tanks, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en
worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten
bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.
5.1.2
De tanks moeten zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet zijn voorzien
van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium.
5.1.3
De tanks moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De tanks mogen
slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van de tanks moet zonder lekken en morsen geschieden.
5.1.4
Indien een tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij
de tank een afsluiter zijn geplaatst.
5.1.5
Een tank dient ten minste binnen elke 15 jaar door of namens het KIWA op vloeistofdichtheid en
deugdelijkheid te worden onderzocht.
5.1.6
De tanks moeten in een lekbak zijn geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2, 4.3.4 en t
4.3.5 van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties" van het
Ministerie van VROM (versie 10 juni 2001).
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5.2

Opslag chemicaliën in emballage

5.2.1
Binnen de inrichting mag maximaal 100 kg methanol worden opgeslagen. De opslag van methanol ten
behoeve van de WKC in emballage dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 van de
richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" van het Ministerie van VROM (versie 28 juni
2008):
3.1.1 t/m 3.1.5;
3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4;
3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3;
3.7.1;
3.9.1;
3.11.1 t/m 3.11.3;
3.12.1;
3.13.1 t/m 3.15.5;
3.14.1 t/m 3.14.3;
3.15.1 en 3.15.2;
3.16.1 en 3.1.6.2;
3.17.1;

3.20.1;

3.21.1 en 3.21.2;
3.22.1;
3.25.1.
6

VEILIGHEID

6.1
Bedrijfsnoodplan
6.1.1
Er dient een actueel bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende
onderdelen te bevatten:
a
Een beschrijving van de denkbare (categorieën van) incidenten;
b
De bedrijfsnood-organisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, coördinatiecentra,
waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen, medische
noodvoorzieningen;
c

Fasering van beheersing en bestrijding van de beschouwde incidenten, meldingsprocedures en
klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere
situatie;
d
Overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe
hulpdiensten, beschikbaarheid getraind personeel.
Het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampenbestrijdingsplannen.
7

AFVALWATER

7.1
Algemeen
7.1.1
Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
De doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd
zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende
apparatuur niet wordt belemmerd;
b
De verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd
zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd.
7.1.2
Vergunninghoudster dient één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast (is) zijn met het
toezicht op de naleving van het bepaalde in onderstaande voorschriften. Van degene(n) die door of vanwege
haar is (zijn) aangewezen dienen naam (namen), adres(en) en telefoonnummer(s) bekend te zijn bij het
bevoegd gezag. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
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7.2
Lozingseisen
7.2.1
De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstromen (lozingspunt 2,
lozingstekening MC 8219) mogen uitsluitend bestaan uit:
a
stoomketelspui;
b
regeneratiewater van ionenwisselaars;
c
niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het dakoppervlak en niet-verontreinigd terreinwater.
7.2.2
Het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 7.2.1 onder a en b dient in enig steekmonster,
gemeten ter plaatse van het lozingspunt 2 aan de Woldweg, het gehalte aan onopgeloste bestanddelen
niet meer te bedragen dan 60 mg/l, bepaald conform de NEN-EN 872.
7.2.3
In het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 7.2.1 onder b, dient in enig steekmonster,
gemeten ter plaatse van het lozingspunt 2 aan de Woldweg, het gehalte aan chloride niet meer te
bedragen dan 1.000 mg/l, bepaald volgens de NEN 6651:1992, NEN-EN-ISO 10304-2:1996, NEN
6476:1981, NEN 6470:1993.
7.2.4
In het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 7.2.1 onder a, dient in enig steekmonster,
gemeten ter plaatse van het lozingspunt 2 aan de Woldweg, de temperatuur niet meer te bedragen dan
30°C.
7.2.5
Voorkomen dient te worden dat het in de voorschrift 7.2.1 genoemde afvalwater meer dan onvermijdelijk is
verontreinigd.
7.3
Onderzoek / maatregelen / rapportage
7.3.1
Vergunninghoudster dient in steekmonsters van het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 7.2.1,
één keer per kwartaal onderzoek uit te voeren naar de concentratie van de in voorschriften 7.2.2, 7.2.3 en
7.2.4 vermelde parameters/stoffen.
7.3.2
Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat steeds binnen 2 maanden nadat de in voorschrift 7.3.1 bedoelde
monsters zijn genomen, de analyseresultaten en de opgave van de hoeveelheid geloosd afvalwater aan het
bevoegd gezag zijn overgelegd.
7.3.3
Desgewenst mag een andere analysemethode worden toegepast en mogen de bemonsterings- en
rapportagefrequentie worden aangepast. Een voorstel hiertoe dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
te worden overgelegd.
7.4
Goedkeuring
7.4.1
Indien de vergunninghoudster van plan is stoffen en preparaten te gaan gebruiken die niet in de aanvraag
in het kader van de voormalige Wvo van 10 juli 2003 zijn vermeld en die in een lozing aanwezig kunnen zijn,
dan volgt de vergunninghoudster de volgende procedure:
De vergunninghoudster laat de stoffen en preparaten volgens de ABM (versie 2000) toetsen en
overlegt de gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag;
De stoffen en preparaten mogen pas worden toegepast, nadat het bevoegd gezag schriftelijk
goedkeuring heeft gegeven en uitsluitend in de concentratie en hoeveelheid die door het bevoegd
gezag zijn goedgekeurd.
7.5

Controlevoorzieningen

7.5.1
Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 7.2.1 (lozingspunt 2) dient te allen
tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen deze afvalwaterstromen via een aparte controleput te
worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
7.5.2
De in voorschrift 7.5.1 bedoelde controleputten (c.q. -voorzieningen) dienen zodanig te zijn geplaatst, dat
deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
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7.6
Beheer en onderhoud
7.6.1
De in deze beschikking en de in de aanvraag in het kader van de voormalige Wvo van 10 juli 2003 bedoelde
lozingswerken, controlevoorzieningen en voorzieningen tot het terughouden van verontreinigingen, moeten
doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en deskundig en met zorg worden bediend.
Aanwijzingen hieromtrent van het bevoegd gezag moet door vergunninghoudster worden opgevolgd.
7.7

Logboek

7.7.1
Vergunninghoudster houdt een logboek bij, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
de geloosde hoeveelheid afvalwater op het riool per jaar;
de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorzieningen zijn
genomen;
eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen welke invloed kunnen hebben op de
waterkwaliteit en/of kwaliteit;
de inkoop van de grond- en hulpstoffen en preparaten die per jaar mogelijk in het afvalwater
teruggevonden kunnen worden.
7.7.2
De in het logboek op te nemen gegevens dienen conform voorschrift 1.3.1 te worden bewaard.
7.8
Calamiteiten
7.8.1
Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften, welke
bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting niet zal kunnen worden voldaan dient
vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen, ten einde een nadelige invloed op het functioneren van
zuiveringstechnische werken te voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere
omstandigheden dient vergunninghoudster onmiddellijk het bevoegd gezag in kennis te stellen.
Indien het bevoegd gezag dit nodig acht dient binnen een door haar te stellen termijn een schriftelijk rapport
te worden uitgebracht met vermelding van:
de oorzaak van het voorgevallene;
de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
de genomen maatregelen na het voorgevallene;
de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
de ter zake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
7.9

Melden van wijzigen

7.9.1
Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke lozingssituatie niet meer overeen komt met
hetgeen in de aanvraag in het kader van de voormalige Wvo van 10 juli 2003 is opgenomen en/of niet langer
voldoet aan in deze beschikking hiertoe opgenomen voorschriften, moeten aan het bevoegd gezag worden
gemeld en behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.
8

BODEM

8.1

Bodemonderzoek

8.1.1
De resultaten van het in 1996 uitgevoerde bodemonderzoek (rapport d.d. 19 december 1996 met kenmerk
10289-61357) en het bij de aanvraag gevoegde bodemonderzoek (rapport d.d. 13 maart 2006 met kenmerk
16546-161555) gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit.
8.1.2
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en
de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na
beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste
voldoen aan NEN 5740:2009.
8.1.3
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte
locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van
de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde
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opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek.
8.1.4
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
8.2

Bodembeschermende voorzieningen

8.2.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB (versie 1997) 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).
8.2.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 8.2.1 mag voor de bestaande ondergrondse bedrijfsriolering
worden volstaan met een bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico, emissiescore 2).
8.2.3
Om aan het gestelde in voorschrift 8.2.2 te voldoen dient vergunninghoudster voor de inrichting te
beschikken over en uitwerking te geven aan een rioolinspectieprogramma.
8.2.4
Bodembeschermende voorzieningen binnen de inrichting moeten periodiek worden onderhouden.
Vergunninghoudster dient te beschikken over een, op de voorzieningen en bedrijfsactiviteiten afgestemd,
onderhoudsprogramma. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:
welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
uitvoerende instantie(s);
welke middelen daarvoor nodig zijn.
Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en
moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overgelegd. De vergunninghoudster moet erop toezien
dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:
datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen;
uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten conform voorschrift 1.3.1 worden bewaard.
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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
Wtww.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ABM:
Algemene Beoordelings Methodiek voor stoffen en preparaten.
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01", zijnde de
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is,
en de duur van die beoordelingsperiode.
BEVOEGD GEZAG:
College van Gedeputeerde Staten van Groningen
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie
moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.
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:
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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.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en
68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr.Li):
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 ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
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.
OPENBAAR RIOOL
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
OPSLAGPLAATS:
Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de
bewaring van gevaarlijke stoffen.
OPSLAGRUIMTE:
Een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen,
chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaal periode.
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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.
Wgh:
Wet geluidhinder
Wm:
Wet milieubeheer
Wms:
Wet milieugevaarlijke stoffen
Wtw:
Waterwet
Wvo:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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BIJLAGE 2 :

REFERENTIEPUNTEN GELUID
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