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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 10 mei 2011
Nr. 2011-20856/19, lUV
Zaaknr. 321122
Verzonden: 1 2 M E I 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van NUON Power Projects 1 BV om een vergunning op grond van de
Wet milieubeheer voor het realiseren van diverse veranderingen/wijzigingen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 30 september 2010 hebben wij een gecombineerde aanvraag en een verzoek om wijziging in het kader
van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen van NUON
Power Projects 1 BV (verder: NUON) voor het veranderen van de inrichting.
Ten aanzien van de Wm betreft het een aanvraag en wijzigingsverzoek ingevolge ex artikelen 8.1 Wm en
8.24 Wm. De aangevraagde veranderingen hebben met name betrekking op het bedrijven van de in juli 2009
vergunde centrale op uitsluitend aardgas (fase 1). Dit besluit herziet daarmee op onderdelen de verleende
oprichtingsvergunning. De basis hiervoor is gelegen in artikel 8.24 Wm juncto art. 6:18 Awb.
De aanvraag is eerst op 22 december 2010, gedateerd 17 december 2010, kenmerk ProGro-0013 door de
aanvrager aangevuld. Vervolgens is op 7 januari 2011 (kenmerk Magnum ProGro-0015) nog een nieuwe
aangepaste versie van de opstellingstekening nagezonden, waarop het lozingspunt van het visretoursysteem is aangegeven. Deze nieuwe opstellingstekening is door ons ontvangen op 10 januari 2011.
Vervolgens is op 18 januari 2011 (kenmerk Magnum-ProGro-0016) een tweede nadere aanvulling
toegezonden
Op punten waar de aanvullingen afwijken van de op 30 september 2010 ingediende aanvraag, zijn de
aanvullingen leidend voor de beoordeling van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen.
De inrichting is gelegen aan de Synergieweg 11-39 te Eemshaven, kadastraal bekend gemeente
Uithuizermeeden, sectie A, nummer(s) 3416 en 3417.
De activiteiten van NUON zijn vergunningplichtig op basis van de volgende categorieën van bijlage I van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
categorie 1.1c: Inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het
verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen
groter dan 130 kW;
categorie 1.3b: Inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van
50 MW of meer;
categorie 28.1a sub 2: Inrichtingen voor het opslaan van bed rijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan
een capaciteit hebben van 5 m^ of meer;
categorie 28.1b: Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van
afvalstoffen;
categorie 28.4a sub 6: Inrichtingen voor het opslaan van andere van buiten de Inrichting afkomstige
afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10^ m^ of meer;
categorie 28.4b sub 1: Inrichtingen voor het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige
huishoudelijke afvalstoffen of van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een
opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.10^ m^ of meer;
categorie 28.4e sub 2: Inrichtingen voor het verbranden van van buiten de inrichting afkomstige
bedrijfsafvalstoffen.
Ingevolge categorieën 1.3b, 28.4a sub 6, 28.4b sub 1 en 28.4e sub 2 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd
gezag om overde Wm-vergunningverlening te beslissen.
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Het bevoegde gezag voor de beschikking in het kader van de Wvo is de Minister van Infrastructuur en Milieu.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is op 7 juli 2009 (zaaknr. 173662, procedurenr. 6147) een oprichtingsvergunning In het
kader van de Wet milieubeheer verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Deze vergunning is ten tijde van de onderhavige aanvraag nog niet onherroepelijk.
1.3
Achitergrond aanvrager
De aanvrager NUON Power Projects 1 BV is een dochteronderneming van de NV NUON Energy Sourcing
BV. NUON is een energieonderneming met klanten in Nederland, België en Duitsland voor de afname van
elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten. NUON is actief in productie, handel en levering van
energie. Sinds 1 juli 2009 is NUON onderdeel van Vattenfall. Vattenfall Is een energiebedrijf dat met name
actief is In Noord-Europa.
1.4
Beschrijving van de veranderingen
Gedurende de verdere ontwikkeling van de te realiseren elektriciteitscentrale is op basis van
voortschrijdende technische inzichten o.m. gebleken dat enkele wijzigingen nodig zijn In de reeds verleende
vergunningen in het kader van de Wm en de Wvo.
Naast diverse aangevraagde veranderingen op grond van artikel 8.1 Wm, verzoekt NUON op grond van
artikel 8.24 Wm tevens om wijziging van vergunnlngeisen in de reeds verleende vergunningen van 7 juli
2009. De aangevraagde veranderingen/wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de fase waarin de
centrale op uitsluitend aardgas wordt bedreven (fase 1), maar betreffen ook enkele punten ten aanzien van
de fase waarin het vergassingsbedrijf is gerealiseerd (fase 2).
De verandering/wijzigingen bestaan uit:
het plaatsen en bedrijven van twee aardgasgestookte hulpketels tb.v. de STEG's;
het plaatsen en bedrijven van maximaal vier aardgasgestookte (back-up) ketels t.b.v.
aardgasvoorverwarming;
het plaatsen en bedrijven van drie noodstroomdiesels en één brandblusdieselaggregaat;
verplaatsing van het gasontvangstation (GOS);
andere afvalwaterbehandeling (geen ABI in fase 1);
het plaatsen van een nieuwe/grotere ammoniaopslagtank ten behoeve van de DeNOx;
het plaatsen en bedrijven van twee skid-units ten behoeve van deminwater productie;
een toename van het drinkwaterverbruik ten behoeve van deminwater productie en sperwater voor de
bestaande koelwaterpompen;
de lozing van huishoudelijk afvalwater geschiedt niet meer op het oppervlaktewater, maar op het
gemeentelijk riool;
de verplaatsing van het lozingspunt voor afvalwater op de Wilhelminahaven;
de verplaatsing van de monsternamepunten voor koelwater en het afvalwater uit de ABI;
beproeving van de vloeistofdichtheid van de riolering;
opnemen van maximale emissie-eisen per afzonderlijke meting voor dioxinen/furanen afkomstig van
de STEG's, de restgasnaverbrander en het kolenmaal- en droogsysteem;
verlaging van de jaargemiddelde emissie van dioxinen/furanen uit het kolenmaal- en droogsysteem;
continue meting van de ammoniakconcentratie In de rookgassen van de STEG's;
wijziging van de te emitteren jaarvracht van ammoniak uit de STEG's bij vergassingsbedrijf.
De afzonderlijke wijzigingen worden per milieuthema inhoudelijk beoordeeld in paragraaf 3 van deze
beschikking.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Wij hebben voor de voorbereiding van de beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De gecombineerde Wm/Wvo-aanvraag is op 30 september 2010 door NUON ingediend. Wij hebben de
ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 4 oktober 2010 schriftelijk bevestigd.
Een exemplaar van de aanvraag Is verzonden op 4 oktober 2010 aan Rijkswaterstaat Noord Nederland
welke het bevoegde gezag is in het kader van de Wvo, alsmede aan het Waterschap Noorderzijlvest die als
adviseur bij deze procedure is betrokken.
NUON heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling van de
aanvraag en de voorbereiding van de beschikking. Het betrof onderbouwende informatie ten aanzien van de
gevolgen voor geluld, luchtkwaliteit en veiligheid. Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet
bestuursrecht hebben wij NUON per brief van 11 november 2010, kenmerk 2010-60373a,MV in de
gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de behandeling van de aanvraag
is opgeschort.
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Per schrijven van 17 december 2010, kenmerk: ProGro-0013, per schrijven van 7januari 2011, kenmerk
Magnum ProGro-0015 en per schrijven van 18 januari 2011, kenmerk Magnum-ProGro-0016, heeft NUON
de aanvraag aangevuld. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens is de voorbereidingsperiode weer
gestart. De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van
dit besluit.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter Inzage gelegd In de Gemeente Eemsmond en in de Duitse gemeenten
Emden, Borkum, Bunde, Juist, Jemgum en Krummhörn en In het provinciehuis. Dit is bekend gemaakt door
het plaatsen van een kennisgeving in de Ommelander Courant (26 januari 2011), de Eemsbode (27 januari
2011) en In het Dagblad van het Noorden van 29 januari 2011, tevens ook in Duitse kranten, alsmede op de
website van de provincie Groningen.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is tevens verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (van 31 januari 2011 toten met 14 maart 2011)
van de ter inzage legging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar
voren te brengen.
Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking zijn van de navolgende instanties en personen
inspraakreacties (adviezen en zienswijzen), hierna genoemd onder 2.4.3. Ingekomen. Deze reacties zijn alle
binnen de daarvoor gestelde termijn ingekomen en zijn mitsdien ontvankelijk.
De binnengekomen inspraakreacties zijn verzameld en gebundeld en deze bundel wordt bij dit besluit aan
alle partijen gezonden. Deze reacties en adviezen zijn in het navolgende (paragraaf 2.4.3.) samengevat en
behandeld.
2.2
Coördinatie
Met deze Wm-vergunningaanvraag is tevens een aanvraag voor wijzigingen op grond van de Wvo
vergunning ingediend bij Rijkswaterstaat Noord Nederland. Op grond van afdeling 3.5 Awb zijn de
aanvragen gecoördineerd voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderlinge samenhang
van de beschikkingen, door middel van ambtelijk overleg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden
tussen beide vergunningen.
Met de aanvraag om milieuvergunning Is géén aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien
een Watervergunning niet nodig is. De Wvo-vergunning wordt, zodra deze onherroepelijk is, gelijkgesteld
met een watervergunning. Een watervergunning is daarom, buiten datgene wat middels de Wvo-vergunning
wordt gereguleerd, niet noodzakelijk.
Op grond van art. 8.31 heeft het Waterschap Noorderzijlvest ons per brief van 5 november 2010, kenmerk
10-541 (door ons ontvangen op 8 november 2010) geadviseerd inzake de aangevraagde indirecte lozingen.
Voor de inhoud hiervan verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen'.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden aangevraagd.
Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om de milieuvergunning en een
aanvraag om een vergunning t.b.v. het bouwen is daarom nodig.
2.3
Milieueffectrapport
De voorgenomen veranderingen/wijzigingen zijn niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het
Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). Ook in de provinciale milieuverordening zijn geen
aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De aangevraagde
veranderingen/wijzigingen zijn derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingspllchtig.
2.4
Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen
2.4.1 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden, namens de minister van Verkeer en Waterstaat;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemsmond;
de VROM-Inspectie Noord te Groningen;
het Ministerie van EL&l, DRZ vestiging Noord te Groningen;
het Waterschap Noorderzijlvest;
de Waterdienst te Lelystad;
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort;
het Ministerie van VROM p/a RIVM, Centrum voor Externe Veiligheid te Bilthoven;
het Ministerie van VROM, afd. DSB;
Hulpverleningsdienst Groningen/Regionale Brandweer Groningen te Groningen;
Arbeidsinspectie, directie Major Hazard Control te Arnhem;
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de Burgemeester van de gemeente Eemsmond;
het havenschap Groningen Seaports te Delfzijl;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl te Delfzijl;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loppersum te Loppersum.
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Ameland en Schiermonnikoog
Gedeputeerde Staten van Frysian
Op grond van de afspraken vastgelegd In de Gemeenschappelijke verklaring hebben wij op grond van artikel
8.7 Wm. jo. 8.4 Ivb de aanvraag met de daarbij behorende stukken aan de volgende Instanties in Duitsland
verstrekt:
Regierungsvertretung Oldenburg te Oldenburg;
Stadt Emden te Emden;
Stadt Borkum te Borkum;
Gemeinde Bunde te Bunde;
Gemeinde Jemgum te Jemgum;
Gemeinde Juist te Juist;
Gemeinde Krummhörn te Krummhörn.
De aanvraag met de daarbij behorende stukken is tevens verstrekt aan de instellers van het beroep op de op
7 juli 2009 verleende oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Naast de Stadt Borkum
zijn dat:
de heer F. Pais en mevrouw E.Zwaag te Oudeschip;
de MOB (Mobilisation for the Environment) te Nijmegen;
Herr Prof. Konrad Hüchting, Fr. EbertstralSe 72, 26725 Emden, Duitsland;
Herr Dipl. Ing. agr. Johann Smid, Dorfstralie 7, 26736 Groothusen, Duitsland.
Daarnaast zijn de volgende organisaties over het initiatief geïnformeerd:
NOM N.V. te Groningen;
Wasser- und Schifffahrtsamt Emden te Emden;
Natlonalparkverwaltung NIedersachsisches Wattenmeer te Wilhelmshaven;
Niedersachsiches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Kusten und Naturschutz, Betriebsstelle
Aurich te Aurich;
Niedersachsiches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Kusten und Naturschutz, Betriebsstelle
Oldenburg te Oldenburg;
Landkreis Aurich te Aurich;
Landkreis Leer;
Wasser- und Schifffahrtsdirektion- Nordwest te Aurich;
Industrie- und Handelskammerfür Ostfriesland und Papenburg te Emden;
Landwirtschaftskammer Weser-Ems te Oldenburg;
Gewerbeaufsichtsamt Emden te Emden;
alsmede de volgende milieugroeperingen:
Natuur en Milieu te Utrecht
Waddenvereniging te Harlingen;
Greenpeace Nederland te Amsterdam;
Milieufederatie Groningen te Groningen;
Milieudefensie Groningen te Groningen;
Vereniging Op Goede Grond te Oudeschip;
Naturschutzbund Deutschland (NABU), Kreisgruppe Emden te Krummhörn;
BUND-Landesverband Niedersachsen e.V. te Hannover.
Besorgte Borkümer Burger te Borkum
Een Nederlandstalige kennisgeving is gezonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de
directe omgeving van de vestigingslocatie.
Een Duitstalige kennisgeving is gezonden aan, in totaal, een 20-tal Duitse instanties.
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Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door het Waterschap Noorderzijlvest.
De strekking van dit advies is in de navolgende paragraaf nader uitgewerkt.
2.4.2 Advies Waterschap Noorderzijlvest
Ten aanzien van de voorgenomen lozing van huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering is advies
uitgebracht door het Waterschap Noorderzijlvest. Dit advies is per brief d.d. 5 november 2010 (kenmerk
10-5451) door ons ontvangen op 8 november 2010.
Het Waterschap is van oordeel dat de kwaliteit en/of kwantiteit van het huishoudelijk afvalwater niet wijzigt
ten opzichte van de eerder vergunde situatie en dat lozing hiervan op de riolering niet leidt tot
onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater en schade aan de zuiveringstechnische werken.
De verwachting is dat het rioolstelsel in 2011 zal worden aangelegd. Geadviseerd wordt om in de Wmvergunning eisen te stellen aan de lozing van het huishoudelijk afvalwater van NUON, middels het opnemen
van voorschriften op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Dit advies is door
ons overgenomen en heeft geleld tot het opnemen van de voorschriften 2.1.1 en 2.1.2 in deze vergunning.
2.4.3 Ingebrachte zienswijzen op de ontwerpbeschikking
Onderstaand zijn alle indieners van zienswijzen op de ontwerpbeschikking d.d. 21 januari 2011 voor NUON
Power Projects 1 BV (verder NUON) in chronologische volgorde van binnenkomst - met vermelding van de
ontvangstdatum van de inspraakreactie - opgesomd. De afzonderlijk ingebrachte zienswijzen op de
ontwerpbeschikking zijn in het onderstaande weergegeven, waarna in cursieve tekst onze reactie op de
zienswijze volgt. In een aantal gevallen zijn de zienswijzen samengevat, waarbij uiteraard de strekking van
de zienswijze overeind is gebleven.
Voor de zienswijzen die hebben geleid tot het aanpassen van deze beschikking Is een * geplaatst.
Tijdens de terinzageligging van de ontwerpbeschikking zijn van de navolgende personen of partijen
inspraakreacties ontvangen, te weten van:
A. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, d.d. 16.02.2011;
B. Mobilisation for the Environment (MOB) mede namens de Stichting Natuur & Milieu,
d.d. 18.02.2011 (= ingetrokken d.d. 20 april 2011);
C. Kreisverwaltung Landkreis Leer, d.d. 24.02.2011;
D. Waterschap Noorderzijlvest, d.d. 16.02.2011;
E. Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest, d.d. 07.03.2011;
F. StadtEmden, d.d. 10.03.11;
G. Gemeinde Krummhörn, d.d. 11.03.11;
H. Dipl. Ing.agr. Johann Smid, d.d. 11.03.11 (= ingetrokken d.d. 11 april 2011);
1. NUON Power Projects 1 BV, d.d. 11.03.11;
J. Greenpeace, d.d. 14.03.11 (= ingetrokken d.d. 18 april 2011);
K. Kolkman Advocaten namens de heer F. Pais en mevrouw E. Zwaag te Oudeschip, d.d. 14.03.11;
L. Vereniging Zuivere Energie, d.d. 14.03.11;
M. Uwe Loers, d.d. 15.03.11;
N. Elsche Wilts, d.d. 15.03.11;
O. Klaus Pieper, d.d. 15.03.11.
* A.
Ministerie van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie (EL&I)
Het ministerie van EL&l geeft te kennen geen bezwaren te hebben op de voorgestane wijzigingen. Wél
brengt zij naar voren dat in de ontwerpbeschikking benaming "ministerie van LNV te Groningen" moet
worden gewijzigd in het "ministerie van EL&l, DRZ vestiging Noord".
Reactie: In de definitieve beschikking zal de benaming worden aangepast
B.
Mobiisation for the Environment (MOB) mede namens de Stichting Natuur & Milieu
Door MOB is, mede namens Stichting Natuur & Milieu, een aantal reacties ingebracht op de
ontwerpbeschikking. Deze inspraakreacties zijn per e-mailbericht van 20 april 2011 ingetrokken.
C;
Kreisverwaltung Landkreis Leer
De Kreisverwaltung van Landkreis Leer geeft aan de ontwerpbeschikking voor de veranderingen van de
Multl-fuel centrale In de Eemshaven te hebben ontvangen en verwijst naar de eerder ingebrachte
zienswijzen op het MER en de oprichtingsvergunning. Als bijlage bij de zienswijze is een kopie van een
Resolutie van het gemeentebestuur van Landkries Leer tegen nieuwbouwvan kolencentrales gevoegd.
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Landkreis Leer stelt dat de wettelijk voorgeschreven en opgelegde grenswaarden in acht genomen moeten
worden en toepassing van de nieuwste stand der techniek van de Initiatiefnemer dient te worden verlangd.
Verder wordt verzocht om verder op de hoogte te worden gehouden over het verloop van deze
vergunningenprocedure.
Reactie: De eerder ingediende zienswijzen op het MER en de oprichtingsvergunning zijn niet relevant voor
onderhavig besluit Ook de bij de zienswijze gevoegde resolutie leidt niet tot andere of gewijzigde inzichten
m.b.t ons besluit Bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten is getoetst aan de wettelijke
grenswaarden en of er wordt voldaan aan de stand der techniek. Wij hebben geconstateerd dat hieraan
wordt voldaan.
De Kreisverwaltung van de Landkreis Leer zal door ons ook over het verdere verloop van deze
vergunningenprocedure op de hoogte worden gehouden.
D.
Waterschap Noorderzijlvest
De ontwerpbeschikkingen geven het Waterschap Noorderzijlvest geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.
E;
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest
De ingebrachte zienswijze heeft betrekking op de snelheid van de koelwaterstroming en heeft derhalve geen
betrekking op de Wm-vergunning.
F;
Stadt Emden
Stadt Emden venwijst in haar zienswijzen naar de eerder ingebrachte inspraakreacties ten aanzien van de
Nbw-vergunning en de Wm-oprIchtingsvergunning. Verder wordt verzocht om verder op de hoogte te worden
gehouden over het verloop van deze vergunningenprocedure.
Reactie: De eerder ingediende zienswijzen zijn behandeld in de desbetreffende besluiten. Deze zijn derhalve
niet relevant voor onderhavig besluit Stadt Emden zal door ons ook over het verdere verloop van deze
vergunningenprocedure op de hoogte worden gehouden.
G.
Gemeinde Krummhörn
Op de ontwerpvergunningen is van de Gemeinde Krummhörn een inspraakreactie ontvangen. Het betreft in
essentie inspraakpunten welke betrekking hebben op een eventueel uitstel van de bouwvan de tweede fase
(vergassingsbedrijf), koelwaterlozing, het inzetten van CCS-technologie, efficiëntie en milieuschadelijkheid
biomassa/kolen in vergelijking met aardgas alsmede negatieve gevolgen voor toerisme en visserij.
Reactie: Ondanks dat NLJON op 7 april 2011 een persbericht heeft uitgegeven m.b.t het uitstel van
kolenvergassing tot 2020, is door NUON in de onderhavige veranderingsvergunningaanvraag geen
mededeling gedaan over het eventuele uitstel van de realisatie van fase twee (het vergassingsbedrijf), zodat
hieromtrent nog geen wijzigingen in de vergunde situatie zijn opgetreden.
De overige in deze zienswijze aangedragen onderwerpen zijn algemene beschouwingen, hebben geen
specifieke betrekking op de nu aangevraagde veranderingen/wijzigingen en zijn reeds uitgebreid aan de
orde geweest en behandeld in de oprichtingsvergunning van 7 juli 2009. Onze standpunten in dezen zijn
ongewijzigd, zodat wij hiervoor naar desbetreffende oprichtingsvergunning verwijzen. Zoals reeds
aangegeven in de considerans van deze vergunning, concluderen wij voorts dat de voorgenomen
veranderingen/wijzigingen in overeenstemming zijn met de BBT. Wij lezen in de zienswijze geen
aanknopingspunten om de vergunning aan te passen of te weigeren.
H.
Dipl. Ing.agr. Johann Smid
De door de heer Smid ingebrachte reactie op de ontwerpbeschikking is per brief van 11 april 2011
ingetrokken.
L
NUON Power Proiects 1 BV
NUON heeft een drietal zienswijzen ingediend. Het betreft de volgende zaken:
*1. Onder punt 3.14.2 wordt geconcludeerd dat op grond van artikel 5.16 lid Ib Wm geen belemmering
bestaat voor besluitvorming. Dit zou moeten zijn artikel 5.16 lid IcWm.
Reactie: Desbetreffende passage in de considerans is overeenkomstig de zienswijze aangepast
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*2. De in voorschrift 6.1.2 opgenomen maximale daggemiddelde CxHy concentratie van de hulpketels is
berekend op basis van de getallen zoals vermeld in de voetnoten 14 en 15 op pagina 28 van de
aanvraag. De hierbij gehanteerde waarde van CxHy (1,2 ton per jaar), heeft in tegenstelling tot de vracht
van CO betrekking op 1 ketel in plaats van 2. In de later ingediende aanvulling op de aanvraag (bijlage
E) Ingediend van 17 december 2010, staat deze juiste jaarvracht voor CxHy In de tabellen 2 en 3
vermeld. Herberekening van de CxHy-concentratie van de hulpketels levert een concentratie van 27
mg/nm^ bij 6% O2. NUON verzoekt om deze concentratie-eis in voorschrift 6.1.2 als maximale
daggemiddelde waarde op te nemen.
Reactie: Op grond van deze zienswijze is voorschrift 6.1.2 van de vergunning aangepast, waarbij de
daggemiddelde emissiegrenswaarde van CxHy is gewijzigd van 13,5 mg/Nm^ in 27 mg/Nm^.
*3. In voorschrift 10.6.3 van de vigerende Wm-vergunning van juli 2009 wordt gedurende de eerste twee
jaren syngasbedrijf extra ruimte voor fakkel bed rijf gegeven. De voorschriften 26 van de LNV Nbw
vergunning en 16 van de Nbw-vergunning van Friesland/Groningen staan deze extra ruimte echter niet
toe. Zoals uit de recente aanvraag in de bijlage E blijkt gaat NUON bij de emissieberekeningen voor de
fakkel steeds van 175 bedrijfsuren uit. NUON verzoekt het voorschrift 10.6.3 zodanig aan te passen dat
het overeen komt met die in de Nbw-vergunningen.
Reactie: Aangezien het een wijziging ten gunste van het milieu betreft wordt deze zienswijze door ons
overgenomen, hetgeen concreet betekent dat voorschrift 10.6.3 van de oprichtingsvergunning van juli
2009 wordt geschrapt en de inregelperiode voor syngas gedurende twee jaren vervalt Dit brengt met
zich mee dat de zinsnede "met uitzondering van de eerste twee jaar met bedrijfsvoering op syngas
(inregelperiode)", welke in de voorlaatste zin op pagina 43 van considerans van de
oprichtingsvergunning was opgenomen, niet meer van toepassing is. Ten behoeve van de bedrijfsuren
van de fakkel hebben wij een nieuw voorschrift (voorschrift 6.6.1) in deze beschikking opgenomen,
waarmee de uitzondering gedurende de inregelperiode is vervallen.
J.
Greenpeace
De door de heer Greenpeace ingebrachte reactie op de ontwerpbeschikking Is per brief van 18 april 2011
ingetrokken.
K;
Kolkman advocaten namens de heer F. Pais en mevrouw E. Zwaag te Oudeschip
1. Dhr Pais en mw. Zwaag verzoeken de door Greenpeace ingediende zienswijzen op de
ontwerpvergunning als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast verzoeken zij om de tijdens
eerdere vergunningprocedures en de MER-procedure ingebrachte zienswijzen en beroepsgronden,
alsmede de beroepsgronden van diverse andere insprekers als herhaald en ingelast te beschouwen op
de onderhavige ontwerpbesluiten (Wm/Wvo). Het betreft ondermeer de zienswijzen van MOB namens de
Stichting Natuur- en Milieu, de Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen en Greenpeace
Nederland.
Reactie: De op de Wm betrekking hebbende herhaalde en ingelaste zienswijzen van Greenpeace zijn
behandeld onder 14. t/m 16. De overige aangehaalde zienswijzen en beroepsgronden zijn behandeld in
eerdere afzonderlijke procedures. Hoewel de naar voren gebrachte beroepsgronden in essentie geen
directe betrekking op de nu aangevraagde en vergunde veranderingen, kan echter worden gemeld dat
het aantal fakkeluren gedurende de eerste twee jaren is gelimiteerd tot maximaal 175 uur/jaar
Daarnaast zijn ten aanzien van het kolenmaal- en droogsysteem lagere emissiegrenswaarden voor
dioxinen/furanen opgenomen en zijn voor zowel de STEG's, de restgasnaverbrander en het kolenmaalen droogsysteem, naast jaargemiddelde emissiegrenswaarden, ook emissie-eisen per meetsessie
opgenomen. Voorts is met de onderhavige beschikking een lagere jaarvracht voorde emissie van
ammoniak voorgeschreven en dient deze parameter continu te worden gemeten.
Wij zien geen aanleiding ons besluit op basis van deze inspraakreactie te herzien.
2. Insprekers stellen zich op het standpunt dat de in de ontwerpvergunningen genoemde stoffen zoals
fijnstof en broeikasvergrotende stoffen zoals CO2, SO2 en NOx maar ook de uitstoot van zware metalen
zoals kwik, cadmium en thallium moet worden tegengegaan. Dit vanwege de schadelijkheid voor mens,
dier en planten.
Reactie: De aangevraagde en in de veranderingsvergunning opgenomen emissies en de gevolgen voor
luchtkwaliteit zijn door ons beoordeeld in de paragrafen 3.13 en 3.14 van de vergunning. Deze emissies
voldoen aan de BBT. Ook luchtkwaliteitsnormen, welke ondermeer de gezondheid van mens, dier en
planten dienen te waarborgen, worden niet overschreden.
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Uit de ontwerpvergunning volgt niet duidelijk welke sancties er gelden als de voorschriften betreffende de
luchtemissie van de hulpketels niet door NUON worden nageleefd. Ook wordt niet duidelijk hoe en door
wie wordt gecontroleerd dat de hulpketels slechts operationeel zijn indien de STEG's zijn afgeschakeld
en welke sancties gelden bij het niet naleven ervan. Insprekers menen dat hieromtrent nadere
voorschriften moeten worden opgenomen.
Reactie: Omtrent het operationeel zijn van de hulpketels dient overeenkomstig voorschrift 6.1.1 van de
vergunning een boekhouding (met data en tijdstippen waarop de hulpketels in bedrijf zijn geweest) te
worden bijgehouden, zodat kan worden gecontroleerd dat deze niet tegelijk met de STEG's in werking
zijn geweest De overige door de insprekers genoemde aspecten betreffen zaken die aan de orde zijn in
het kader van toezicht en handhaving en derhalve niet in deze Wm-vergunning worden geregeld. NUON
heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de genoemde voorschriften kan worden voldaan zodat
nadere voorschriften hieromtrent niet nodig worden geacht
Insprekers zijn tegen de uitstoot van dioxinen en furanen en van ammoniak aangezien zij verdacht
kankerverwekkende en milieugevaarlijke stoffen zijn. Zij menen dat in de ontwerpvergunning Wm
onvoldoende vaststaat of de emissie van deze stoffen zo beperkt als mogelijk zal zijn en wijzen er in dit
verband op dat voor dioxinen en furanen In het kader van onder andere de Nederlandse emissierichtlijn
(NeR) gestreefd wordt naar nulemissie.
Reactie: De nu aangevraagde en vergunde emissies van deze componenten voldoen aan de BBT,
hetgeen reeds in de paragrafen 3.10.9, 3.10.11, 3.13.3 en 3.13.4 van de oprichtingsvergunning is
gemotiveerd. Voorts is ten aanzien van dioxinen/furanen in paragraaf 3.10.9 en voorschrift 10.7.8 van de
oprichtingsvergunning gestalte gegeven aan de minimalisatieverplichting voor de emissie van
dioxinen/furanen.
Wij menen dat met de gestelde voorschriften een zo laag mogelijk emissie van de betrokken stoffen is
gewaarborgd, welke in lijn is met de BBT.
Er bestaat ten tijde van dit besluit geen volledige helderheid omtrent de te hanteren meetnorm voor de
continue monitoring van ammoniak afkomstig van de rookgassen van de STEG's, zodat de
meetmethode die Nuon zal hanteren voorafgaand aan het in bedrijfstellen van de centrale aan het
college zal worden voorgelegd. Uit het betreffende voorschrift (6.5.5) wordt echter niet duidelijk welke
sanctie(s) Nuon krijgt opgelegd bij niet-naleving van dit voorschrift, zodat hier nader voorschriften voor
worden verlangd.
Reactie: Voornoemde betreft een aspect dat aan de orde kan zijn in het kader van toezicht en
handhaving en derhalve niet in deze Wm-vergunning wordt geregeld. Wij hebben op voorhand geen
redenen om te twijfelen dat voorschriften niet kunnen worden nageleefd en wij zullen erop toezien dat
NUON zich houdt aan de verleende vergunning.
Uit de ontwerpvergunning Wm blijkt dat er voor wat betreft de uitstoot van fijnstof nauwelijks sprake is
van een verandering. In de vergunning is aangegeven dat het meer afrondingsverschillen betreft dan
feitelijke veranderingen. Insprekers zijn tegen de uitstoot van fijnstof aangezien inademing van deze stof
tot ondermeer gezondheidsschade leidt. Zij menen dat niet voldoende onderzoek gedaan naar de
uitstoot van fijnstof, de gevolgen ervan voor mens, dier en plant en op welke wijze de uitstoot van fijnstof
zoveel mogelijk kan worden beperkt.
Reactie: Met de veranderingen is ook de uitstoot van fijnstof en de gevolgen ervan voor de luchtkwaliteit
beoordeeld (zie bijlage E van de aanvraag). Geconcludeerd is dat luchtkwaliteitsnormen niet zullen
worden overschreden.
Er wordt op gewezen dat bij de emissie van stoffen is uitgegaan van een jaargemiddelde concentratie.
Zijn stellen zich op het standpunt dat geen rekening wordt gehouden met de totale luchtemissie als de
centrale er 40 of 50 jaar zou staan. Zij menen dat de cumulatieve effecten door de aanwezigheid van
meerdere centrales en windmolens een grote rol speelt en eisen dat met deze aspecten rekening wordt
gehouden.
Reactie: Deze zienswijze houdt geen direct verband met de nu aangevraagde veranderingen/
wijzigingen; de totale emissie van de inrichting neemt niet toe. Deze zienswijze is ook al door insprekers
ingebracht bij de procedure m.b.t de oprichtingsvergunning. Wij verwijzen derhalve naar de
beantwoording van desbetreffende zienswijze nr. 272 op pagina 161 van de oprichtingsvergunning.
Insprekers stellen zich op het standpunt dat de geluidsoverlast tot het absolute minimum moet worden
beperkt of dat daarbij die mogelijke maatregelen moeten worden genomen om dit te bereiken.
Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat sprake is van cumulatie in het Eemshavengebied
door de bouwvan meerdere centrales en windmolens. Bovendien gaat affakkelen gepaard met een heel
hard geluld, waardoor ook de nachtrust en de voorheen aanwezige absolute stilte in het gebied worden
aangetast. Gevreesd wordt dat de geluidsnormen in het Eemshavengebied hierdoor worden
overschreden.
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Reactie: Deze zienswijze houdt geen direct verband met de nu aangevraagde veranderingen/wijzigingen
en is ook al door insprekers ingebracht bij de procedure m.b.t de oprichtingsvergunning.
Wij verwijzen derhalve naar de beantwoording van desbetreffende zienswijze nr 276 op pagina 162 van
de oprichtingsvergunning.
9. Volgens uw college lelden de aangevraagde veranderingen niet tot aanpassingen of aanvulling van de
geluidvoorschriften zoals deze in de oprichtingsvergunning van 7 juli 2009 is opgenomen.
De geluidvoorschriften zijn derhalve onverkort van toepassing verklaard op de nu aangevraagde
veranderingen/wijzigingen. De situatie zou milieuhygiënisch aanvaardbaar zijn ten aanzien van de
geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de Indirecte hinder Uw college laat echter na deze
laatste stelling te onderbouwen. Ook is niet duidelijk of en zo ja, wanneer door de provincie controle
wordt uitgeoefend op naleving van voorschriften betreffende de maximale geluidsniveaus van de
inrichting en welke sancties er zijn verbonden bij niet-naleving van de voorschriften.
Reactie: Bij de aanvraag is in bijlage G een akoestisch onderzoek gevoegd waarin wordt gemotiveerd
dat de wijzigingen binnen de reeds vergunde geluidswaarden blijven. Er is dus geen sprake van een
toename in het reeds vergunde geluidshinderniveau. Ten aanzien van controle op de naleving van
voorschriften verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze nr 277 op pagina 162/163 van de
oprichtjngsvergunning.
10. Volgens de ontwerpvergunning zullen als gevolg van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen de
vrachtwagentransporten van en naar de inrichting enigszins toenemen. Insprekers menen dat dit zal
leiden tot de nodige geluidsoverlast en verlangen dat het college onderzoek doet naar de mate en de
frequentie van deze extra vrachtwagentransporten.
Reactie: Het aantal extra vrachtwagentransporten als gevolg van de veranderingen is in paragraaf 3.5
van de aanvraag opgenomen. Ondanks de toename concluderen wij dat feitelijk geen sprake is van
indirecte hinder omdat het vrachtverkeer bij het passeren van de meest nabijgelegen woning reeds is
opgenomen in het heersend wegverkeersbeeld.
11. Over het aspect licht is niets in de ontwerpvergunning Wm terug te vinden. Insprekers wensen ter zake
op te merken dat de vestiging van een nieuwe elektriciteitscentrale zal leiden tot lichtoverlast.
Het gaat hier om een zeer goot complex (namelijk 200 bij 300 meter en een hoogte van 100 meter) waar
vele activiteiten plaatsvinden, ook na zonsondergang. De uitstraling van de verlichting dient zoveel
mogelijk te worden beperkt en er dient te worden onderzocht op welke wijze dit kan worden
geëffectueerd. Het is insprekers niet duidelijk welke voorschriften betreffende het aspect licht zullen gaan
gelden en wat de maatregelen zullen zijn als Nuon deze voorschriften niet zal naleven.
Reactie: Deze zienswijze houdt geen direct verband met de nu aangevraagde veranderingen/ wijzigingen
en het aspect licht is ook al door insprekers ingebracht bij de procedure m.b.t. de oprichtingsvergunning.
Wij venvijzen derhalve naarde beantwoording van desbetreffende zienswijze nr 273 op pagina 161/162
van de oprichtingsvergunning. De naleving van voorschriften betreft een toezichts- en
handhavingsaspect, hetgeen niet in deze Wm-vergunning wordt geregeld.
12. Insprekers vrezen schade te lijden aan hun onroerende zaken In verband met de trillingen als gevolg van
bouwwerkzaamheden. Omdat er door het college geen onderzoek is verricht naar de te verwachten
trillingen en de gevolgen ervan voor hun onroerende zaken, wordt dit alsnog geëist om zo te kunnen
nagaan wat de mate van trillingshinder zal zijn.
Reactie: Deze zienswijze houdt geen direct verband met de nu aangevraagde veranderingen/ wijzigingen
en is ook al door inspreker ingebracht bij de procedure m.b. t de oprichtingsvergunning. Wij venvijzen
derhalve naar de beantwoording van desbetreffende zienswijze nr 278 op pagina 163 van de
oprichtingsvergunning.
13. Er wordt onderzoek verlangd naar geurhinder naar aanleiding van de veranderingen/wijzigingen,
aangezien ook bij andere centrales in het Eemshavengebied, zoals Theo Pouw, is gebleken dat sprake
is van ernstige geurhinder Insprekers geven aan dagelijks geurhinder te onden/inden vanwege het feit
dat zij op zeer korte afstand wonen van het Eemshavengebied en verlangen dat hiermee rekening wordt
gehouden.
Reactie: Theo Pouw betreft geen centrale maar een afvalverwerker, zodat een door insprekers gemaakt
vergelijk niet kan worden gemaakt Deze zienswijze houdt verder geen direct verband met de nu
aangevraagde veranderingen/wijzigingen. Overeenkomstig hetgeen reeds is gesteld in de
oprichtingsvergunning, geldt dat ter voorkoming van eventuele geuroverlast geen biomassa wordt
geaccepteerd waarvan geurhinder wordt verwacht wordt het zwavelhoudend afgas verbrand in de
restgasnaverbrander en worden organisatorische maatregelen getroffen om kolenbroei te voorkomen.
Ten aanzien van het voorkomen van geurhinder zijn de voorschriften 2.1.7, 2.2.8 en 6.3.6 van de
oprichtingsvergunning opgenomen.
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Overige zienswijzen welke oorspronkelijk door Greenpeace naar voren waren gebracht (en weer
Ingetrokken), doch door dhr Pais en mw. Zwaag zijn herhaald en ingelast, betreffen:
14. De aanvullend te plaatsen twee hulpketels en vier aardgasgestookte ketels leiden tot NOx-emissles op
lagere hoogte dan de drie STEG's. Hiermee is dus niet zonder meer duidelijk dat de N02-imissie en
stikstofdepositie niet toe zou nemen. Hierdoor zijn ook de effecten op de natuur binnen en/of buiten
Nederland niet uit te sluiten. De nieuwe eenheden zijn bovendien niet van DeNOx-Installatle voorzien,
ten onrechte naar de mening van Greenpeace.
De vergunde NOx-emissie van de hulpketels is conform BEESA en (derhalve) te ruim.
Reactie: In bijlage E van de aanvraag zijn de consequenties voor de luchtkwaliteit en depositie als
gevolg van de aangevraagde bronnen onderzocht Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteitsnormen niet worden
overschreden en de stikstofdepositie lager is dan in de referentiesituatie waarop de vergunning van 7 juli
2009 is gebaseerd.
De hulpketels en back-up ketels voor aardgasvoorverwarming emitteren daggemiddeld maximaal
70 mgNOx/Nm^ bij 3% zuurstof Deze emissieprestatie komt overeen met de waarde welke kan worden
bereikt met toepassing van de BBT volgens de BREF-LCP en het BEES-A. Het specifiek voorschrijven
van de door NUON toe te passen NOx-reducerende techniek in de vorm van DLN-branders, een SCR of
SNOR om de aangevraagde emissie te realiseren achten wij derhalve niet noodzakelijk.
15. Aan de back-up ketels dienen ook eisen te worden verbonden m.b.t. NOx-emissie.
Reactie: De emissieprestatie van de back-up ketels is vastgelegd in tabel 3.9.1 van de aanvraag. Deze
paragraaf maakt, zoals blijkt uit §5.3 van het dictum van de vergunning, onderdeel uit van de
vergunning. Voorts is in voorschrift 6.5.6 aangegeven dat de NOx- en CO-emissieprestatie van deze
ketels bij oplevering en ingrijpende modificaties moeten worden bepaald, waarbij de in tabel 3.9.1 van de
aanvraag aangegeven waarden als grenswaarde dienen. Het specifiek vastleggen van deze emissieeisen in voorschiften achten wij daarom niet nodig. Bovendien moet het gebruik van de ketels, volgens
voorschrift 6.1.1 van de vergunning, middels een logboek bij worden gehouden.
16. De NOx-emissie van het noodaggregaat is met 638 mg/nm3 (15%) zuurstof veel te hoog. Dit aggregaat
staat regelmatig (maandelijks) aan.
Reactie: Voor de toetsing van de aangevraagde NOx-emissie van de noodstroomdiesels en het
brandblusdieselaggregaat is paragraaf 6.3.3.3 (tabel 6.21) van de BREF LCP gehanteerd. Hieruit volgt
dat de door NUON aangevraagde NOx-emissie veel lager is dan de gebruikelijke emissies voor
dergelijke installaties. Verder geldt dat er sprake is van installaties die slechts in noodgevallen zullen
worden aangesproken en eenmaal per maand gedurende maximaal een uur worden getest De
bedrijfstijd van de noodstroomdiesels en het brandblusdieselaggregaat is derhalve gering.
De verder door Dhr Pais en mw. Zwaag ingebrachte inhoudelijke zienswijzen hebben betrekking op lozingen
en zullen derhalve in de Wvo-vergunning worden behandeld.
L;
Vereniging Zuivere Energie
De Vereniging Zuivere Energie welke is aangesloten bij de Natuur en Milieu Federatie Groningen brengt een
zienswijze in, waarvan de strekking overeenkomt met de door Gemeinde Krummhörn (zie onderdeel G)
aangedragen zaken. Naast dezelfde punten die zijn ingebracht door Gemeinde Krummhörn, gaat deze
inspraakreactie verder nog in op de volgende onderwerpen: gevolgen voor het klimaat, het advies n.a.v. de
prejudiciële vragen inzake de NEC-Richtlijn, radioactiviteit, gezondheid, toepassen van de BBT, wijze van
koelen en alternatieve energieopwekking. Op basis van voornoemde zaken wordt aan de provincie
Groningen verzocht haar besluit op economische en milieukundige gronden te herzien.
Reactie: Ten aanzien van deze zienswijze verwijzen wij naar onze beantwoording onder G (Gemeinde
Krummhörn). Overigens hebben wij specifiek ten aanzien van de NEC-Richtlijn in §3.6 van de onderhavige
beschikking een nadere beschouwing gegeven. Wij zien geen aanleiding ons besluit op basis van deze
inspraakreactie te herzien.
M.
Uwe Loers
De strekking van de door Uwe Loers ingebrachte zienswijze komt nagenoeg overeen met de door Gemeinde
Krummhörn en de Vereniging Zuivere Energie aangedragen zaken, waarbij enigszins uitgebreider is
stilgestaan bij de eventuele gevaren van CCS.
Reactie: Ten aanzien van deze zienswijze verwijzen wij naar onze beantwoording onder G en L. CCS maakt
geen onderdeel uit van deze vergunning. Wij zien derhalve geen aanleiding ons besluit op basis van deze
inspraakreactie te herzien.
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Klaus Pieper
De zienswijze die door Klaus Pieper Is ingebracht bevat enkele van de onderwerpen zoals reeds door
Gemeinde Krummhörn, de Vereniging Zuivere Energie en Uwe Loers (zie onderdelen G, L en M) zijn
aangedragen.
Reactie: Ten aanzien van deze zienswijze verwijzen wij naar onze beantwoording onder G en L. Wij zien
geen aanleiding ons besluit op basis van deze inspraakreactie te herzien.
N.
Elsche Wilts
Van Elsche Wilts is een zienswijze op de ontwerpbeschikking ontvangen waarin eveneens de onder de
onderdelen G, L, M en O zijn ingebracht. In aanvulling daarop wordt verder specifiek ingegaan op de uitstoot
en de gevaren van kwik, beoordeling van cumulatie met industriegebied te Delfzijl, het rekening houden met
natuunwetgeving en economische factoren. Bovendien zijn een open brief van Jan Rotmans tegen
kolencentrales en het advies van de Advocaat-Generaal inzake de NEC-Rlchtlijn als bijlagen bij de
zienswijze gevoegd.
Reactie: Ten aanzien van deze zienswijze verwijzen wij naar onze beantwoording onder G en L. Specifiek
ten aanzien van kwik verwijzen wij naar de behandeling van inspraakreactie Ad B. 8 op pagina 13/14 van de
oprichtingsvergunning van 7 juli 2009.
Wij zien geen aanleiding ons besluit op basis van deze inspraakreactie te herzien.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet
milieubeheer In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, derde lid van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door het
verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Met Inachtneming van de door NUON aangevraagde veranderingen/wijzigingen is geen sprake van strijd met
het geldende bestemmingsplan.
3.3
Brandveiligheidsaspecten
De brandveiligheidsaspecten voorde inrichting worden gereguleerd via het op 1 november2008 van kracht
geworden Gebruiksbesluit. Dit is eveneens van toepassing op de nu aangevraagde veranderingen/
wijzigingen, zodat geen voorschriften met betrekking tot brandveiligheidsaspecten aan de vergunning
worden verbonden.
3.4
Beste beschikbare technieken
De inrichting van NUON is aangewezen in categorie 1.1. van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (oftewel de IPPC-Richtlijn) en is derhalve een
zogenaamde gpbv-installatie. In de verleende oprichtingsvergunning van 7 juli 2009 is reeds geconcludeerd
dat de te realiseren installaties en emissies van NUON tenminste voldoen aan de voor de inrichting in
aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT).
In § 3.9 van de aanvraag van 30 september 2010 heeft NUON een BBT-toetsing uitgevoerd ten aanzien van
de voorgenomen veranderingen/wijzigingen van de inrichting. Op grond van deze toetsing en op grond van
onze eigen beoordeling menen wij dat de inrichting - met inachtneming van de aangevraagde
veranderingen/wijzigingen en de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan tenminste de beste beschikbare
technieken (BBT) voldoet.
Bij de relevante milieuthema's is, voor zover van belang geacht, de toetsing aan de specifiek van toepassing
zijnde toetsingsdocumenten nader uitgewerkt.
3.5
Activiteitenbesiuit
De inrichting van NUON betreft een gpbv-Installatle waarop het Activiteitenbesiuit niet van toepassing is.
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3.6
Milieubeleidsplannen
Met inachtneming van de voorgenomen veranderingen/wijzigingen zijn de activiteiten van NUON niet in strijd
met de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP's) en het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013
(POP).
NEC-Richtlijn
Op het gestelde in paragraaf 3.4.1 en bijlage 3 (paragraaf 3.1) van de oprichtingsvergunning, waarin is
stilgestaan bij de NEC-Richtlijn en de daarmee samenhangende NEC-doelstellingen, willen wij op grond van
de huidige Inzichten de volgende toevoeging maken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
rapporteerde in april 2010 over het gerealiseerde verloop tot en met 2007 en het op basis van vastgesteld
beleid verwachte verloop van emissies van de NEC-stoffen in de periode tot 2020. In de ramingen Is
uitgegaan van de nieuwbouw van ca 10 GW aan nieuwe kolen- en gascentrales tot en met 2016.
Dit Is inclusief de Nuon Magnumcentrale (Eemshaven) op aardgas en de RWE (Eemshaven), de E.ON
(Maasvlakte) en de Electrabel (Maasvlakte) kolencentrales. Uit het rapport kan worden afgeleid dat de NECdoelstellingen - ook als de voornoemde centrales in bedrijf zullen worden gesteld - niet zullen worden
overschreden.
3.7
Branche specifieke regelingen
De veranderingen/wijzigingen zijn niet van Invloed op de door NUON aangegane afspraken ingevolge het
S02-convenant en het Sectorakkoord Energie.
3.8
Emissiehandel
De inrichting van NUON heeft een of meer stookinstallaties van 20 MW of meer en valt daarmee onder het
regime van het Besluit CO2- emissiehandel en Besluit NOx-emissiehandel. Ongeacht de voorgenomen
veranderingen/wijzigingen blijven deze Besluiten van toepassing op de inrichting van NUON.
3.9
Milieuzorg
In de aanvraag t.b.v. de oprichtingsvergunning heeft NUON te kennen gegeven een bedrijfsintern
milieuzorgsysteem op te zullen stellen voor de elektriciteitscentrale. De nu aangevraagde veranderingen/
wijzigingen doen op geen enkele wijze afbreuk aan dit voornemen.
3.10
Groene wetten
Als gevolg van de nu aangevraagde veranderingen/wijzigingen zal de milieubelasting naar de omgeving niet
toenemen. Hierdoor is geen andere dan wel hogere belasting te verwachten voor de nabij gelegen
beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden en/of verstorende effecten op beschermde
soorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen.
Gelet hierop zijn wij van oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig
zijn om aan de aangevraagde vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
3.11
Afvalstoffen
Ten aanzien van de geproduceerde afvalstoffen en de ingangsmaterialen voor vergassing - die als afval
geclassificeerd kunnen zijn - treden geen veranderingen op ten opzichte van de vigerende vergunning van
7 juli 2009. Wij hebben daarom in deze vergunning geen nadere voorschriften opgenomen ten aanzien van
te ontvangen en/of de behandeling van geproduceerde afvalstoffen.
3.12
Afvalwater
Op het vlak van afvalwaterlozingen vinden een aantal wijzigingen/veranderingen plaats. Deze betreffen
onder andere:
a
andere afvalwaterbehandeling (geen ABI in fase 1);
b
de lozing van huishoudelijk afvalwater geschiedt niet meer op het oppervlaktewater, maar op het
gemeentelijk riool;
c
de verplaatsing van het lozingspunt voor afvalwater op de Wilhelminahaven;
d
de verplaatsing van de monsternamepunten voor koelwater en het afvalwater uit de ABI;
e
verwijdering afvalwater uit de put afkomstig van de vloeistofdichte vloer bij de ammonlaoverslag;
f
eventuele lozingen vanuit de calamiteitenbuffer;
g
lozing van terugspoelwater RO-membranen demin-installatie.
De onder a, c, d, e, f en g genoemde zaken betreffen aangelegenheden die beoordeeld worden door
Rijkswaterstaat Noord Nederland. Met betrekking tot de Wm-vergunning Is enkel de gewijzigde lozing van
huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering van belang (punt b.). Voor dit aspect is advies aan het
Waterschap Noorderzijlvest gevraagd en ontvangen; hetgeen reeds in § 2.4.2 van deze vergunning is
behandeld. Het advies om aan de Wm-vergunning eisen aan de lozing van huishoudelijk afvalwater te
verbinden op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer, is door ons overgenomen.
Voor de wijze van afvalwaterbehandeling en de lozing van afvalwaterstromen op het oppervlaktewater is
Rijkswaterstaat Noord Nederland het bevoegde gezag.
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3.13
Lucht
De aangevraagde veranderingen/wijzigingen hebben consequenties voor de reeds vergunde emissiesituatie
van de inrichting naar de lucht. Concreet betreft het de volgende veranderingen/wijzigingen:
a
het plaatsen en bedrijven van twee aardgasgestookte hulpketels tb.v. de STEG's;
b
het plaatsen en bedrijven van maximaal vier aardgasgestookte (back-up) ketels t.b.v.
aardgasvoonwarming;
c
het plaatsen en bedrijven van drie noodstroomdiesels en één brandblusdieselaggregaat;
d
opnemen van maximale emissie-eisen per afzonderlijke meting voor dioxinen/furanen afkomstig van
de STEG's, de restgasnaverbrander en het kolenmaal- en droogsysteem;
e
verlaging van de jaargemiddelde emissie van dioxinen/furanen uit het kolenmaal- en droogsysteem;
f
continue meting van de ammoniakconcentratie in de rookgassen van de STEG's;
g
wijziging van de te emitteren jaarvracht van ammoniak uit de STEG's bij vergassingsbedrijf.
In de navolgende paragrafen komen deze veranderingen/wijzigingen nader aan de orde.
Omdat reëel is dat de STEG's werkelijk de in de referentiesituatie verrekende 7900 equivalente vollasturen
in bedrijf zullen zijn en de hulpketels dan niet In bedrijf komen verzoekt NUON niet om een aanpassing van
de reeds vergunde jaarvrachten van de STEG's. NUON heeft zich daartoe nadrukkelijk ten doel gesteld dat
de NOx-, CO-, CxHy- en PMio-jaarvrachten van de hulpketels, back-up ketels voor aardgasvoonwarming,
noodgeneratoren en brandblusdieselaggregaat, zowel voorfase 1 als fase 2, binnen de eerder vergunde
emissiejaarvrachten van de STEG's zullen vallen.
In hoofdstuk 2 van bijlage E van de aanvraag wordt op basis van enkele mogelijke inzetprogramma's van de
STEG's, de hulpketels en de back-up ketels voorde aardgasvoorwarming, noodgeneratoren en
brandblusdieselaggregaat, aangetoond dat de emissiejaarvrachten door de inzet van deze installaties niet
toenemen ten opzichte van de referentiesituatie en wordt eveneens aangegeven hoe dit bewaakt zal
worden.
3.13.1 Hulpketels
De hulpketels vallen onder het rechtstreeks geldende regime van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties
A (oftewel BEES Aj.Ten aanzien van de hulpketels geldt dat deze in bedrijf zullen worden genomen om het
stoomsysteem en andere systemen warm te houden als de STEG's niet in bedrijf zijn. De hulpketels zijn
slechts operationeel als de STEG's zijn afgeschakeld. De emissies aan NOx, CO en CxHy die als gevolg van
het gebruik van de hulpketels vrijkomen bedragen slechts een zeer gering deel t.o.v. gebruikelijke
emissievrachten uit de schoorstenen van de STEG's. Blijkens hetgeen is gesteld in bijlage E van de
aanvulling op de aanvraag van 17 december 2010, kan worden geconcludeerd dat de in de onderliggende
vergunning van juli 2009 opgenomen emissievrachten van de STEG's door het gebruik van hulpketels niet
zullen toenemen.
Bovendien kan op grond van de aanvraag worden geconcludeerd dat de emissies van de hulpketels aan de
BREF-LCP en het BEES-A - en derhalve aan de BBT - voldoen.
Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden m.b.t de registratie omtrent het operationeel zijn
van de hulpketels, alsmede de maximale emissieconcentraties en bepalingen omtrent de wijze van meten.
3.13.2 Aardgasverwarming, noodstroomdiesels en brandblusdieselaggregaat
Het aardgas dat wordt verstookt in de STEG's wordt bij reguliere bedrijfsvoering voorvenwarmd door middel
van stoom (warmtewisselaar). Voor back-up doeleinden worden maximaal vier niet eerder voorziene en
aangevraagde aardgasgestookte ketels, ieder met een eigen schoorsteen, geplaatst voor de
warmtevoorziening.
Daarnaastzijn drie noodstroomdiesels en één brandblusdieselaggregaat voorzien in de nu aangevraagde
situatie.
De back-up ketels ten behoeve van aardgasvoorvenwarming, de noodstroomdiesels en het brandblusdieselaggregaat worden, behoudens een maandelijkse test op goede werking, slechts incidenteel ingezet in
noodsituaties. Met inachtneming van bijlage E van de aanvulling op de aanvraag van 17 december 2010
zullen deze installaties niet lelden tot een verhoging van de in de vergunning van 7 juli 2009 opgenomen
emissievrachten van de STEG's.
Ten aanzien van deze installaties dienen op grond van de in deze vergunning opgenomen voorschriften
diverse gegevens te worden geregistreerd om te kunnen aantonen dat de aangevraagde (en vergunde)
emissiejaarvrachten van de STEG's niet worden overschreden. Nadere uitwerking zal moeten plaatsvinden
in het. Ingevolge voorschrift 10.7.5 van de oprichtingsvergunning, op te stellen emissiemeet- en
beheersprogramma.

pagina 17 van 35

3.13.3 Emissie van dioxinen/furanen
Met het verzoek om wijziging van de oprichtingsvergunning in het kader van de Wm, verzoekt NUON tevens
tot het opnemen van een maximum norm voor dioxinen/furanen per afzonderlijke meting voor de STEG's, de
restgasnaverbrander (RGN) en het kolenmaal- en droogsysteem (KMD). Bovendien wordt met het verzoek
om wijziging, een naar beneden bijgestelde emissie van het kolenmaal- en droogsysteem aangevraagd.
Op basis van de huidige inzichten zal NUON, per afzonderlijke emissiebron, aan de volgende
emissienormen ten aanzien van dioxinen/furanen voldoen:
bron
Jaargemiddelde
maximum per
Jaarvracht
concentratie

V)

afzonderlijke meting

V)

STEG's

0,003 ngTEQ/Nm'

0,006 ngTEQ/Nm'

0,058 gTEQ/jaar

RGN
KMD

0,003 ngTEQ/Nm''
0,004 ngTEQ/Nm-*

0,006 ngTEQ/Nm'

0,0002 gTEQ/jaar
0,0019 gTEQ/jaar

0,008 ngTEQ/Nm'

Totaal

0,0601 gTEQ/jaar

) Upperbound waarde (=som aangetoonde congeneren plus som van detectiegrenzen van alle overige congeneren).
^) Emissies gelden bij 6 % zuurstof en standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog rookgas.
De aangevraagde waarden kunnen worden getoetst aan de waarden die als de BBT gelden volgens de
BREF LCP (daggemiddelde 0,1 ngTEQ/Nm bij 6% O2; echter voor het verstoken van blomassa), de BREFWl (0,015-0,15 ngTEQ/Nm^ bij 6 % O2, als gemiddelde over een bemonsterings-periode van 6 tot 8 uur), het
Bva (0,15 ng/Nm^ bij 6 % zuurstof als 8-uurs-gemiddelde) en de NeR (0,1 ngTEQ/Nm^ als
halfuurgemiddelde, geldt voor procesemissies en onafhankelijk van 02-gehalte).
Op grond van de voornoemde toetsingsgronden wordt vastgesteld dat de door NUON in het
wijzigingsverzoek opgenomen emissies voor dioxinen en furanen, in zeer ruime mate voldoen aan de
emissiegrenswaarden die als de BBT gelden voor deze stoffen. Dit leidt er ondermeer toe dat dioxinen en
furanen worden uitgezonderd van het emissiereductieonderzoek zoals geformuleerd in voorschrift 10.3.5 van
de onderliggende oprichtingsvergunning van 7 juli 2009.
De nu aangevraagde emissies van dioxinen/furanen zijn milieuhygiënisch acceptabel en vastgelegd in
voorschriften bij deze vergunning.
3.13.4 Emissie van ammoniak
Gebleken is dat bij de berekening van de maximale jaarvracht van de emissie van ammoniak afkomstig van
de STEG's tijdens vergassingsbedrijf (88,6 ton) in de oprichtingsvergunning van juli 2009 een onjuistheid
was opgetreden. Deze onjuiste jaarvracht was in voorschrift 10.2.3 van de oprichtingsvergunning
overgenomen. NUON verzoekt om deze waarde te vervangen voor een gecorrigeerde jaarvracht van 67,9
ton. In dit besluit hebben wij deze gewijzigde jaarvracht van ammoniak afkomstig van de STEG's tijdens
vergassingsbedrijf vastgelegd.
3.13.5 Geur
Aangezien geen geurhinder wordt venwacht als gevolg van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen,
worden hieromtrent geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.
3.13.6 Monitoring van luchtemissies
In de aanvraag/ het wijzigingsverzoek zijn door NUON een aantal wijzigingen dan wel nieuwe zaken ten
aanzien de monitoring van luchtemissies vermeld. Het betreft onder andere:
continue monitoring van ammoniak (NH3) afkomstig van de rookgassen van de STEG's;
éénmalig meten van emissies bij afnamekeuring back-up ketels voor aardgasvoorwarming, de
noodstroomdiesels en het brandblusdieselaggregaat;
continue monitoring van stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO) en zuurstof (O2) van de hulpketels
m.b.v. een Continuous Emissions Monitoring System (CEMS) of een Predictive Emissions Monitoring
System (PEMS);
bepalen van debiet en meten van druk en temperatuur op belangrijke plaatsen van de
hulpketelinstallaties;
het in werking stellen van een signalering zodra meetwaarden buiten de ingestelde
procesgrenswaarden komen te liggen;
De desbetreffende passages van de aanvraag/wijzigingsverzoek, welke de hiervoor genoemde zaken ten
aanzien van monitoring weergeven, zijn middels het dictum aan deze vergunning verbonden.
Voornoemde zaken zullen onderdeel moeten uitmaken van het, ingevolge voorschrift 10.7.5 van de
oprichtingsvergunning van juli 2009, op te stellen emissiemeet- en beheersprogramma.
Overigens geldt dat er ten tijde van dit besluit nog geen volledige helderheid is omtrent de te hanteren
meetnorm voor de continue monitoring van ammoniak (NH3) afkomstig van de rookgassen van de STEG's.
De meetmethode die NUON zal hanteren dient overeenkomstig het gestelde in voorschrift 6.5.5,
voorafgaand aan het in bedrijfstellen van de centrale, ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd.
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3.14
Luchtkwaliteit
3.14.1 Beoordeling
De effecten ten aanzien van luchtkwaliteiten depositie van de voorgenomen bedrijfsvoering zijn beschreven
in bijlage E bij de aanvraag. Ten opzichte van de referentiesituatie (Wm vergunning van 7 juli 2009) zijn
enkele kleinere bronnen, zoals hulpketels, noodstroom- en brandblusdieselaggregaten en
gasvoorverwarmingsketels en verkeerbewegingen meegenomen. De jaarvrachten van de verschillende
relevante componenten (fijnstof, stikstofoxiden, koolmonoxide, ammoniak) zullen echter niet toenemen.
In de emissie van componenten die gerelateerd zijn aan het syngasbedrijf (zware metalen, dioxines) zullen
geen veranderingen optreden en derhalve zijn voor deze componenten geen immissieberekeningen
gemaakt.
Bijlage E van de aanvraag geeft inzicht in de veranderingen in concentraties en deposities die optreden
omdat bronconfiguraties iets wijzigen.
De concentratieberekeningen zijn uitgevoerd met KEMA Stacks Versie 2010.2, release 19 oktober 2010.
Dit model is een op grond van §4.3 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 toegestane
implementatie van Standaardrekenmethode 3. De depositieberekeningen In de buurt van de Inrichting zijn
eveneens uitgevoerd met het eerdergenoemde model, de deposities op de Waddeneilanden en enkele
Natura2000-gebleden met OPS versie 4.2.0. Omdat er (nog) geen vastgesteld depositiemodel is, kunnen
beide berekeningswijzen goedgekeurd worden. Alle in voorgaande procedures en studies uitgevoerde
depositieberekeningen op de Waddeneilanden zijn berekend met OPS, zodat de resultaten voor de
Waddeneilanden goed kunnen worden vergeleken met de eerder uitgevoerde berekeningen. De
depositieberekeningen In de nabijheid van de bron zijn minder relevant omdat daar geen voor vermesting
gevoelige gebieden aanwezig zijn.
De resultaten van de concentratieberekeningen en de depositieberekeningen in de nabijheid van de
Inrichting zijn (In de vorm van concentratiecontouren) weergegeven als bijdragen aan de jaargemiddelde
concentratie en in de vorm van een verschllplot (situatie 2011 minus vergunde situatie).
Voor NO2 geldt dat er plaatsten zijn waar de concentratie iets lager wordt (waarden kleiner dan O, ten zuiden
van de Eemshaven) en plaatsen waar deze iets groter wordt (op het industrieterrein). De verschillen zijn
echter klein en bedragen In de ordegrote van -0,1 tot 0,1 pg/m^.
Voor fijnstof (PM10) is er nauwelijks sprake van een verandering (in de ordegrootte van ±0,001 pg/m^).
Hoogstwaarschijnlijk zijn dit meer afrondingsverschillen dan feitelijke veranderingen.
De stikstofdepositie zowel in de nabijheid van de bron als op de doorgerekende Waddeneilanden en
Natura2000-gebieden neemt in alle gevallen af.
Bij vorige procedures is altijd rekening gehouden met cumulatie van luchtverontreiniging en depositie ten
gevolge van emissies van andere nieuwe initiatieven in de regio. Bij deze situaties is nooit gebleken dat er
sprake is van overschrijdingen van grenswaarden. Omdat de verandering van de luchtkwaliteit, voor zover er
al sprake is van een toename, uiterst gering is zal in de nieuwe situatie ook zeker geen sprake zijn van
overschrijdingen van de grenswaarde. Voor de depositie is er uitsluitend sprake van een positief effect.
3.14.2 Conclusie
De luchtkwaliteit verandert slechts In zeer beperkte mate als gevolg van de aangevraagde
veranderingen/wijzigingen. Op grond van artikel 5.16 lid 1c Wm is er geen belemmering voor voorliggende
besluitvorming.
3.15
Geluid
In bijlage G van de aanvraag is een nieuw integraal akoestisch onderzoek voor de inrichting gevoegd.
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en Indirecte hinder is, als gevolg van de
aangevraagde veranderingen, de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar De aangevraagde veranderingen
lelden niet tot aanpassingen of aanvulling van de geluidvoorschriften zoals deze in de oprichtingsvergunning
van 7 juli 2009 zijn opgenomen. Deze geluidvoorschriften zijn derhalve onverkort van toepassing verklaard
op de nu aangevraagde veranderingen/wijzigingen.
3.16
Trillingen
Gezien de aard van de veranderingen is trillingshinder niet te venwachten. Wij achten het niet nodig hierover
voorschriften op te nemen.
3.17

Bodem

3.17.1 Bodembeschermende voorzieningen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleld is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en
voorzienbare incidenten.
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Blijkens de aanvraag is als gevolg van de veranderingen/wijzigingen sprake van een aantal potentieel
bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting. Deze potentieel bodembedreigende activiteiten hebben
betrekking op onder andere:
handelingen en opslag dieselolie ten behoeve van de noodstroomdiesels en het
brandblusdieselaggregaat;
op- en overslag van ammonia t.b.v. de DeNOx-Installatie (SCR);
afvoer van afvalwaterstromen op de bedrijfsriolering;
opslag van chemicaliën voor de Demin-installatie.
In de aanvraag zijn per bodembedreigende activiteit de te treffen maatregelen en voorzieningen opgenomen
om bodemverontreiniging te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Ter voorkoming van
bodemverontreiniging hebben wij ten aanzien van deze activiteiten tevens diverse voorschriften aan de
vergunning verbonden, waarbij ondermeer eisen zijn gesteld aan het ontwerp, het periodiek controleren,
keuren en onderhouden van de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen/maatregelen en ten
aanzien van de bedrijfsriolering.
Met hetgeen is vermeld in de aanvraag - In combinatie met de aan de activiteiten verbonden voorschriften wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd en wordt voldaan aan de BBT.
3.17.2 Bedrijfsriolering
Gebleken is dat het in de Wm-vergunnIng van 7 juli 2009 opgenomen Wm-voorschrlft (voorschrift 5.4.1) ten
aanzien van aanleg respectievelijk beproeving op vloeistofdichtheid van de riolering niet geheel correct is
gesteld. Met deze aanvraag c.q. verzoek om wijziging verzoekt NUON derhalve om aanpassing van
desbetreffend voorschrift Meer specifiek wordt verzocht om het ontwerp en de aanleg van de
bedrijfsriolering conform CUR/PBV-51 te realiseren en de dichtheidsbeproeving conform CUR/PBV-44 uitte
mogen voeren.
Aangezien ons Inziens hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan het vereiste milieubeschermingsniveau,
honoreren wij het verzoek van NUON in dit onderhavige besluit. Hiertoe wordt voorschrift 5.4.1 van de
oprichtingsvergunning van juli 2009 Ingetrokken. Ter vervanging van dit voorschrift hebben wij nieuwe
voorschriften (3.1.1 en 3.1.2) aan deze vergunning verbonden voor het ontwerp, de aanleg en de controle
van de bedrijfsriolering.
3.18
Veiligheid
3.18.1 Gasontvangststation
Door de verplaatsing van het gasontvangststation (GOS) en de gasleiding binnen de inrichting, wijzigt
eveneens de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren. Het gasontvangstation wordt verplaatst naar
een meer centrale positie binnen de inrichting. Hierdoor neemt de totale lengte van de gasleiding af en de
afstand van de leiding tot de terreingrens wordt groter
3.18.2 QRA
Het gasontvangststation en bijbehorende aardgasleidingen waren in de QRA van onderliggende vergunning
deels bepalend voor de 10"^ contour van NUON. Als gevolg van deze wijziging heeft NUON een nieuwe
QRA opgesteld. In de nieuwe QRA zijn naast de verplaatsing van het gasontvangstation ook wijzigingen
doorgevoerd als gevolg van de nieuwe (t.o.v. van de vorige QRA) handreiking risicoberekeningen (nu Hari
versie 3.2). Zo zijn de faalkansen van de leidingen van de vergasser beneden zelfontbrandingstemperatuur
aangepast i.v.m. de faalkansen van de 4 aanwezige warmtewisselaars. Ook zijn scenario's toegevoegd van
de vloeibare stikstofopslag. De wijzigingen in de opslag van ammonia (24,7% oplossing) en
zoutzuuroplossing leiden niet tot nieuwe scenario's voor de QRA.
Bij de beoordeling van de QRA is geconstateerd dat deze op juiste wijze is uitgevoerd.
De conclusie is dat de nieuwe 10"^ contour van NUON minder ver buiten de terreingrens reikt.
3.18.3 Beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Volgend uit Regeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer draagt het bevoegd gezag ervoor zorg dat de
beslissing op een aanvraag om een vergunning die betrekking heeft op een inrichting waarop het Besluit
risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, niet tot gevolg heeft dat minder dan voldoende afstand
aanwezig is tussen die inrichting en een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied. Bij de beoordeling
van de afstand betrekt het bevoegd gezag de maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de
inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
De inrichting van NUON is geprojecteerd in de directe omgeving van het natuurgebied de Waddenzee.
Een uniforme methode voor het beoordelen van de risico's voor natuurgebieden ontbreekt.
Uiteraard ontslaat het ontbreken van een methode en toetsingscriterium ons niet van de verplichting om te
onderzoeken of de inrichting op voldoende afstand van natuurgebieden ligt.
In onze ontwerpbeschikking is naar aanleiding van een vooraf met Rijkswaterstaat overeengekomen stelling
dat geen MRA noodzakelijk zou zijn, geconcludeerd dat voldoende afstand aanwezig is tussen de Inrichting
en het nabijgelegen natuurgebied. In haar ontwerpbeschikking heeft Rijkswaterstaat, op grond van haar
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discretionaire bevoegdheid alsnog de verplichting tot het opstellen van een MRA opgenomen. De
uitgangspunten die Rijkswaterstaat daarbij hanteert worden niet door ons gedeeld.
Met inachtneming van deze gewijzigde situatie hebben wij op grond van de door NUON opgesomde
maatregelen in § 2.6 van de aanvraag - ten aanzien van de opslag van de ammoniaoplossing (24,7%) getoetst of de getroffen voorzieningen die ingeval van een calamiteit de (milieu-)gevolgen van die calamiteit
beperken voldoende zijn om te stellen dat de afstand tot natuurgebieden voldoende is.
Deze in paragraaf 2.6 van de aanvraag aangegeven maatregelen zijn:
1. de ammoniatank wordt dubbelwandig uitgevoerd;
2. er wordt lekdetectie geïnstalleerd, zodat eventuele lekkage niet onopgemerkt zal blijven;
3. onverhoopte lekkages worden afgevoerd naar de calamiteitenbuffer;
4. voor het legen van de calamiteitenbuffer worden procedures opgenomen in het (milieu-)
zorgsysteem.
Naast de bovenstaande voorzieningen is ook de situering bekeken. De dubbelwandige ammonia opslagtank
is gelokaliseerd op ruim 400 meter vanaf de haven. Daarnaast is in de aanvraag aangegeven dat een
mogelijke spill wordt afgevoerd naar het calamiteitenbassin van voldoende inhoud. Dit bassin is nog steeds
ruim 200 meter van de haven gelokaliseerd.
Wij concluderen dat op basis van het afstroom profiel de ammoniaoplossing niet in de haven terecht zal
komen. Ondanks een gewijzigde motivering blijft onze conclusie dat er voldoende afstand aanwezig is
tussen de inrichting en het nabijgelegen natuurgebied, de Waddenzee.
3.18.4 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel
Ten behoeve van de brandstofvoorziening van de noodstroomdiesels en het brandblusdieselaggregaat vindt
opslag van dieselolie plaats in tanks. Beide voorzieningen zijn uitgerust met een dagtank van 1000 liter en bij
de noodstroomdiesels is tevens nog een dieselbuffertank van 8000 liter aanwezig. De complete installaties inclusief brandstofopslagvoorziening - worden in stalen containers geplaatst.
Het brandblusdieselaggregaat en de daarmee gepaard gaande dieselolieopslag in een dagtank is niet
eerder door NUON aangevraagd. Derhalve hebben wij in deze vergunning voorschriften aan de opslag van
de dieselolie tb.v. het brandblusdieselaggregaat verbonden.
In de voorschriften 8.8.1 en 8.8.2 van de oprichtingsvergunning zijn reeds eisen opgenomen ten aanzien van
de opslag van de dieselolie in de dagtanks van de noodstroomdiesels. Deze voorschriften zijn onverkort van
toepassing op de nu aangevraagde veranderingen/wijzigingen ten aanzien van de noodstroomdiesels.
Op de opslag van dieselolie in de dieselbuffertank is PGS 30 van toepassing. Hiertoe hebben wij een
voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS 30. In dat
voorschrift Is specifiek aangegeven welke paragrafen van de PGS van toepassing zijn.
Opslag van chemicaliën tb.v. demin-installatie
Voor het reinigen en beitsen van ondermeer de RO-membranen van de demin-installatie worden
chemicaliën gebruikt Het soort chemicaliën dat wordt gebruikt voor waterbehandeling zal volgens de
aanvraag regelmatig wisselen, net als de gebruikte hoeveelheden en de gebruiksfrequentie.
Het uitgangspunt is om de in de aanvraag gespecificeerde chemicaliën, of chemisch gelijkwaardige
chemicaliën, te gebruiken.
De te gebruiken chemicaliën zullen in dezelfde ruimte (container) worden opgeslagen als de demin-installatie
en voornamelijk zijn verpakt in drums of IBC's. De totaal opslagen hoeveelheid zal kleiner zijn dan 10 ton.
Ten behoeve van de opslagvereisten voor deze verpakte chemicaliën zijn de voorschriften 8.2.1, 8.3.1, 8.3.3
en 8.3.4 van de oprichtingsvergunning van juli 2009 van overeenkomstige toepassing op de nu
aangevraagde veranderingen/wijzigingen. Voorts moeten wijzigingen in het chemicaliënverbruik ten behoeve
van waterbehandeling conform voorschrift 8.10.1 van de oprichtingsvergunning, twee weken voor de
feitelijke wijziging, aan ons worden doorgegeven.
Opslag van ammonia
De in de oorspronkelijke aanvraag van oktober 2006 aangevraagde ammoniatank is te klein gebleken om de
DeNOx-installatie (SCR) te kunnen bedrijven. Een dergelijke installatie verbruikt een aanzienlijke
hoeveelheid ammonia zodat een grotere ammoniatank van 1700 m^ moet worden Ingepland.
Overeenkomstig de eerdere situatie wordt ammonia gebruikt met een maximale concentratie van 24,7%.
Ten aanzien van de verlading en opslag van ammonia heeft NUON in de aanvraag het daarvoor te treffen
voorzieningenniveau uitgebreid aangegeven. Zo is sprake van ondermeer een dubbelwandige tank met
lekdetectie op een betonnen plaat. Dit voorzieningenniveau is door ons overgenomen In de aan deze
vergunning verbonden voorschriften, waarbij verder aansluiting is gezocht bij PGS 29.
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Deze wijziging leidt ertoe dat de In de oprichtingsvergunning van juli 2009 opgenomen voorschiften 8.4.1 t/m
8.4.3 m.b.t. de ammoniaopslagtank, niet meer van toepassing zijn op de nieuwe situatie. Hiervoor in de
plaats zijn de voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.6 opgenomen.
Laad- en losplaatsen
Potentieel milieubelastend zijn de handelingen m.b.t. de overslag van ammonia en dieselolie (voorde
noodstroomdiesels en het brandblusdieselaggregaat). De losplaatsen voor de installaties worden blijkens de
aanvraag voorzien van een vloeistofdichte vloer conform CUR/PBV aanbeveling 65 en worden periodiek
herkeurd aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44. In combinatie met het voorschrijven van diverse
technische en organisatorische beheersmaatregelen ten aanzien van laad- en leshandelingen hebben wij
het voornoemd voorzieningenniveau eveneens in vergunningvoorschriften vastgelegd.
3.19
Energie
NUON is een onderneming die valt onder de richtlijn die C02-emissiehandel verplicht maakt. Omdat NUON
deelneemt aan C02-emlssiehandel 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.
3.20
Grondstoffen- en waterverbruik
3.20.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De aard van de aangevraagde activiteiten alsmede de bij ons
bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen
aanleiding om hiervoor nadere voorschriften op te leggen aan NUON.
3.20.2 Leidingwater
Zoals aangegeven In de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is Indien het jaarverbruik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt.
Blijkens de onderhavige aanvraag zal er - in tegenstelling tot de verbruikshoeveelheld waarvan is uitgegaan
bij de oprichtingsvergunning van 2009 - sprake zijn van een leidingwatergebruik van ruim 450.000 m op
jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor:
huishoudelijk en kantoorgebruik;
voeding voor de demineralisatie-installatie;
schrob-, lek- en spoelwater (o.a. sperwater bestaande koelwaterpompen);
bluswater.
Belangrijkste toenames in het leldingwatergebruik t.o.v. de eerdere situatie zijn toe te schrijven aan een
hogere personele bezetting, het gebruik van leidingwater voor de demin-installatie in plaats van zeewater en
het benodigde sperwater voor de koelwaterpompen dat bij verdere engineering naar voren is gekomen.
Gezien het hoge leidingwatergebruik dat het relevantiecriterium ruimschoots overschrijdt, hebben wij in deze
vergunning aan NUON een onderzoek naar eventuele mogelijkheden tot vermindering van het leidingwaterverbruik opgelegd.
3.21
Verkeer en vervoer
Als gevolg van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen zullen de vrachtwagentransporten van en naar
de inrichting enigszins toenemen. Dit is het gevolg van de vastgestelde ammoniahoeveelheid die nodig is
t.b.v. ketelwaterconditionering en de DeNOx-Installatie (SCR). De omvang van de extra hoeveelheid
vrachtwagenbewegingen is echter niet van dien aard dat wij met betrekking tot verkeer en vervoer nadere
voorschiften aan de vergunning hoeven te verbinden.
3.22
Installaties
3.22.1 Gasontvangststation
Aan de oprichtingsvergunning van juni 2009 zijn voorschriften verbonden ten aanzien van de uitvoering en
het onderhoud van het gasontvangstation. De voorgenomen verplaatsing van het gasontvangstation zoals
nu aangevraagd, is beoordeeld m.b.t de eventuele gevolgen voorde externe veiligheid (zie § 3.18).
De verplaatsing leidt niet tot een aanpassing van de onder onderdeel 9.5 van de voorschriften uit de
oprichtingsvergunning opgenomen voorschriften; deze blijven onverkort van toepassing op het (verplaatste)
gasontvangststation.
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3.22.2 Noodstroomvoorziening
In het geval van stroomuitval zullen drie dieselgeneratoren de essentiële noodstroom opwekken.
Deze voorziening is reeds aangevraagd en vergund, maar wordt thans nader gespecificeerd.
De generatoren zullen voldoende elektriciteit opwekken om de centrale te laten functioneren, te kunnen
bedienen en deze te kunnen stoppen en om de systemen die essentieel zijn voor de veiligheid op de
centrale te laten functioneren. De dieselgeneratoren worden maandelijks en minimaal voor of na een grote
onderhoudsstop gedurende 60 minuten getest.
Ten aanzien van de noodstroomvoorzleningen zijn de voorschriften 9.3.1 t/m 9.3.11 van de
oprichtingsvergunning van 7 juli 2009 van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde wijzigingen.
Bovendien hebben wij aanvullende voorschriften aan de onderhavige vergunning verbonden m.b.t het
maandelijks testen van de noodstroomdiesels alsmede een nadere specificatie van het vereiste
voorzieningenniveau voor (het vullen van) de bijbehorende brandstoftanks.
3.22.3 Brandblusdieselaggregaat
Het brandblusdieselaggregaat wordt gebruikt als er een stroomstoring Is om het noodzakelijke bluswater te
leveren. Verder wordt deze installatie maandelijks en minimaal voor of na een grote onderhoudsstop
gedurende 60 minuten getest. Het benodigde bluswater komt uit de servicewater tank en dus niet van het
oppervlaktewater De opbrengst van de pomp wordt gerecirculeerd over een bypass, waardoor er tijdens het
testen geen lozing naar het oppervlaktewater plaatsvindt.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen omtrent de opstelling, de voorzieningen en de controle met
betrekking tot het brandblusdieselaggregaat.
3.23
Overige aspecten
3.23.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
Inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.23.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van NUON zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de E U-verorden ing E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. De aangevraagde veranderingen/wijzigingen zijn
niet van invloed op de verslagleggingplicht op grond van deze regelgeving.
3.23.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen
om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is
aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
3.24
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.
3.25
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze
oven/vegingen 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.
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4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde ovenwegingen besluiten wij aan NUON Power
Projects 1 BV de gevraagde vergunning voor het veranderen/wijzigen van de inrichting te verlenen, op basis
van de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de veranderingsvergunning verbinden wij de aan dit besluit gehechte voorschriften.
Wij besluiten verder dat de navolgende voorschriften behorende bij de vigerende Wm-vergunning van
7 juli 2009 (zaaknr 173662, procedurenr 6147) van overeenkomstige toepassing zijn op de nu
aangevraagde veranderingen en derhalve gelden voor de gehele inrichting zoals deze na de
inwerkingtreding van de bij dit besluit verleende vergunning in werking zal mogen zijn, namelijk:
1. Algemeen:
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.10 t/m 1.1.12, 1.3.1 t/m 1.3.3 en 1.6.1;
3. Rest- en afvalstoffen: 3.1.1 t/m 3.1.5, 3.2.1 t/m 3.2.5, 3.3.3 t/m 3.3.5;
4. Energie:
4.1.1;
5. Bodem:
5.1.1, 5.2.1 t/m 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.5.2 t/m 5.5.5;
6. Veiligheid:
6.1.1 t/m 6.1.3, 6.3.1, 6.3.3 t/m 6.3.5, 6.3.7 t/m 6.3.9 en 6.5.1;
7. Geluid:
7.1.1 t/m 7.1.14;
8. Grond-enhulpstoffen:8.1.1, 8.2.1, 8.3.1,8.3.3,8.3.4,8.4.4, 8.4.5, 8.8.1,8.8.2,8.10.1 en 8.11.1;
9. Installaties:
9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 t/m 9.3.11, 9.5.1 t/m 9.5,5;
10. Lucht:
10.1.1, 10.1.2, 10.7.3 t/m 10.7.9.
Voorschrift 5.4.1 van de oprichtingsvergunning van 7 juli 2009 vervalt met ingang van het tijdstip waarop dit
besluit van kracht is
Voorts besluiten wij op verzoek van vergunninghouder, dat de navolgende voorschriften van de
oprichtingsvergunning van 7 juli 2009, ten aanzien van de onderdelen voorzover in het onderstaande
vermeld, als volgt worden gewijzigd:
voorschrift 8.4.1 t/m 8.4.3: Deze voorschriften zijn niet meer van toepassing op de opslag van
ammonia. Ammonia wordt derhalve van deze voorschriften uitgezonderd;
voorschrift 10.2.2: De maximale jaarvrachten van NOx (798,5 ton), CO (660,1 ton) en CxHy (21,3 ton)
geldt als maximale jaarvracht voor de emissies van de STEG's, hulpketels, aardgasvoorvenwarming,
noodgeneratoren en brandblusdieselaggregaat tezamen;
voorschrift 10.2.3: De maximale jaan/rachten van NOx (1212,7 ton), CO (601,5 ton). Stof (19,4 ton) en
CxHy (19,4 ton) geldt als maximale jaarvracht voorde emissies van de STEG's, hulpketels,
aardgasvoorverwarming, noodgeneratoren en brandblusdieselaggregaat tezamen;
voorschrift 10.2.3: De maximale jaarvracht van ammoniak (NH3) wordt gewijzigd van 88,6 ton in 67,9
ton;
voorschrift 10.2.7: De meetfrequentie van ammoniak (NH3) wordt gewijzigd van periodiek In continu;
voorschrift 10.3.3: De maximale jaarvracht van dioxinen/furanen (PCDD/PCDF) wordt gewijzigd van
0,047 gram/jaar in 0,0019 gram per jaar;
voorschrift 10.3.5: Dit voorschrift is niet meer van toepassing op dioxinen/furanen. Reductieonderzoek
naar de emissie van dioxinen/furanen afkomstig van de kolenmaal- en drooginstallatie wordt derhalve
van dit voorschrift uitgezonderd;
voorschrift 10.6.3: Dit voorschrift vervalt;
voorschrift 10.7.2: De meetnorm voor periodieke meting van ammoniak (NH3) vervalt.
Ingevolge artikel 8.16, onder c, van de Wet milieubeheer besluiten wij dat de voorschriften 5.5.2 t/m 5.5.5
van de oprichtingsvergunning van 7 juli 2009 van kracht blijven nadat deze vergunning haar gelding heeft
verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag d.d. 30 september 2010 maken deel uit van de vergunning:
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hoofdstuk 2: "Technische beschrijving van de wijzigingen";
hoofdstuk 3: "Specifiek Wm-deel".
De volgende delen van de aanvullingen op de aanvraag d.d. 17 december 2010, kenmerk ProGro-0013
maken deel uit van de vergunning:
Bijlage E: hoofdstuk 1 en de paragrafen 2.2 en 2.3.
Van de aanvulling op de aanvraag d.d. 7 januari 2011, kenmerk Magnum ProGro-0015 maakt het volgende
deel, onderdeel uit van de vergunning:
Bijlage H: Opstelllngsplan voor vergunningaanvragen: 04227-9900-P1-14200-00006.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4

Ondertekening en verzending

Groningen, 10 mei 2011
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.

, voorzitter

secretaris.

Vpfeorwl&nöFfci 1 2 MEI 2011
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Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
NUON Power Projects 1 BV, Postbus 41920, PAC AP3470, 1009 AC, Amsterdam;
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2301,
8901 JH Leeuwarden;
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen;
VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
Ministerie EL&l, DRZ vestiging Noord, Directie Regionale Zaken, Postbus 30032, 9700 RM
Groningen;
Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
Hoofdingenieur-directeur van de Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort;
Ministerie van VROM, p/a RIVM - Centrum voor Externe Veiligheid, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven;
Ministerie van VROM afd. DSB, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
Hulpverleningsdienst Groningen, afd. Risicobeheersing, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Inspectiedienst SZW, Directie MHC, team Noord Oost, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem
de Burgemeester van de Gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen;
Dagelijks Bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Postbus 4245, 9700 AK Groningen;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA
Delfzijl;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loppersum, Postbus 24,
9919 ZG Loppersum;
Gedeputeerde Staten van Frysian, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20,
9166 ZP Schiermonnikoog;
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ameland, Postbus 22,
9160 AA Hollum;
Regierungsvertretung Oldenburg, Theodor Tantzen Platz 8, 26122 Oldenburg, Duitsland;
Niedersachsiches Ministerium für den landllchen Raumordnung, Ernahrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Theodor Tantzen Platz 8, 26122 Oldenburg, Duitsland;
Stadt Emden, Frickensteinplatz 2, 26721 Emden, Duitsland;
Stadt Borkum, Neue StraUe 1, 26757 Borkum, Duitsland;
Gemeinde Bunde, Kirchring 2, 26831 Bunde, Duitsland;
Gemeinde Juist, StrandstraUe 5, 26571 Juist, Duitsland
Gemeinde Jemgum, HofstraUe 2, 26844 Jemgum, Duitsland;
Gemeinde Krummhörn, Rathausstralle 1, 26736 Krummhörn,Duitsland.
Mevrouw E.Zwaag, de heer F.Pals, Dijkweg 31, 9984 NV Oudeschip.
Mobilisation for the environment (MOB), Waldeck Pyrmontsingel 18, 6512 BC Nijmegen
Herrn Prof. Konrad Hüchting, Fr EbertstralSe 72, 26725 Emden, Duitsland
Herrn Dipl. Ing. agr Johann Smid, Dorfstralie 7, 26736 Groothusen, Duitsland
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1

ALGEMEEN

1.1
Eerdere vergunningen
1.1.1
De volgende voorschriften behorende bij Wet Milieubeheervergunning van 07 juli 2009 (zaaknr. 173662,
procedurenr 6147) zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning, tenzij in
de voorschriften anders is bepaald:
1. Algemeen:
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.10 t/m 1.1.12, 1.3.1 t/m 1.3.3 en 1.6.1
3. Rest- en afvalstoffen: 3.1.1 t/m 3.1.5, 3.2.1 t/m 3.2.5, 3.3.3 t/m 3.3.5
4. Energie:
4.1.1
5. Bodem:
5.1.1, 5.2.1 t/m 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.5.2 t/m 5.5.5
6. Veiligheid:
6.1.1 t/m 6.1.3, 6.3.1, 6.3.3 t/m 6.3.5, 6.3.7 t/m 6.3.9 en 6.5.1
7. Geluid:
7.1.1 t/m 7.1.14
8. Grond-en hulpstoffen:8.1.1, 8.2.1, 8.3.1,8.3.3,8.3.4,8.4.4, 8.4.5, 8.8.1,8.8.2,8.10.1 en 8.11.1
9. Installaties:
9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 t/m 9.3.11, 9.5.1 t/m 9.5.5
10. Lucht:
10.1.1, 10.1.2, 10.7.3 t/m 10.7.9
1.2
Gedragsvoorschriften
1.2.1
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld In artikel 17.1 Wet milieubeheer
dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan
het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
vergunninghouder deze mededeling onvenwijld schriftelijk te bevestigen.

2

AFVALWATER

2.1

Algemeen

2.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur;
b
de venwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een
zuiveringtechnisch werk;
c
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden
beperkt.
2.1.2
De volgende stoffen mogen niet in het openbaar riool worden geloosd:
a
stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden
installaties kunnen veroorzaken;
d
grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3

BODEM

3.1
Bedrijfsriolering
3.1.1
De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater moet zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria
genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de
systemen wordt voorkomen.
3.1.2
De ondergrondse bedrijfsriolering moet aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in
CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei-)stoffen en uiterlijk drie maanden
na aanleg en vervolgens elke zes jaar, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd
door een Deskundig Inspecteur Als bewijs van vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering moet een geldig
keuringsrapport kunnen worden getoond.
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3.1.3
De afvoerput ten behoeve van de (nood-)opvang van ammonlahoudend (regen-)water afkomstig van de
losplaats van ammonia dient vloeistofdicht overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 te zijn uitgevoerd,
hetgeen middels een certificaat moet worden aangetoond.
3.2
Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen
3.2.1
De losplaatsen voor de overslag van ammonia en de overslag van diesel tb.v. het brandblusaggregaat en
noodstroomdiesels, dient te zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer conform CUR/PBV aanbeveling 65.
3.2.2
De losplaatsen voor ammonia en diesel tb.v. het brandblusaggregaat en noodstroomdiesels moet na aanleg
en vervolgens elke zes jaar, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd op
vloelstofdichtheid door een Deskundig Inspecteur Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloer van de
losplaats moet een geldig keuringsrapport kunnen worden getoond.
3.2.3
Een brandblusdieselaggregaat en brandstoftanks van het brandblusdieselaggregaat moeten zijn opgesteld
in een lekbak die tezamen met opstaande randen een vloeistofdichte bak vormt. De lekbak moet voldoende
mechanische sterkte bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende
vloeistofdruk en de volledige inhoud van het smeeroliesysteem en de brandstofvoorraad kunnen bevatten.
3.2.4
Eventueel gelekt product dat in de vloeistofdichte bak Is opgevangen, moet direct worden verwijderd en
worden afgevoerd.

4

GROND- EN HULPSTOFFEN

4.1

Opslag van ammonia (24,7 v/v%)

4.1.1
Ammonia dient te worden opgeslagen in een roestvaststalen dubbelwandige opslagtank, welke is voorzien
van lekdetectie.

4.1.2
Voor de op- en overslag van ammonia moet worden voldaan aan de regels zoals genoemd in de volgende
onderdelen van de PGS 29:
paragraaf 6.1 (items 68 en 71);
paragraaf 6.1.2 (item 73);
paragraaf 6.3.1 (item 79);
paragraaf 6.3.6 (item 87);
paragraaf 7.3.1 (items 94 t/m 97 en 101 t/m 105).
paragraaf 10.2 (item 236)
paragraaf 10.4 (item 241).
4.1.3
Alvorens met het vullen van tank met ammonia wordt aangevangen, moet nauwkeurig worden vastgesteld
hoeveel de tank kan worden bijgevuld. Rondom het vulpunt dienen doelmatige voorzieningen te worden
getroffen om eventuele gemorste stoffen te kunnen opvangen en te venwijderen.
4.1.4
Tijdens het vullen van de tank met ammonia mag geen ammoniakdamp naar de buitenlucht worden
geëmitteerd.
4.1.5
Alle onderdelen van de tankinstallatie, de ondersteunende constructie en de vloelstofopvangvoorzieningen
van de tank waarin ammonia wordt opgeslagen, moeten ieder kwartaal uitwendig visueel worden
gecontroleerd op eventuele gebreken. Elke controle of beproeving dient te worden opgenomen in een
registratiesysteem.
4.1.6
Onverhoopte lekkages van ammonia dienen te worden afgevoerd naar het calamiteltenbassin.
4.2

Drinkwater

4.2.1
Binnen drie jaar nadat de vergunning in werking is getreden moet een onderzoek zijn uitgevoerd en
overgelegd aan het bevoegd gezag, welke is gericht op het verminderen van het verbruik van drinkwater
Dit onderzoek moet inzicht geven In de volgende aspecten:
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a
b
c

een beschrijving van de processen waarbij drinkwater wordt gebruikt;
verbruik per afzonderlijk proces;
een overzicht van mogelijke drinkwaterbesparende maatregelen/alternatieven en te behalen
waterbesparing per maatregel/alternatief
d
de (meer)investerlngskosten en eventuele overige cross-media effecten;
e
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregelen/alternatieven;
f
onderbouwing van eventueel gemaakte keuzes In het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatiebelemmerende factoren;
g
planning van de Implementatie van de haalbare zekere maatregelen;
Binnen twee maanden na het indienen van de rapportage van dit onderzoek zal het bevoegd gezag het plan
beoordelen. In geval het bevoegd gezag van mening is dat onvoldoende inspanning is gepleegd om
technisch en economisch haalbare maatregelen te identificeren kan een aanvullend onderzoek worden
gevraagd. De vergunninghouder Is alsdan verplicht om hieraan gevolg te geven.
4.2.2
Indien uit de rapportage van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.2.1 blijkt dat maatregelen gericht op
het verminderen van het verbruik van drinkwater mogelijk zijn, dient de vergunninghouder binnen zes
maanden nadat de rapportage Is opgesteld, een plan van aanpak ter beoordeling aan het bevoegd gezag te
overleggen waarin ten minste is aangegeven:
alle waterbesparende maatregelen die door vergunninghouder zullen worden genomen;
het te verwachten effect van elke te nemen maatregel;
de fasering van realisatie van de uit te voeren/te treffen maatregelen;
de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van aanpak.
4.2.3
De vergunningshouder dient de maatregelen welke op grond van het in voorschrift 4.2.2 opgestelde plan van
aanpak met het bevoegd gezag zijn overeengekomen, uit te voeren.

5

INSTALLATIES

5.1
Brandblusdieselaggregaat
5.1.1
Het brandblusdieselaggregaat moet ten minste eenmaal per maand gedurende maximaal 60 minuten en na
een onderhoudsbeurt op de juiste werking worden gecontroleerd.
5.1.2
Met betrekking tot het brandblusdieselaggregaat moeteen logboek worden bijgehouden, waarin tenminste
de volgende gegevens worden geregistreerd:
resultaten van de uitgevoerde controles, onderhoud en eventuele reparaties;
de datum en begin-/eindtijd van inbedrijfstelling (draaiuren) van het brandblusdieselaggregaat;
reden van inbedrijfstelling van het aggregaat;
verbruikte diesel (liter) per afzonderlijke inbedrijfstelling;
gemeten dan wel berekende emissievrachten van NOx, CO, Stof (Pmio) en CxHy per keer dat het
aggregaat in bedrijf is geweest.
Het logboek moet worden opgenomen in het registratiesysteem.
5.1.3
Een brandblusdieselaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en zodanig worden
onderhouden en afgesteld dat een nagenoeg roekloze verbranding wordt verkregen.

5.1.4
Een afvoerleiding en het daarbij behorende uitlaatdempersysteem moet zijn vervaardigd van onbrandbaar
materiaal dat voldoende stevig is en bestand is tegen de te verwachten temperaturen.

5.1.5
Een brandblusdieselaggregaat mag uitsluitend worden beproefd op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00
uur

5.1.6
In een ruimte waarin een brandblusdieselaggregaat staat opgesteld, mogen geen werkzaamheden anders
dan ten behoeve van controle en onderhoud van het brandblusdieselaggregaat worden verricht

5.1.7
Het brandblusdieselaggregaat met bijbehorende brandstoftank en de brandstofleidingen, moeten op
doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
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5.1.8
In de ruimte waarin een brandblusdieselaggregaat is opgesteld, moeten voor de toevoer van
verbrandingslucht en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht openingen zijn aangebracht, die
hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen
mogen alleen zijn afgesloten als het brandblusdieselaggregaat niet in werking Is en moeten:
zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie Is gewaarborgd;
zodanig zijn aangebracht dat bij het in werking zijn van het brandblusdieselaggregaat altijd een vrije
luchtdoorlaat is gewaarborgd;
zodanige afmetingen hebben dat bij het in werking zijn van het aggregaat voldoende ventilatie is
gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke brandstoflekkage af te
voeren.
5.2

Noodstroomdiesels

5.2.1
De noodstroomdiesels dienen maandelijks gedurende maximaal 60 minuten en na een onderhoudsbeurt te
worden gecontroleerd op juiste werking.
5.2.2
Met betrekking tot noodstroomdiesels moet een logboek worden bijgehouden, waarin tenminste de volgende
gegevens worden geregistreerd:
resultaten van de uitgevoerde controles, onderhoud en eventuele reparaties;
de datum en begin-/eindtijd van Inbedrijfstelling (draaiuren) per afzonderlijke noodstroomdiesel;
reden van inbedrijfstelling van de noodstroomdiesels;
verbruikte diesel (liter) per afzonderlijke inbedrijfstelling van noodstroomdiesels;
gemeten dan wel berekende emissievrachten van NOx, CO, Stof (Pmio) en CxHy per keer dat de
noodstroomdiesels in bedrijf zijn geweest.
Het logboek moet worden opgenomen in het registratiesysteem.
5.2.3
De dieselbuffertank ten behoeve van de noodstroomdiesels dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in de
paragrafen 4.1 tot en met 4.6 en paragraaf 4.8 van de richtlijn PGS 30.
5.3

Back-upketels aardgasvoorverwarming

5.3.1
De back-up ketels ten behoeve van aardgasvoorven/varming dienen maandelijks gedurende maximaal
60 minuten te worden gecontroleerd op juiste werking.

6

LUCHT

6.1

Emissies hulpketels en back-up ketels tb.v. aardgasvoorverwarming

6.1.1
Met betrekking tot het gebruik van hulpketels en back-up ketels tb.v. aardgasvoorverwarming moet een
logboek worden bijgehouden, waarin tenminste de volgende gegevens worden geregistreerd:
de datum en begin-/eindtijd van gebruik (draaiuren) van de afzonderlijke hulpketels en back-up ketels;
reden van gebruik van de ketels;
gemeten dan wel berekende hoeveelheid verbruikt aardgas (m^) per afzonderlijke ketel;
gemeten dan wel berekende emissies (concentratie en vracht) van NOx, CO en CxHy als gevolg van
het gebruik van de ketels;
Het logboek moet worden opgenomen in het registratiesysteem.

6.1.2
De emissie van luchtverontreinigende stoffen uit de schoorstenen van de hulpketels mag, per aangegeven
component, de volgende daggemiddelde concentratie niet overschrijden.
Component
1 daggemiddelde concentratie
^)
Stikstofoxiden (NOx)
Koolstofmonoxide (CO)

T eis conform BEES A
"83

mg/Nm'

Tot. koolwaterstoffen (CxHy)
27
mg/Nm'
) Emissies gelden bij 6 % zuurstof en standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog rookgas.
) NOx berekend als NO2.
^) Totaal koolwaterstoffen: berekend als methaan (CH4).
6.1.3
Hulpketels mogen slechts operationeel zijn indien de STEG's zijn afgeschakeld.
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6.2

Emissies van de STEG's

6.2.1
De emissie van dioxinen/furanen van de STEG's tijdens vergassingsbedrijf mag per afzonderlijke meting niet
meer bedragen dan 0,006 ngTEQ/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %, standaardcondities 101,3 kPa, en
273 K en droog rookgas.
6.2.2
De te emitteren jaarvracht van ammoniak van de STEG's tijdens vergassingsbedrijf mag niet meer bedragen
dan 67,9 ton.
6.3

Emissies kolenmaal- en droogsysteem

6.3.1

De emissie van dioxinen/furanen van de kolenmaal- en drooginstallatie mag per afzonderlijke meting niet
meer bedragen dan 0,008 ngTEQ/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %, standaardcondities 101,3 kPa,
273 K en droog rookgas.
6.3.2
De jaargemiddelde emissie van dioxinen/furanen van de kolenmaal- en drooginstallatie mag niet meer
bedragen dan 0,004 ngTEQ/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %, standaardcondities 101,3 kPa, 273 K en
droog rookgas.
6.3.3
De jaarvracht van dioxinen/furanen van de kolenmaal- en drooginstallatie mag niet meer bedragen dan
0,0019 gram TEQ/jaar
6.4

Emissies restgasnaverbrander

6.4.1
De jaargemiddelde emissie van dioxinen/furanen van de restgasnaverbrander mag niet meer bedragen dan
0,003 ngTEQ/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %, standaardcondities 101,3 kPa, 273 K en droog rookgas.
6.4.2
De emissie van dioxinen/furanen afkomstig van de restgasnaverbrander mag per afzonderlijke meting niet
meer bedragen dan 0,006 ngTEQ/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 6 %, standaardcondities 101,3 kPa,
273 K en droog rookgas.
6.5
Monitoring van luchtemissies
6.5.1
Gedurende de periode dat hulpketels in bedrijf zijn, dient continue bepaling en registratie plaats te vinden
van de emissieconcentraties van NOx, CO en O2 alsmede van het debiet, de druk en de temperatuur
6.5.2
De emissieconcentratie van CxHy afkomstig van de hulpketels dient eens per jaar te worden bepaald.
6.5.3
Het uitvoeren van bemonsteringen en metingen ter bepaling van emissies van hulpketels dient plaats te
vinden onder representatieve omstandigheden conform de onderstaande of daaraan gelijkwaardige
genormaliseerde meetmethoden. De meetonzekerheid van de meting moet worden bepaald door de
meetinstantle als 95 % betrouwbaarheidsinterval en mag niet groter zijn dan het in de tabel aangegeven
jercentage van de emissie-eis.
Component
Meetmethode
Maximale meetonzekerheid als
percentage van de emissie-eis
conform BEES A
conform BEES A
NOx
CO
NEN-ISO 12039
10%
CxHy

NEN-EN 13649

20%

6.5.4
De emissieconcentratie van NH3 uit de schoorstenen van de STEG's dient continu te worden gemeten.
6.5.5
Uiterlijk drie maanden voor de Inbedrijfname van de centrale dient de voorgenomen meetmethode ten
aanzien van continue monitoring van ammoniak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd. Dit voornemen dient vergezeld te gaan van de volgende informatie:
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de te hanteren monstername- en analysemethode (c.q. meetnorm);
aan de meting verbonden meetonzekerheden;
de wijze van verwerking en registratie van de meetgegevens;
eventuele alternatieve methoden voor het op een betrouwbare wijze vaststellen de NHs-emIssie
met behulp van Emissierelevante parameters (ERP's).
6.5.6
Bij de oplevering en eventuele ingrijpende modificaties van back-up ketels voor aardgasvoonwarming, de
noodstroomdiesels en brandblusdieselaggregaat dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de
overeengekomen emissieprestaties m,b.t NOx en CO conform tabel 3.9.1 van de aanvraag. Deze gegevens
dienen te worden bewaard in het registratiesysteem.
6.5.7
De emissie-eis bij continue metingen van NH3 afkomstig van de STEG's geldt als in acht genomen indien
geen van de gemeten concentraties de daarvoor in voorschrift 10.2.2 en 10.2.3 van de oprichtingsvergunning d.d. 7 juli 2009 gestelde emissieconcentratie-eis te boven gaat. Hierbij mag de vastgestelde
meetonzekerheid, met een maximale waarde van 20 %, als percentage van de emissie-eis worden
afgetrokken van de meetuitkomst.
6.5.8
De emissie-eis bij continue metingen van NOx en CO afkomstig van de hulpketels geldt als in acht genomen
indien geen van de daggemiddelde concentraties de daarvoor gestelde emissieconcentratle-eis in voorschrift
6.1.2 te boven gaat. Hierbij mag de vastgestelde meetonzekerheid, met een maximale waarde als
vastgelegd in voorschrift 6.5.3, als percentage van de emissie-eis worden afgetrokken van de meetuitkomst.

6.5.9
De emissie-els bij periodieke meting van CxHy afkomstig van de hulpketels geldt als in acht genomen als het
gemiddelde van de deelmetingen de emissie-eis als genoemd in voorschrift 6.1.2 niet te boven gaat. Hierbij
mag de meetonzekerheid afgetrokken worden van de meetuitkomst. De te hanteren meetonzekerheid voor
individuele deelmetingen is hierbij de waarde die is vastgesteld door de meetinstantle, met een maximale
waarde als gegeven in voorschrift 6.5.3, waarbij de meetonzekerheid van individuele deelmetingen gedeeld
wordt door de wortel van het aantal deelmetingen.
6.6
Emissie van de fakkel
6.6.1
Het is toegestaan om de fakkel maximaal 175 uur per kalenderjaar, voor verschillende functies, te benutten.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voorde afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater
BEES A:
Besluit emissie-elsen stookinstallaties A.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar In de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft redelijkenwijs In Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de Inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissles in de bodem.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN 13649:
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van individuele gasvormige
organische componenten - Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode.
NEN-ISO 10849
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden - Prestatiekenmerken
van geautomatiseerde meetsystemen.
NEN-ISO 12039
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van koolmonoxide, kooldioxide en zuurstof - Prestatieeigenschappen en kalibratievan automatische meetsystemen.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS:
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Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publlcatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 29:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale
cilindrische installaties'. Downloaden vlawww.publicatiereeksgevaarlljkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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