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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 15 maart 2011
Nr. 2011-11.354/11,MV
Zaaknummer 304466
Verzonden:

1 6 HAAR] 2011

Besluiten hierbij tot ambtshalve wijziging van de aan Smurfit Kappa Solid Board B.V. op grond van de Wet
milieubeheer voor voornoemde inrichting verleende revisievergunning van 23 januari 2002 en
veranderingsvergunningen van 12 oktober 2004 en 16 mei 2006.
1.

AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Actuele vergunningsituatie
Bij besluit van 23 januari 2002 (kenmerk 0034/53) heeft het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Groningen een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wm verleend aan Smurfit De Halm
Karton B.V., thans Smurfit Kappa Solid Board B.V. voor het in werking hebben en wijzigen van een inrichting
bedoeld voor de productie van karton te Hoogkerk.
Met ons besluit van 12 oktober 2004 (kenmerk 2004/22.971/42, MV) is voor de inrichting een
veranderingsvergunning (artikel 8.1 Wm) verleend voor de plaatsing van een zuurstoftank en de verplaatsing
van de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Met dit besluit is tevens voornoemde revisievergunning
ambtshalve gewijzigd (artikel 8.23 Wm), waarbij gewijzigde voorschriften met betrekking tot bodembescherming en de opslag van gevaarlijke stoffen aan de vergunning zijn verbonden
Bij besluit van 16 mei 2006 is een veranderingsvergunning verleend (kenmerk 2006-9.203/20, MV) voor de
uitbreiding van de inrichting met een op- en overslagterrein voor containers met oud papier.
Bij besluit van 9 maart 2010 is een veranderingsvergunning verleend (kenmerk 2010-19.034/10, MV) voor de
uitbreiding van de inrichting met een bovengrondse gekoelde stationaire tank voor de opslag van 5 m^
vloeibaar koolzuur (CO2).
In verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting zijn door de vergunninghoudster in de periode 2002
tot heden 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm bij ons ingediend.
1.2
Achtergrond vergunninghoudster
Smurfit Kappa Solid Board B.V. (hierna: Smurfit) maakt onderdeel uit van de Smurfit Kappa Group. Op de
locatie in Hoogkerk wordt op 2 productielijnen massiefkarton geproduceerd met als grondstof oud papier. De
maximale productiecapaciteit betreft 107.000 ton onbeplakt karton per jaar, bij een inzet van 111.000 ton
oud papier. Op de locatie zijn circa 180 personen werkzaam.
Onderhavige inrichting is gelegen aan de Halmstraat 1-3 te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente
Hoogkerk, sectie C, nrs. 2391, 3271, 3424, 3425 en 4017.
1.3
Reden ambtshalve wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van
technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen
waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of
intrekken.
Geconstateerd is dat de aan de revisievergunning van 23 januari 2002 en de veranderingsvergunning van
12 oktober 2004 verbonden voorschriften niet meer geheel toereikend zijn voor een optimale bescherming
van het milieu.
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Wij hebben daarom gewijzigde dan wel aanvullende voorschriften aan deze vergunningen verbonden met
betrekking tot onder meer bodemonderzoek en -bescherming en de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage en tanks. Tevens hebben wij niet meer van toepassing zijn voorschriften met betrekking tot onder
meer het beheer van afvalstoffen laten vervallen en zijn aanvullende/gewijzigde voorschriften met betrekking
tot Utilities aan vergunninghoudster opgelegd. Verder zijn aanvullende voorschriften met betrekking tot
eventueel optredende geurhinder opgelegd.
Aangezien de ambtshalve wijziging van voornoemde vergunningen ook van invloed is op het bepaalde in
voorschrift 1.1.1 van de vigerende veranderingsvergunning van 16 mei 2006, wordt dit voorschrift met deze
ambtshalve wijziging ingetrokken.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm. Bij het opstellen van dit besluit zijn de artikelen
8.6 tot en met 8.17 van de Wm in acht genomen.
Bij brief van 22 september 2009 (kenmerk 2009-55935a) is het voornemen tot ambtshalve wijziging van de
vergunningen aan de vergunninghoudster kenbaar gemaakt. Daarbij is de vergunninghoudster in de
gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na verzending van voornoemde brief haar zienswijze kenbaar te
maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Als adviseurs zijn de gemeente Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de Regionale brandweer
Groningen bij de procedure betrokken.
Het ontwerp van de beschikking wordt ter inzage gelegd in de gemeente Groningen. Dit is bekend gemaakt
door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 18 december 2011 (artikel 3.11
en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het
ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16
Awb). Binnen de gestelde termijn is hier geen gebruik van gemaakt.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Voor
vergunningprocedures die zijn gestart voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat gold
vóór het moment van de inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat deze vergunningprocedure wordt
afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieubeheer en overige van toepassing
zijnde wetgeving, zoals die golden onmiddellijk voor 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze
wijziging van een Wet milieubeheer vergunning, wordt deze gelijkgesteld met een omgevingsvergunning
voor de betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet Wabo).
2.2
Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
2.2.1 Ingebrachte zienswijzen
Bij brief van 27 januari 2011 (kenmerk 11-001_WD), door ons ontvangen op 28 januari 2011, is door Smurfit
een schriftelijke zienswijze op ons ontwerpbesluit ingediend. De zienswijze heeft betrekking op de wijze
waarop de verwijzing naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming in voorschrift 2.1.1 is vastgelegd
alsook een nadere specificatie van de reikwijdte van het in voorschrift 2.1.7 bedoelde plan van aanpak voor
de eventuele realisatie van bodembeschermende voorzieningen ten aanzien van de afvalwaterzuivering en
de opslag van proceswater.
Wij achten de ingebrachte zienswijze gegrond en hebben bedoelde voorschriften 2.1.1 en 2.1.7 alsook
voorschrift 2.1.6 hiertoe tekstueel gewijzigd.
In haar zienswijze verzoekt Smurfit ons verder om de relatie tussen voornoemde nieuw aan te wijzen
bodembelastende activiteiten en het onderzoek naar bodembescherming voor communale zuiveringen,
waarnaar volgens Smurfit wordt verwezen, te verduidelijken. Dit in relatie met de nieuwe NRB, waarin de
uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt.
Door ons wordt echter niet verwezen naar het betreffende onderzoek. Voor de plan van aanpak voor de
beoordeling van de bodembelastendheid van de onderdelen van de afvalwaterzuivering en de
proceswateropvang en de realisatie van eventueel benodigde bodembeschermende voorzieningen verwijzen
wij integraal naar, op dat moment geldende, NRB met alle van toepassing zijn bepalingen die hierin zijn
opgenomen. Het is aan Smurfit om te bepalen op welke wijze de aanbevelingen uit het voornoemde
onderzoek in het door Smurfit op te stellen en door ons goed te keuren plan van aanpak worden betrokken.
Wij achten de zienswijze op dit punt ongegrond.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE VERGUNNINGSITUATIE

3.1
Inleiding
De vergunningsituatie moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de
Wm. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in
acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat
een vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. De relevante aspecten voor deze
beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden
met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
De inrichting valt onder de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorie 6.1b en is daarmee een
gpbv-instattatië. Categorie 6.1b heeft betrekking op industriële installaties voor de fabricage van papier en
karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
Voor de inrichting zijn de volgende in tabel 1 en 2 aangegeven BBT-documenten in ogenschouw genomen:
Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industrie, december 2001
(BREF papier- en kartonindustrie);
Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003 (BREF monitoring);
Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, februari 2009 (BREF
energie-efficiency);
de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR);
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
de richtlijn PGS 8 voor opslag van organische peroxiden;
de richtlijn PGS 9 voor opslag van vloeibaar zuurstof;
de richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
de richtlijn PGS 16 de opslag en aflevering van LPG;
de richtlijn PGS 30 voor vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties.
Voor onderhavige inrichting is een toetsing aan de IPPC-richtlijn uitgevoerd waarbij een BBT-beoordeling
aan de hand van voornoemde BREF-documenten is uitgewerkt. De door de vergunninghoudster aan ons
overgelegde resultaten van deze toets hebben wij bij onze overwegingen betrokken.
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten
nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing, verantwoording
afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieu-aspecten.
3.2.1 Toetsing BREF papier- en kartonindustrie
De in onderhavige BREF benoemde BBT in verband met de pulp- en kartonproductie hebben betrekking op
de volgende milieu-aspecten:
emissies naar water (scheiding, wijze zuivering en hergebruik afvalwater);
preventie en hergebruik/recycling afval;
energie-efficiency;
emissies stookinstallaties;
gebruik chemicaliën en additieven.
De emissies naar water in het algemeen en in relatie met het gebruik chemicaliën en additieven, zijn in de
door het waterschap Noorderzijlvest voor deze inrichting verleende (bestaande) vergunning in het kader van
voormalige Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de huidige Waterwet (Wtw) gereguleerd.
Ten aanzien van preventie en hergebruik/recycling van afval is de binnen de inrichting gehanteerde
scheiding van afvalstoffen aan de bron, de scheiding van rejects en extern hergebruik van rejects als
secundaire brandstof, de externe recycling van PE-afval, het intern hergebruik van het surplus aan
zuiveringsslib en de uitvoering van een afvalpreventie-onderzoek als BBT beoordeeld.
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Met betrekking tot energie-efficiency (zie ook 3.2.3) is de deelname aan het convenant Benchmarking
energie-efficiency relevant.
De emissies van aanwezige aardgasgestookte stoomketels werden gereguleerd in het direct werkende
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B (BEES B). Dit besluit is met het in werking treden van het Besluit
Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) per 1 april 2010 komen te vervallen (zie 3.2.10).
3.2.2 Toetsing BREF monitoring
Voor zaken met betrekking tot monitoring is het BREF voor monitoring in aanmerking genomen. Het BREF
heeft betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan
artikel 9 sub 5 van de IPPC-richtlijn. In dit artikel wordt voorgeschreven dat de vergunning passende eisen
bevat voor de controle op emissies naar water, met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de
procedure voor de beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te
stellen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de
vergunningvoorwaarden.
De emissie naar oppervlaktewater wordt gereguleerd door middel van de vigerende vergunning in het kader
van de Wtw.
De monitoring heeft in het kader van de Wm-vergunning betrekking op emissie van rookgassen. De
monitoring van deze emissies zijn geregeld met het BEMS als uitgangspunt.
Het BREF geeft ons geen aanleiding tot aanpassing van de vigerende vergunningen.
3.2.3 BREF Energie-efficiency
In het kader van energiemanagement en -monitoring is de deelname aan het convenant Benchmarking
Energie-efficiency (zie ook 3.15)aisook de deelname aan de NOx-emissiehandel van belang. Op basis van
de inspanningen van het bedrijf op voornoemde terreinen, kan worden geconcludeerd dat met betrekking tot
energie-efficiency wordt voldaan aan BBT. In dit kader worden geen voorschriften aan de vigerende
vergunningen verbonden.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten. In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen
opgenomen voor het verlenen van milieuvergunningen.
Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissie van NOx, SO2 en VOS. Wij zijn
van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan
Het voorgenomen provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen
in het ontwerp van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Gedeputeerde Staten
van Groningen op 17 juni 2009 hebben vastgesteld. Het is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit, de
inrichting en het beheer van de leefomgeving.
Bij de onderhavige ambtshalve wijziging van de vergunning is hiermee rekening gehouden. Het plan bevat
ten aanzien van de activiteiten van Smurfit en de milieu-aspecten die hierbij aan de orde zijn geen concrete
beleidsbeslissingen.
3.5
Activiteitenbesluit
Voor de totstandkoming van het Activiteitenbesluit is de Wm per 1 januari 2008 gewijzigd. In de nieuwe
systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen, tenzij
sprake is van een gpbv-installatie zoals genoemd in artikel 8.1 van de Wm. Onderhavige inrichting betreft
een gpbv-installatie. De inrichting valt daarmee niet onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit.
3.6
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem.
Smurfit beschikt voor haar bedrijfslocatie in Hoogkerk sinds 2008 over een ISO 14001-gecertificeerd
milieuzorgsysteem (zekere maatregel 16 BMP3 2005-2010). Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
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3.6.1
Bedrijfsmilieuplan
Op 8 maart 1996 zijn door de branchevereniging van de papier- en kartonindustrie (VNP) en de betrokken
overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een
integrale milieutaakstelling (IMT) met doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP). Een verplichting die voortvloeit uit deze intentieverklaring is het opstellen van een bedrijfsmilieuplan
(BMP). Het bedrijfsmilieuplan heeft tot doel inzicht te geven in de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten
en de getroffen en de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen. Op 11 augustus
2005 heeft Smurfit een BMP ingediend over de periode 2005-2010. Bij brief van 17 oktober 2005 hebben wij
ingestemd met dit ingediende BMP3. Ten aanzien van onderhavige beschikking is rekening gehouden met
de, in het BMP3 2005-2010 geformuleerde, zekere milieumaatregelen.
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.7.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatserLvan beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden gesteld dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden achten wij het niet
noodzakelijk om in dit kader aanvullende voorschriften aan deze beschikking te verbinden.
3.8
Bodem
3.8.1
Bodembescherming
Op basis van het bij ambtshalve wijziging 12 oktober 2004 aan de revisievergunning verbonden voorschrift
2.1.4 diende vergunninghoudster een bodemrisico-inventarisatie op basis van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) uit te voeren ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten
waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat (tevens zekere maatregel 12 van het
BMP3 2005-2010). Op 9 juni 2005 hebben wij deze inventarisatie (kenmerk KK/l/Provincie/bodemrisicoonderzoek) ontvangen. Op basis van de inventarisatie is geconcludeerd dat voor de beoordeelde
bedrijfsactiviteiten, op één na, wordt voldaan aan een bodemrisicocategorie A (emissiescore 1) conform de
NRB. Voor het aan de NRB laten voldoen van de overslag van Sursol vanuit een tankwagen in IBCcontainers heeft Smurfit op 9 juni 2005 een plan van aanpak ingediend, waaraan inmiddels uitvoering is
gegeven. Ook voor deze activiteit wordt thans voldaan aan een bodemrisicocategorie A.
Aangezien daarmee is voldaan aan de - bij ambtshalve wijziging van 12 oktober 2004 aan de
revisievergunning verbonden - voorschriften 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.6, worden deze ingetrokken.
In het in 2004 bij ambtshalve wijziging aan de revisievergunning verbonden voorschrift 2.1.1 is vastgelegd
dat voor alle bedrijfsactiviteiten waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat (met
uitzondering van de bedrijfsriolering) aan een bodemrisicocategorie A dient te worden voldaan. Dit
voorschrift wordt opnieuw aan deze beschikking verbonden.
Aanvullend wordt aan deze beschikking een voorschrift verbonden waarin is vastgelegd dat, als uitzondering
op het gestelde in voorschrift 2.1.1, ten aanzien van de bestaande ondergrondse bedrijfsriolering aan een
bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico met emissiescore 2) mag worden voldaan. De bestaande
bedrijfsriolering is niet aantoonbaar vloeistofdicht aangelegd, waardoor niet aan een emissiescore 1 kan
worden voldaan. Met het voor de bedrijfsriolering beschikbaar hebben van een inspectie- en
onderhoudsprogramma (zoals vastgelegd in voorschrift 1.3.1 en 2.1.22 van deze beschikking) en het
invulling geven aan incidentenmanagement, kan worden voldaan aan een emissiescore 2. Wij achten dit,
mede ook gezien de aard van het bedrijfsafvalwater, aanvaardbaar. Het met betrekking tot de
bedrijfsriolering aan de revisievergunning verbonden voorschrift 2.1.3 wordt in dit verband ingetrokken.
In de voorschrift 2.3.1 en 2.3.2 van de vigerende revisievergunning is vastgelegd dat ter plaatse van de olieafscheider nabij de tankplaats voor gasolie, monitoring van de kwaliteit van de bodem dient plaats te vinden
met behulp van bemonstering en analyse van grondwater. Ook dit betreft een afwijking ten aanzien van de
NRB. Met de voorgeschreven monitoring van de bodemkwaliteit wordt ten aanzien van deze
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bodemrisicolocatie voldaan aan een bodemrisicocategorie A (een aanvaardbaar risico). Dit is in een nieuw
aan deze beschikking te verbinden voorschrift 2.1.3 vastgelegd.
Gezien de aard van de mogelijke bodemverontreiniging ter plaatse van de olie-afscheider, menen wij voor te
moeten schrijven dat het grondwater - naast koolwaterstoffen (BTEX) - ook op minerale olie dient te worden
bemonsterd en geanalyseerd (voorschrift 2.1.5).
Bij de in 2005 uitgevoerde bodemrisico-analyse zijn de afvalwater- en slibhoudende bedrijfsonderdelen van
de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) alsook de bestaande opslagbassins voor proceswater
niet meegenomen. Wij achten het noodzakelijk dat ook voor deze bedrijfsonderdelen (contacttank, de
beluchtingsbassins, de nabezinktank en de polishing vijver van de awzi en de vuilwater- en witwaterkelder)
wordt bepaald of er, op basis van de NRB, sprake is van een bodembedrelgende activiteit.
Aangezien de bassins van de awzi en proceswaterbassins niet aantoonbaar vloeistofdicht zijn uitgevoerd en
continu in gebruik zijn en er daarmee geen inwendige visuele inspectie mogelijk is, kan voor deze
bedrijfsonderdelen niet aan een bodemrisicocategorie A worden voldaan.
Wij achten het toelaatbaar dat voor deze bestaande bassins alsnog (binnen een termijn van 12 maanden na
het onherroepelijk worden van deze beschikking) wordt voldaan aan een bodemrisicocategorie A* (een
aanvaardbaar risico), hetgeen in voorschrift 2.1.6 is vastgelegd.
In een aanvullend voorschrift 2.1.7 is vastgelegd dat vergunninghoudster binnen 6 maanden na het
onherroepelijk worden van deze beschikking, voor die onderdelen van de awzi en de
proceswaterbehandeling die op basis van de NRB als bodembedrelgende bedrijfsactiviteiten moeten worden
beoordeeld, een plan van aanpak ter beoordeling bij ons moet hebben ingediend waarin is uitgewerkt op
welke wijze en volgens welk tijdspad aan het bepaalde in voorschrift 2.1.6. wordt voldaan.
Ten aanzien van bodembeschermende voorzieningen in ruimten waar motorvoertuigen of onderdelen van
motorvoertuigen worden gerepareerd of onderhouden en de opslag van bodembedrelgende (afval)stoffen
dient ook aan de algemene eisen van de NRB (voorschrift 2.1.1) te worden voldaan. In verband hiermee
worden de voorschriften 6.3.3 en 6.3.4 en de bij ambtshalve wijzing van 12 oktober 2004 aan de
revisievergunning verbonden voorschrift 2.1.2, 15.1 en 15.2 ingetrokken.
Vergunninghoudster heeft de opslag van oliën en vetten ten behoeve van MTD inmiddels in
overeenstemming met het NRB uitgevoerd (zekere maatregel 13 van het BMP3 2005-2010).
In voorschrift 2.4.1 is vastgelegd dat vergunninghoudster voor de bodembeschermende voorzieningen een
inspectiemethodiek beschikbaar moet hebben. Ter vervanging van c.q. in aanvulling op dit voorschrift
hebben wij in voorschrift 2.1.22 van deze beschikking vastgelegd dat ten aanzien van de
bodembeschermende voorziening een inspectie- en onderhoudsprogramma beschikbaar moet zijn.
3.8.2
Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen
en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat
onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek
noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt
zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de
start van de desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-bodemonderzoek om aantasting van de
bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan
het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.
Op de locatie van Smurfit zijn - ten behoeve het in kaart brengen van de bestaande verontreiniging van de
bodem - in de periode 1997 - 2001 diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Bepaald is dat er sprake is van
een ernstig doch niet urgent geval van bodemverontreiniging (urgentieklasse 9) welke niet voor het jaar 2013
hoeft te zijn gesaneerd. Bij het verlenen van de Wbb-beschikking is als voorwaarde gesteld dat er voor 1
januari 2013 een gefaseerd saneringsplan moet zijn ingediend.
Het laatste bodemonderzoek ter plaatse van de olie-afscheider is uitgevoerd overeenkomstig voorschrift
2.2.1 en 2.2.2 van de vigerende revisievergunning. Aangezien aan het bepaalde in deze voorschriften is
voldaan, wordt deze ingetrokken.
Aangezien bij bedrijfsbeëindiging geen andere partijen financieel aansprakelijk zullen worden gesteld voor
bodemsanering dan Smurfit of diens rechtsopvolgers, menen wij het in de vergunning vastleggen van de
nulsituatie achterwege te kunnen laten.
Ter vervanging van het aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschrift 2.2.3, worden thans
nieuwe voorschriften met betrekking tot de uitvoering van een eindonderzoek opgelegd (voorschrift
2.2.1 en 2.2.2). Het eindonderzoek is bedoeld om bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen
of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. Indien op enig moment in
de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de bodemkwaliteit als gevolg van
vergunde bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het kader van de Wm in
beginsel te worden gesaneerd.
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In dit besluit is een bepaling opgenomen dat dit voorschrift nog van kracht blijft nadat de vergunning haar
gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de
Wm biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van een vergunning (bijvoorbeeld bij
bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze
vergunning te saneren. Het aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschrift 2.2.4 wordt in dit
verband ingetrokken.
3.9
Geluid
3.9.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn
van de inrichting alsook indirecte hinder als gevolg van vrachtverkeer.
3.9.2
Geluidbelasting
Rond de "Industrieterreinen Hoogkerk en Groningen West", waarop de inrichting van Smurfit is gelegen, is
een zone vastgesteld. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de
zonegrenswaarden niet overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau LA^LT- De kortste afstand van de grens van de zone bedraagt in zuidelijke richting circa
1.070 meter van Smurfit. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De
geluidsbelasting als gevolg van Smurfit bedraagt op de zonegrens ten hoogste 28,6 dB(A).
De in de zone en buiten het industrieterrein gelegen woningen die het dichtst bij Smurfit liggen, zijn
gesitueerd ten westen van de inrichting aan de Halmstraat op circa 15 meter afstand en aan de
Schoenerstraat op circa 18 meter afstand. Verder liggen er woningen op het industrieterrein aan de U.T.
Delfiaweg aan de overzijde van het Hoendiep, ten noorden van de inrichting.
Voor de woningen op het industrieterrein gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van
65 dB(A) wordt ter plaatse van de woningen op het industrieterrein voldaan.
Uit het bij de aanvraag van de vigerende revisievergunning gevoegde akoestisch rapport (kenmerk
60111051 .R01) en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat aan de grenswaarden van
de Wet geluidhinder ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone wordt voldaan.
Bij de in aanvraag voor de vigerende veranderingsvergunning voor de uitbreiding van de inrichting met een
op- en overslag van containers, is een akoestische onderbouwing gevoegd (notitie 6051233.N01 d.d. 18
januari 2006) waarin voor ten aanzien van de representatieve bedrijfssituatie de volgende veranderingen zijn
omschreven:
aanvoer en aflaten van 8 en opdraaien en afvoer van 8 containers gedurende werkdagen (waarvan
maximaal 1 in de avond- en 1 in de nachtperiode);
aanvoer en aflaten van 4 en opdraaien en afvoer van 4 containers op zaterdagen.
Op basis van laatstgenoemde akoestische onderbouwing is geconcludeerd dat ten aanzien van gehele
gewijzigde inrichting blijvend aan de geluidvoorschriften (voorschriften 3.1.1 en 3.2.1) van de onderliggende
revisievergunning wordt voldaan.
Deze, voor de gehele inrichting van toepassing zijnde, geluidvoorschriften worden thans onveranderd aan
deze beschikking verbonden (thans voorschrift 3.1 en 3.2).
Aanvullend verbinden wij aan deze beschikking thans een voorschrift met betrekking tot het stationair laten
draaien van de motoren van vrachtauto's bij de toegang van de inrichting, indien deze 's ochtends nog is
gesloten. Vergunninghoudster dient zorg te dragen voor een instructie van vrachtwagenchauffeurs en nabij
de ingang dient hiertoe een waarschuwingsbord te worden geplaatst.
3.9.3 Maximale geluidniveaus
Ten aanzien van de maximale geluidniveaus is geconcludeerd dat in verband met de uitbreiding van de
inrichting meteen containeroverslag, de vergunde piekwaarde op referentiepunt 10 wordt overschreden.
Aan voornoemde veranderingsvergunning is een voorschrift verbonden waarin voor referentiepunt 10 een
hogere waarden voor de maximale geluidniveaus zijn vastgelegd. Dit voorschrift heeft betrekking op de
gehele gewijzigde inrichting. Wij achten het niet wenselijk om aan de revisievergunning en voornoemde
veranderingsvergunning verschillende voorschriften met betrekking tot het maximale geluidniveau te
verbinden. In verband hiermee wordt het aan de veranderingsvergunning verbonden voorschrift 2.1 thans
ook aan de onderliggende revisievergunning verbonden (zie voorschrift 3.3).
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3.9.4 Indirecte hinder vrachtverkeer
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag
(ingevolge art. 1 van de Wet geluidhinder) bij vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan
grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd
industrieterrein worden doorkruist. Hierdoor zijn ten aanzien van dit aspect in de vigerende vergunningen
geen normen gesteld. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld
om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken. Wij zien hiertoe in onderhavige
situatie geen aanleiding.
3.10
Lucht
3.10.1 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
De inrichting van Smurfit kent de volgende geuremissiebronnen:
de dampuitlaten van de vacuümpompen van de kartonproductielijnen;
de droogsectie van de kartonmachines;
de awzi.
Geuremissie van Smurfit heeft nimmer tot klachten uit de omgeving geleid. Wij achten het echter uit oogpunt
van handhaafbaarheid wenselijk om voorschriften met betrekking tot geurhinder op te leggen.
in het aanvullend aan de revisievergunning te verbinden voorschrift 4.1.1 is vastgelegd dat de inrichting
geen onacceptabele geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten (in dit geval omliggende woningen)
mag veroorzaken. In het aanvullende voorschrift 4.1.2 is vastgelegd dat, indien op basis van geregistreerde
en door het bevoegd gezag geverifieerde geurklachten, wordt geconstateerd dat er sprake is van structurele
- niet aan storingen of andere onvoorziene gebeurtenissen gerelateerde - geurhinder, het bevoegd gezag de
vergunninghoudster kan verplichten een geuronderzoek uit te voeren naar de omvang van de geuremissie
en de mogelijkheden om geurhinder te voorkomen. Dit onderzoek kan gebruikt worden om het acceptabel
hinderniveau vast te stellen.
Van een geverifieerde geurklacht is ons inziens sprake als twee toezichthouders namens het bevoegd gezag
de geur op minstens een afstand van 2 maal de afstand van de bron tot de woning van de klager kunnen
waarnemen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de heersende weersomstandigheden en
overige in de omgeving aanwezige geurbronnen. De afstand wordt gemeten vanaf de belangrijkste
geurbron, de dampuitlaten van de vacuümpompen van de kartonproductielijnen zijn.
De waarneming van geur is een complex proces. Eén van de belangrijkste factoren is de waarnemer. De
gevoeligheid voor een bepaalde geur kan van persoon tot persoon variëren. Bekend is dat de concentratie
van een luchtverontreinigende stof, waaronder geur ook gerekend moet worden, ongeveer kwadratisch
afneemt met de afstand tot de bron. Dat betekent dat op een dubbele afstand de concentratie een factor vier
lager is. Andersom betekent dat dus dat als op de dubbele afstand de geur nog net waar is te nemen, de
concentratie bij de woning een factor vier hoger is. Hiermee, en met de dubbele waarneming door een
onafhankelijke waarnemer, is onzes inziens de gevoeligheid van de waarnemer voldoende gecompenseerd
en daarmee de geurklacht voldoende geverifieerd.
In voorschrift 4.1.3 is vastgelegd dat in geval van ernstige geuroverlast als gevolg van een storing of
incident, het bevoegd bezag vergunninghoudster kan verplichten de procesvoering stop te zetten.
3.10.2 Emissies stookinstallaties
De emissies van stookinstallaties hebben betrekking op de verbrandingsgassen van 4 aardgasgestookte
stoomketels. Voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) van de stoomketels zijn de eisen van het BEES B van
directe toepassing. Gezien het gebruik van de ketels vallen deze niet onder de 500-uren regeling van BEES
B voor back-up installaties.
Alle stoomketels zijn thans voorzien van een low NOx-brander en voldoen aan de emissie-eisen van BEES B
(onzekere maatregel 4 van het BMP3 2005-2010). Het vigerende revisievergunningvoorschrift 4.1.1,
betrekking hebben op de toepassing van een low NOx-brander voor ketel 7 bij meer dan 500 gebruiksuren
per jaar, wordt in dit verband ingetrokken.
Op grond van voorschrift 4.2.1, lid c, uit de bijlage bij het BEES B geldt voor ketel 7 een emissie-norm van 70
mg/Nm^. Op grond van voorschrift 4.2.1, lid b, uit de bijlage bij het BEES B geldt voor de ketels 8, 9 en 10
een emissie-norm van 150 mg/Nm^. Op grond van voorschrift 10.3.1 uit de bijlage bij het BEES B moet de
NOx-concentratie in rookgas bij een afzonderlijke ketelinstallatie alsmede bij een stookinstallatie als bedoeld
in voorschrift 6.1 worden bepaald door middel van een afzonderlijke meting of door continue meting. Op
grond van 10.3.2 vervalt de eis uit 10.3.1 wanneer branders zijn geïnstalleerd, die behoren tot een type dat,
blijkens keuring door een door Onze Minister aan te wijzen instantie, bij toepassing in zo'n installatie ertoe
leidt dat de uitworp van NOx voldoet aan de gestelde eis in BEES-voorschrift 4.2.1. Voorwaarde is wel dat
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het thermisch vermogen van de ketelinstallatie kleiner is dan 7,5 MW, zoals gesteld in voorschrift 10.3.2.a,
lida.
Het thermisch vermogen van alle 4 ketels is groter dan voornoemde 7,5 MW. Derhalve vervalt voorschrift
10.3.2 en dienen de ketels 7, 8, 9 en 10 te voldoen aan het bepaalde in voorschrift 10.3.1.
Het BEES B is met het in werking treden van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS)
per 1 april 2010 komen te vervallen. Conform artikel 2.1.5 lid 1 van het BEMS dienen wij voor stookinstallatie
die tot een gpbv-installaties behoren, emissiegrenswaarden vast stellen waarmee wordt voldaan aan BBT.
Aangezien de eisen uit het BEMS echter als BBT kunnen worden beoordeeld, achten wij het niet
noodzakelijk om ten aanzien van de binnen onderhavige gpbv-installatie aanwezige stookinstallaties
strengere emissiegrenswaarden op te leggen.
Het BEMS kent voor bestaande installaties een overgangstermijn tot 1 januari 2017. Tot die tijd zouden de
eisen van het BEES B blijven gelden. Het BEMS kent alleen een 500-uren regeling voor
noodstroominstallaties.
In het BEMS is voor ketels een NOx-emissie-eis van 70 mg/Nm^ en een S02-emissie-eis van 200 mg/Nm^
opgenomen. Aan laatstgenoemde eis wordt bij toepassing van aardgas automatisch voldaan, zodat wij het
niet nodig achten deze op te leggen aan Smurfit.
Voor ketel 7 moest, nadat de low NOx-brander is aangebracht, op basis van BEES B reeds aan een NOx-eis
van 70 mg/Nm^ worden voldaan. Deze emissie-eis is thans vastgelegd in voorschrift 4.2.1.
Op basis van meetgegevens (februari 2009) kan worden geconcludeerd dat voor de ketels 8, 9 en 10 wordt
voldaan aan de BEES B-eis voor NOx van 150 mg/Nm^. Voor ketels 9 en 10 wordt ook reeds voldaan aan de
BEMS-eis van 70 mg/Nm^.
De gemeten emissiewaarden voor deze ketels liggen tussen de 65,4 en 66,8 mg/Nm^. Ten aanzien van ketel
8 wordt (nog) niet voldaan aan de BEMS-eis. Op basis van voornoemde meetgegevens achten wij het,
vanwege de overgangstermijn van het BEMS voor bestaande installaties, redelijk om voor ketel 8 tot 1
januari 2017 een emissie-eis voor NOx van 90 mg/Nm^ op te leggen. Per 1 januari 2017 dient ook voor deze
ketel aan de BEMS-eis van 70 mg/Nm^ te worden voldaan. Voornoemde emissie-eisen zijn in voorschrift
4.2.1 vastgelegd. In dit voorschrift is tevens de meetfrequentie en meetmethode vastgelegd.
3.10.3 Emissiehandel CO2
Op 1 januari 2005 is in Nederland de C02-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit CO2emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland
en, indirect, tot besparing van energie.
Smurfit viel voor de 1® periode van de C02-emissiehandel onder de opt-out regeling en nam daarmee niet
deel aan deze emissiehandel. Voor de T periode van 2008 - 2010 beschikt Smurfit in dit kader wel over een
vergunning van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) (zekere maatregel 3 van het BMP3 2005-2010). In
deze vergunning is aangegeven hoeveel CO2 het bedrijf per jaar mag uitstoten. Wij zijn daarmee geen
bevoegd gezag meer voor de emissie van dit broeikasgas. Voor dit aspect zijn in de vigerende
revisievergunning dan ook geen voorschriften opgenomen.
3.10.3 Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies..
Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan 20 MW vallen onder de
reikwijdte van het Besluit NOx-emissiehandel.
Smurfit beschikt over een vergunning afgegeven door de NEa waarin een prestatienorm voor de jaaremissie
voor NOx is opgenomen (zekere maatregel 1 van het BMP3 2005-2010).
Op basis van artikel 2.1.5 lid 2 van het BEMS kunnen wij aan bedrijven die deelnemen aan de NOxemissiehandel emissie-eisen ten aanzien van NOx opleggen, indien de lokale luchtkwaliteit dat vergt.
Wij menen in verband met het aan BBT voldoen van onderhavige gpbv-installatie emissie-eisen voor NOx
conform het BEMS op te moeten leggen.
3.10.4 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wm en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor
fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Ten aanzien van onderhavige
bestaande inrichting zijn de emissie van fijn stof, stikstofoxiden en koolmonoxide van belang.
Met betrekking tot onderhavige veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging is geen sprake van
wijzigingen (in negatieve zin) ten aanzien van de emissie van deze stoffen. Een toetsing aan de
immissiegrenswaarden achten wij daarmee niet nodig.
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3.11
Grond-en hulpstoffen
3.11.1 Oud papier
Het ten behoeve van de productie van karton te accepteren en te verwerken oud papier dient als grondstof
en niet als afvalstof te worden beoordeeld. Voor deze acceptatie en verwerking is daarmee het Landelijk
Afval Preventieplan (LAP) niet van toepassing.
3.11.2 Waterverbruik
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 verbruik in de inrichting 5.000 m^ of meer
leidingwater bedraagt. Binnen onderhavige inrichting is in de afgelopen jaren gemiddeld circa 13.000 m^
leidingwater per jaar gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt, naast koeling, hoofdzakelijk gebruikt voor
reinigingswerkzaamheden en sanitaire doeleinden. Voor het productieproces en de utilities wordt
overwegend oppervlaktewater ingezet (450.000 tot 500.00 m^ per jaar).
Conform voorschrift 5.1.1 van de vigerende revisievergunning heeft vergunninghoudster onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor reductie van het leidingwatergebruik, waarvan de resultaten (kenmerk
KK/1/Milieu/Water 15) ons op 19 maart 2004 zijn toegezonden. Het onderzoek, waarmee wij hebben
ingestemd, heeft geen verdere besparingmogelijkheden naar voren gebracht. Aangezien aan het gestelde in
voorschrift 5.1.1 is voldaan, wordt dit voorschrift ingetrokken.
Het leiding- en oppervlaktewaterverbruik wordt gerapporteerd in MJV. Gezien het vorenstaande achten wij
het niet noodzakelijk (opnieuw) voorschriften met betrekking tot het waterverbruik op te leggen.
3.12
Afvalstoffen
3.12.1 Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de eigen bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars.
De gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag.
Daarom behoeven er geen voorschriften met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen aan de
vergunning te worden verbonden. Het aan de revisievergunning verbonden voorschrift 6.1 wordt in dit
verband ingetrokken.
3.12.2 Preventie
Op 14 augustus 2003 heeft vergunninghoudster een afvalpreventie-onderzoek (kenmerk
KK/l/Provincie/afvalpreventie-onderzoek) aan ons doen toekomen. Het onderzoek geeft inzicht in de reeds
ondernomen preventie-activiteiten en eerder onderzochte preventie-opties en aanvullende mogelijkheden
voor afvalpreventie. Wij hebben ingestemd met het uitgevoerde onderzoek.
Gezien de uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde maatregelen, achten wij het niet noodzakelijk aanvullende
voorschriften met betrekking tot preventie van afval aan de vergunning te verbinden. De uitvoering van
maatregelen met betrekking tot afvalpreventie wordt vastgelegd in het BMP en het MJV.
Aangezien met het indienen van het afvalpreventie-onderzoek aan de vigerende voorschriften 6.4.1 en 6.4.2
van de revisievergunning is voldaan, worden deze ingetrokken.
3.12.3 Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 van deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Smurfit is bezig de scheiding tussen rejects en bedrijfsafval verder te optimaliseren (zekere maatregel 10
van het BMP3 2005-2010).
Gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al
levert op het gebied van afvalscheiding, achten wij het niet nodig hiertoe voorschriften aan deze beschikking
te verbinden. Voorschrift 6.2.1 van de vigerende revisievergunning wordt in dit verband ingetrokken.
3.13
Afvalwater
Vanuit de inrichting worden de volgende afvalwaterstromen geloosd:
effluent van de eigen aërobe awzi op oppervlaktewater (met de mogelijkheid van lozing van effluent
op een rwzi);
koelwater op oppervlaktewater;
hemelwater op oppervlaktewater;
huishoudelijk afvalwater op het openbare riool.
Binnen de inrichting beschikt Smurfit over een, in 2009 geoptimaliseerd (zekere maatregel 8 van het BMP3
2005-2010) gescheiden bedrijfsriool, waarbij proceswater en huishoudelijk afvalwater via een vuilwaterriool
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op de awzi danwei het openbaar riool wordt afgevoerd en hemelwater via een hemelwaterriool naar
oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Voor de lozing van afvalwater op oppervlaktewater beschikt Smurfit over een vergunning in het kader van de
voormalige Wvo van het waterschap Noorderzijlvest van 8 september 2004 (kenmerk (00154) 3107). Met het
in werking treden van de Wtw op 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen. Voor voornoemde
directe lozingen op oppervlaktewater blijft het waterschap Noorderzijlvest bevoegd gezag in het kader van
de Wtw. Voor de indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater op het openbare riool zijn wij thans bevoegd
gezag en dienen voorschriften met betrekking tot deze lozing aan de Wm-vergunning te worden verbonden.
Ook op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning
reeds eisen worden gesteld aan de lozing van huishoudelijk afvalwater op het openbare riool en het door
een openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de
goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
De hiertoe aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 worden opnieuw aan
deze beschikking verbonden (thans voorschrift 6.1.1 en 6.1.2). Aanvullende voorschriften achten wij in deze
niet nodig.
Afvalwater van de was- annex tankplaats wordt via een slibvangput en olie-afscheider via het bedrijfsriool op
de gemeentelijke riolering geloosd. Aan deze beschikking verbinden wij aanvullende voorschriften met
betrekking tot de uitvoering en onderhoud van deze zuiveringstechnische voorzieningen.
3.14
Veiligheid
3.14.1 Brandvënigheid
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten zoals de aanwezigheid en onderhoud van
brandblusmiddelen gereguleerd via het op 1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit. De
hiertoe aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschriften 8.1.1 en 8.1.2 worden daarom
ingetrokken.
3.14.2 Bedrijfsnoodplan
Aan deze beschikking wordt, ter vervanging van de aan de vigerende revisievergunning verbonden
voorschriften 13.3.1, 13.3.2 en 13.3.3, een algemeen voorschrift (voorschrift 7.1.1) met betrekking tot het
beschikbaar hebben van een actueel bedrijfsnoodplan. Er vindt thans een actualisatie van het
bedrijfsnoodplan (zekere maatregel 15 van het BMP3 2005-2010) plaats.
3.14.3 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Aan de vigerende veranderingsvergunning van 12 oktober 2004 zijn voorschriften met betrekking tot de
opslag van gevaarlijke stoffen in emballage verbonden (voorschrift 2.1 tot en met 2.8). Verder zijn met de
ambtshalve wijziging gewijzigde en aanvullende voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke
stoffen in emballage verbonden (voorschriften 8.2.1, 8.2.3, 8.2.9 en 8.2.10).
Deze voorschriften zijn gebaseerd op de richtlijn CPR 15-1. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage is thans de richtlijn PGS 15 van toepassing. De PGS 15 heeft alleen betrekking op gevaarlijke
stoffen met een ADR-classificatie. In de richtlijn zijn voor de verschillende ADR-klassen drempelwaarden
aangegeven. Indien deze drempelwaarden niet wordt overschreden, is de richtlijn niet van toepassing.
Wij verbinden thans opnieuw gewijzigde voorschriften aan de vigerende revisievergunning waarbij
voornoemde voorschriften alsook de vigerende voorschriften 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7 en 8.2.8 worden vervangen
door voorschrift 8.1.1. Aanvullend wordt een voorschrift aan deze beschikking verbonden met betrekking tot
de opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen (voorschrift 8.1.2).
Voor de opslag van organische peroxiden tot een maximum van 1.000 kg dient, aanvullend op de algemeen
bepalingen van de PGS 15, te worden voldaan aan de eisen uit hoofdstuk 9 van de PGS 15.
Dit is in voorschrift 8.1.4 vastgelegd. Dit voorschrift vervangt het bestaande voorschrift 8.2.6.
Voor de opslag van organische peroxiden in hoeveelheden groter dan 1.000 kg is de richtlijn PGS 8 van
toepassing. In hetaanvullende voorschrift 8.1.5 is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 8 de opslag
van organische peroxiden in emballage dient te voldoen.
In een aanvullend voorschrift 8.1.3 is de maximale hoeveelheid organische peroxiden dat binnen de
inrichting mag worden opgeslagen vastgelegd.
Voor de opslag van bodembedrelgende stoffen zonder ADR-classificatie (onder andere oliën en
smeermiddelen) dient te worden voldaan aan de bepalingen voor bodembescherming zoals vastgelegd in de
NRB (zie 3.8.1).
Hiermee is invulling gegeven aan de door vergunninghoudster geformuleerde zekere BMP3-maatregel 14
waarbij de gevolgen van de overgang van de richtlijn CPR 15-1 naar PGS 15 zou worden beoordeeld.
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3.14.4 Opslag gasflessen
Aan de revisievergunning van 23 januari 2002 zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de opslag van
gasflessen met argon, zuurstof, acetyleen en stikstof (voorschrift 8.3.1 tot en met 8.3.10). Voor de opslag
van gasflessen is thans de PGS 15 van toepassing. Aan deze beschikking verbinden wij thans een
voorschrift (voorschrift 8.2.1) waarin is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15 de opslag van
gasflessen dient te voldoen. Voornoemde bestaande voorschriften worden daarom ingetrokken.
3.14.5 Opslag en aflevering van gasolie
In voorschrift 8.5.1 van de vigerende revisievergunning is vastgelegd aan welke bepalingen van de richtlijn
CPR 9-6 de opslag van gasolie in een bovengrondse tank en de kleinschalige aflevering van gasolie dient te
voldoen.
Aangezien het een kleinschalige aflevering van gasolie betreft (doorzet kleiner dan 25.000 liter per jaar en
geen aflevering aan motorvoertuigen bestemd voor het wegverkeer), is voorschrift 8.5.2 van de
revisievergunning reeds bij de ambtshalve wijziging van 12 oktober 2004 ingetrokken.
Voor de opslag en kleinschalige aflevering van gasolie is thans de richtlijn PGS 30 van toepassing. Ter
vervanging van voorschrift 8.5.1 wordt een nieuw voorschrift 8.3.1 aan de revisievergunning verbonden,
waarin in vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 30 de opslag van gasolie in een dubbelwandige
bovengrondse tank en de kleinschalige aflevering van gasolie ten behoeve van eigen materieel dient te
voldoen.
Aangezien de aflevering van gasolie uitsluitend in de buitenlucht plaats kan vinden, achten wij het niet
noodzakelijk het hiertoe stekkende voorschrift 10.1.1 van de revisievergunning opnieuw aan deze
beschikking te verbinden.
3.14.6 Opslag en aflevering van LPG
In voorschrift 8.4.1 van de vigerende revisievergunning is vastgelegd aan welke bepalingen van de richtlijn
CPR 8-1S de opslag van LPG in een bovengrondse tank en de aflevering van LPG ten behoeve van
heftrucks dient te voldoen.
Voorschiften met betrekking tot kleine bedrijfmatige LPG-afleverinstallaties zijn thans vastgelegd in de
richtlijn PGS 16. Daarom wordt, ter vervanging van het vigerende voorschrift 8.4.1, een nieuw voorschrift
8.4.2 aan de revisievergunning verbonden waarin is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 16 de
binnen de inrichting aanwezige LPG-afleveringstallatie dient te voldoen.
In het aanvullende voorschrift 8.4.1 is, in verband met de externe veiligheid, de maximale inhoud van de
LPG-tank vastgelegd.
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) koppelt de Wm en de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO). De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een
(geprojecteerd) kwetsbaar object is 10"^ per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd)
beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de WRO wordt het bestemmingsplan hierop aangepast
(voor zover dat nodig mocht zijn).
Alhoewel voor de binnen de inrichting aanwezige LPG-tank van 5 m^ het Bevi niet van toepassing is, is ten
behoeve van het up-to-date houden van het ter plaatse geldende bestemmingsplan door de gemeente
Groningen door ons een kwantitatieve risico analyse (QRA) uitgevoerd ten aanzien van onderhavige LPGopslag. Hieruit kan worden opgemaakt dat zich binnen de 10'* risicocontour van de LPG-tank van Smurfit
geen kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi bevinden.
Aangezien voor de binnen de inrichting aanwezige heftrucks geen gebruik wordt gemaakt van LPGwisselreservoirs, worden de aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschriften 10.2.1, 10.2.1, en
10.2.3 ingetrokken.
3.14.7 Opslag vloeibare zuurstof
Aan de veranderingsvergunning van 12 oktober 2004 zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de
uitvoering en het gebruik van een gekoelde opslagtank voor vloeibare zuurstof (voorschrift 1.1 tot en met
1.23). Deze voorschriften zijn gebaseerd op de richtlijn CPR 5.
Voor de opslag van vloeibare zuurstof in een bovengrondse tanks met een inhoud van 0,45 tot 100 m^ is
thans de richtlijn PGS 9 van toepassing. Ter vervanging van voornoemde voorschriften wordt thans in het
aan deze beschikking te verbinden voorschrift 8.5.2 vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 9 het
zuurstofreservoir van Smurfit (inhoud 26 m^) dient te voldoen. In een aanvullend voorschrift 8.5.1 is de
maximale opgeslagen hoeveelheid zuurstof vastgelegd.
3.14.8 Opslag vloeibare koolzuur
De aan onze beschikking van 9 maart 2010 verbonden voorschriften met betrekking tot het stationair
gekoeld bovengronds reservoir voor de opslag van 5 m^ vloeibaar CO2, betrekking hebbende op de
uitvoering, het gebruik en de keuring van deze C02-tank, worden onveranderd aan deze beschikking
verbonden (voorschrift 8.6.2 tot en met 8.6.13).
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3.15
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het gebruik van
energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.
Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven.
Smurfit is op 14 januari 2000 toegetreden tot het convenant Benchmarking energie-efficiency voor de
periode 2000-2012. Hiermee heeft Smurfit de inspanningsverplichting op zich genomen om met onderhavige
inrichting in Hoogkerk uiterlijk in 2012 tot de 10% energiezuinigste kartonproductiebedrijven in de wereld te
behoren. Een onafhankelijk consulent onderzoekt hoe de huidige positie van de locatie is ten opzichte van
de beste bedrijven ter wereld. De feitelijke benchmark is in 2001 uitgevoerd.
Naar aanleiding van de resultaten is het eerste, op 6 februari 2003 goedgekeurde. Energie Efficiency Plan
(EEP) voor de locatie opgesteld. Op 29 maart 2007 heeft Smurfit een tweede EEP ingediend (zekere
maatregel 2 van het BMP3 2005-2010) welke door ons is goedgekeurd.
In verband met de deelname aan de C02-emissiehandel behoefde Smurfit geen EEP meer op te stellen. Wel
moest de wereldtop en de afstand tot de wereldtop te worden vastgesteld en diende Smurfit jaarlijks haar
energieprestaties conform het convenant Benchmarking energie-efficiency te monitoren en te rapporteren
aan het Verificatiebureau benchmarking energie-efficiency (VBE).
Op 2 oktober 2009 is het MEE-convenant (meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen)
ondertekend door de branche-organisatie van de papier- en kartonindustrie. Dit convenant is bedoeld voor
bedrijven die onder het C02-emissiehandelsysteem (Emission Trading System, ETS) vallen. Dit convenant is
een voortzetting van het lopende benchmarkconvenant. Op basis van het MEE-convenant dient Smurfit haar
inspanningen op het gebied van energie-efficiency opnieuw vast te leggen in een EEP. Het eerste EEP dient
op 1 april 2010 aan SenterNovem te worden overgelegd.
Wij zullen bij de toekomstige indiening van het EEP mede aan de hand van een oordeel van SenterNovem
vaststellen of dit plan voldoet aan de afspraken in het kader van het convenant en wij zullen bovendien
beoordelen of het vanuit een integraal milieu-oordeel aanvaardbaar is. Het convenant vult de verplichtingen
in de Wm voor zuinig gebruik van energie in. Smurfit wordt daarmee geacht in deze te voldoen aan BBT.
Wij achten het daarom niet noodzakelijk voorschriften met betrekking tot energieverbruik op te leggen. Het
aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschrift 9.1, betrekking hebbende op een registratie van
het energieverbruik, wordt daarom ingetrokken.
Aan deze beschikking wordt een voorschrift verbonden (voorschrift 9.1.1) waarin is vastgelegd dat de
beëindiging van de deelname aan het MEE-convenant aan het bevoegd gezag dient te worden gemeld. Dit
voorschrift vervangt het bestaande voorschrift 9.2
3.16
Installaties
Aan deze beschikking wordt een aanvullend voorschrift met betrekking tot de uitvoering van elektrische
installaties conform NEN 1010 verbonden (voorschrift 10.1.1).
Verder worden aan deze beschikking aanvullende voorschriften met betrekking tot een veilige uitvoering en
opstelling van de binnen de inrichting aanwezige transformatoren (voorschrift 10.2.1 tot en met 10.2.5).
Aan deze beschikking worden, ter vervanging van de vigerende revisievergunningvoorschriften 11.1.1 tot en
met 11.3.3, actuele voorschriften met betrekking tot aardgasgestookte installaties verbonden (voorschrift
10.3.1 toten met 10.3.8).
Het voor de inrichting benodigde aardgas wordt aangevoerd via een gasontvangst- en
(gasdruk)reduceerstation dat eigendom is van N.V. Nederlandse Gasunie. Aangezien het gasontvangst- en
reduceerstation binnen de grens van de inrichting van Smurfit is gelegen en Smurfit de enige gebruiker van
het station is, behoort deze tot de inrichting. In verband hiermee hebben wij aanvullende voorschriften met
betrekking tot de locatie, het gebruik, het onderhoud en de inspectie van het gasontvangst- en
reduceerstation aan de vigerende revisievergunning verbonden (voorschriften 10.4.1, 10.4.2 en 10.4.3).
Tot slot worden aan de revisievergunning, ter vervanging van de vigerende voorschriften 10.3.1 tot en met
10.3.6, actuele voorschriften met betrekking tot het laden van accu's verbonden (voorschrift 10.5.1 tot en met
10.5.8).
3.17
Verkeer en vervoer
Naar aanleiding van voorschrift 12.1 van de vigerende revisievergunning heeft vergunninghoudster op 4
maart 2003 een vervoersonderzoek aan ons doen toekomen. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen om
het aantal vervoersbewegingen ten gevolge van woon-werkverkeer te verminderen onvoldoende rendement
opleveren. Wij hebben met deze conclusie ingestemd. Aangezien aan het bepaalde in voorschrift 12.1 van
de revisievergunning is voldaan, wordt dit voorschrift ingetrokken.
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3.18
Proefnemingen
Het is vergunninghoudster toegestaan om, onder voorwaarden, proefnemingen uit te voeren ten aanzien van
het primaire productieproces en de ondersteunende activiteiten en voorzieningen. Aan deze beschikking zijn
voorschriften verbonden met betrekking het vooraf aan het bevoegd gezag melden van dergelijke
proefnemingen.
3.19
Overige aspecten
3.19.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze beschikking geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.19.2 Milieuverslaglegging
Op de activiteiten van Smurfit zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden
gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 12 van de Wm. De eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven in
voornoemde verordening. Met ingang van het verslagjaar 2009 wordt het geïntegreerde verslag elektronisch
ingediend.
3.19.3 Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment. Bij deze ambtshalve wijziging van de vergunning
onderlinge beïnvloeding niet aan de orde. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
3.19.4 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wm (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit
hoofdstuk verplicht vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk
melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking
tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie
Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
4.

BESLUIT

4.1
Ambtshalve wijziging
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de aan Smurfit Kappa
Solid Board B.V. op 23 januari 2002 verleende revisievergunning en de op 12 oktober 2004 en 16 mei 2006
verleende veranderingsvergunningen ambtshalve te wijzigen.
Hierbij worden de aan voornoemde vergunningen verbonden voorschriften ingetrokken en vervangen door
de bijgevoegde voorschriften.
Tevens besluiten wij dat, indien de aan voornoemde vergunningen ten grondslag liggende aanvragen dan
wel op basis van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer gedane meldingen niet in overeenstemming zijn met
bijgevoegde voorschriften, de aan dit besluit verbonden voorschriften bepalend zijn.
4.2
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter.

, secretaris.
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Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Smurfit Kappa Solid Board B.V, Postbus 2304, 9704 CH Groningen;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS
Groningen;
het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
de commandant van de Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen.
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1

ALGEMEEN

1.1

Capaciteit inrichting

1.1.1
Binnen de inrichting wordt per kalenderjaar maximaal 107.000 ton onbeplakt karton geproduceerd.
1.1.2
Binnen de inrichting wordt op enig moment maximaal 3.500 ton oud papier opgeslagen.
1.2
Gedragsvoorschriften
1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf worden gesteld, moeten worden verwijderd
tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.3
Verontreiniging van het terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden
voorkomen. Hiertoe dienen door vergunninghoudster regelmatig inspectieronden te worden gehouden.
Buiten de inrichting moet dagelijks het van de inrichting afkomstige zwerfvuil worden verwijderd en binnen de
inrichting moet het zwerfvuil zo vaak als nodig is worden verwijderd.
1.3
Instructies personeel
1.3.1
Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende
schriftelijke instructies worden verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot een
overtreding van de vergunningvoorschriften.
1.4
Inspectie- en onderhoud
1.4.1
De vergunninghoudster moet beschikken over en uitvoering geven aan een actueel inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de milieubeschermende voorzieningen, nageschakelde technieken en de
riolering.
1.5
Milieulogboek
1.5.1
Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. Het milieulogboek
moet ten minste de volgende informatie omvatten:
a
Schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde, in het kader van de Wm-vergunningen relevante,
milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;
c
Registratie van de incidentele bedrijfssituaties met vermelding van de start- en eindtijden;
d
Registraties en onderzoeken (zoals visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen,
bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van installaties, etc);
e
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
f
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
g
Registratie van het waterverbruik;
h
Het bedrijfsnoodplan;
i
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.5.2
De in voorschrift 1.5.1 genoemde gegevens moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
2

BODEM

2.1
Bodembescherming
2.1.1
Voor elke bedrijfsactiviteit, waarbij volgens de meest recente versie van de NRB een risico op
bodemverontreiniging bestaat, moeten dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen
zijn/worden getroffen dat de activiteit, overeenkomstig voornoemde NRB, voldoet aan de
bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico, emissiescore 1).
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2.1.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 2.1.1 dient voor de bestaande - op de datum van
onherroepelijk worden van deze beschikking aanwezige - ondergrondse bedrijfsriolering met bijbehorende
voorzieningen te worden voldaan aan een bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico, emissiescore 2).
2.1.3
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 2.1.2 dient voor olie-afscheider te worden voldaan aan een
bodemrisicocategorie A (een aanvaardbaar risico).
2.1.4
Om aan het gestelde in voorschrift 2.1.3 te voldoen dient ten behoeve van de monitoring van de kwaliteit van
het grond- en grondwater ter plaatse van de olie-afscheider een peilbuis te zijn geplaats. De peilbuis moet
conform NEN 5740:2009 zijn geplaatst.
2.1.5
Elk kalenderjaar moet een gefiltreerd monster uit de in voorschrift 2.1.4 bedoelde peilbuis door een door het
bevoegd gezag erkend deskundige te worden geanalyseerd op BTEX en minerale olie.
Tussen opeenvolgende monsternames moet minimaal 11 maanden liggen. De analyseresultaten moeten
binnen 1 maand na datum van monstemame worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
2.1.6
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 2.1.1 mag voor de bestaande bassins van de awzi en
opslagbassins voor proceswater, die in het kader van de in voorschrift 2.1.1 bedoelde NRB als
bodembedrelgende activiteiten moeten worden beoordeeld, binnen een termijnvan 12 maanden na het
onherroepelijk worden van deze beschikking, te worden voldaan aan een bodemrisicocategorie A* (een
aanvaardbaar risico).
2.1.7
Vergunninghoudster dient met betrekking tot het bepaalde in voorschrift 2.1.6 binnen 6 maanden na het
onherroepelijk worden van deze beschikking, een plan van aanpak ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te
hebben ingediend. In het plan van aanpak dient te omvatten:
een beoordeling van welke onderdelen van de awzi en de opslag van proceswater al dan niet als
bodembedrelgende activiteit moeten worden beoordeeld;
de aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen die zullen worden getroffen ten
aanzien van de onderdelen van de awzi en de opslag van proceswater die als bodembedreigend moet
worden beoordeeld;
het tijdspad waarbinnen deze voorzieningen en maatregelen zullen worden getroffen.

2.1.8
Bodembeschermende voorzieningen binnen de inrichting moeten periodiek worden onderhouden.
Vergunninghoudster dient te beschikken over een, op de voorzieningen en bedrijfsactiviteiten afgestemd,
onderhoudsprogramma. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:
welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
uitvoerende instantie(s);
welke middelen daarvoor nodig zijn.
Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en
moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overgelegd. De vergunninghoudster moet erop toezien
dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:
datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen;
uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten conform voorschrift 1.5.1 worden bewaard.
2.2
Bodemonderzoek
2.2.1
Bij beëindiging van een (deel van de) bodembedrelgende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te worden uitgevoerd.
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en
BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740:2009. De opzet van het
onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De
resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het
bevoegd gezag te zijn overgelegd.
2.2.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties binnen de inrichting waar bodembedrelgende
activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten
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plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740:2009
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
3
GELUID
3.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid, LA^LT in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:
referentiepunt

07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

6
7

49
45

47

44

43

42

8
9

43
51

39
47

38
44

10
11

47

44
48

42

49

48

3.2
Het maximale geluidniveau, LAmax in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve
bedrijfssituatie, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
referentiepunt

07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
uur

6
7
8

63
57
52

63
54
52

59
53
52

9

59
56
50

59
56

59
56

50

50

10
11

3.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De ligging van de referentiepunten is weergegeven in bijlage 2 van
deze beschikking. Bij de bepaling en beoordeling van de geluidniveaus geldt de situatie van de omgeving
rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming, overeenkomstig het thans geldende
zonebeheermodel, voor onderhavige inrichting is gehanteerd.
3.4
De vergunninghoudster dient vrachtwagenchauffeurs schriftelijk te instrueren omtrent en niet stationair laten
draaien van motoren van vrachtwagens indien men moet wachten bij de toegang van het bedrijfsterrein aan
de Halmstraat. Hiertoe dient tevens een waarschuwingsbord bij deze toegang van het bed rijfterrein te zijn
geplaatst.
4

LUCHT

4.1
Geur
4.1.1
Ter plaatse van geurgevoelige objecten mag geen onacceptabele hinder veroorzaakt worden door de
inrichting.
4.1.2
Indien door het bevoegd gezag, op basis van geregistreerde en door het bevoegd gezag geverifieerde
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geurklachten, wordt geconstateerd dat er sprake is van structurele - niet aan storingen of andere
onvoorziene gebeurtenissen gerelateerde - geurhinder, kan het bevoegd gezag de vergunninghoudster
verplichten een geuronderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om
geurhinder te voorkomen en om de emissie-omvang vast te stellen. Omtrent de wijze van uitvoering van het
onderzoek en het tijdsbestek waarbinnen het onderzoek dient te zijn uitgevoerd, dient overeenstemming te
zijn met het bevoegd gezag
4.1.3
Bij ernstige geurhinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient, op aanwijzing van
het bevoegd gezag, de procesvoering onmiddellijk te worden beëindigd.
4.2

Emissies stookinstallaties

4.2.1
De emissies van de stoomketels dienen te voldoen aan de volgende eisen.
component

emissie-eis tot
01-01-2017 (mg/mo^)

emissie-eis per
01-01-2017 (mg/mo^)

meetfrequentie

meetnorm

NOx
ketel 7, 9 en 10

70 (bij 3% zuurstof)

70 (bij 3% zuurstof)

NEN-EN 14792
NEN-ISO 11564

NOx
ketels 8

90 (bij 3% zuurstoO

70 (bij 3% zuurstof)

afzonderlijke meting
bij van toepassing
worden eis
afzonderlijke meting
bij van toepassing
worden eis

5

NEN-EN 14792
NEN-ISO 11564

AFVALSTOFFEN

5.1
Opslag en beheer afvalstoffen
5.1.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
5.1.2
Vrijkomende partijen afvalstoffen mogen gedurende maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
De afvoer van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan
verspreiden.
5.1.3
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige
geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
6

AFVALWATER

6.1

Lozing afvalwater op openbaar riool

6.1.1
Het op de openbare riolering te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit huishoudelijk afvalwater.

6.1.2
Afvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende
apparatuur,
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
6.2

Zuiveringstechnische voorzieningen

6.2.1
De slibvangput en de olie-afscheider van de was- annex tankplaats moeten voldoen aan en worden
gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en
NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van
Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat ten minste een gelijkwaardige bescherming voor
het milieu wordt bereikt.
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6.2.2
Als voor de slibvangput en de olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een instelling, die
door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft binnen 6 maanden na
het onherroepelijk worden van deze beschikking aan het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent
en het ontwerp van de slibvangput voldoen aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN 7089
of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 bereikt zouden zijn.
6.2.3
De slibvangput en de olie-afscheider moeten zovaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig
worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd.
Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet conform voorschrift 1.5.1 worden bewaard.
6.2.4
Na elke lediging moet de olie-afscheider direct volledig gevuld worden met schoon water.
7

VEILIGHEID

7.1
Bedrijfsnoodplan
7.1.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan dat ten minste voldoen aan
Al-blad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad. In het bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan
milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven.
Het t)edrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan dienen te worden gezonden naar de gemeentelijke
brandweer en ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
8

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

8.1
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
8.1.1
De opslag van gevaarlijke hulpstoffen in emballage in opslagcontainers, met een maximum van 10.000 kg
per container, dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag
van verpakte gevaarlijke stoffen" van het Ministerie van VROM (versie 28 juni 2005):
3.1.1, 3.1.4en 3.1.5;
3.2.2 t/m 3.2.4;
3.3.1 en 3.3.2;
3.4.1 t/m 3.4.5;
3.7.1;
3.9.1;
3.10.1 en 3.10.2;
3.11.1, 3.11.2en3.11.4;
3.12.1;
3.13.1 t/m 3.13.5;
3.14.1 t/m 3.14.3
3.15.1 en 3.15.2, 3;
3.16.1 en 3.16.2;
3.17.1;
3.18.1;
3.19.1 en 3.19.2;
3.20.1;
3.23.1
3.25.1;

3.26.1;
3.27.1.

8.1.2
De opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage in aftap- en overtapruimtes dient te voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.1.3 van de richtlijn
PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" van het Ministerie van VROM (versie 28 juni 2005).
8.1.3
Binnen de inrichting mag op enig moment niet meer dan 2.000 kg organische peroxiden zijn opgeslagen.
8.1.4
De opslag van organische peroxiden tot een maximum van 1.000 kg dient, aanvullend op voorschrift 8.1.1,
te voldoen aan de bepalingen uit hoofdstuk 9 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen" van het Ministerie van VROM (versie 28 juni 2005).
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8.1.5
De opslag van organische peroxiden in hoeveelheden groter dan 1.000 kg dient te voldoen aan de volgende
bepalingen uit de richtlijn PGS 8 "Opslag van organische peroxiden" van het Ministerie van VROM (versie juli
2005):
hoofdstuk 4: 4.1 t/m 4.7;
hoofdstuk 5: 5.4 en 5.5;
hoofdstuk 6: 6.2 en 6.3;
hoofdstuk 7: 7.1, 7.2 en 7.3;
hoofdstuk 8: 8.1 en 8.2;
hoofdstuk 9: 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 en 9.2.4;
hoofdstuk 10: 10.3 en 10.4;
hoofdstuk 11.
8.2
Opslag van gasflessen
8.2.1
De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van een volume van 115 liter waterinhoud, te voldoen aan
het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" van het
Ministerie van VROM (versie 28 juni 2005).
8.3
Opslag en aflevering gasolie
8.3.1
De opslag van gasolie in een bovengrondse tank en de kleinschalige aflevering van gasotie dient te voldoen
aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten:
buitenopslag in kleine installaties" van het Ministerie van VROM (versie 10 juni 2005):
4.1.2.1 en 4.1.3 t/m 4.1.6;
4.2.1 t/m 4.2.8, 4.2.12 en 4.2.13;
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11;
4.4.1 t/m 4.4.8;
4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.11;
4.6.1 t/m 4.6.7.
8.4
Opslag en aflevering LPG
8.4.1
LPG mag uitsluitend worden opgeslagen in een speciaal hiertoe bestemd goedgekeurd reservoir. De inhoud
van dit reservoir mag niet groter zijn dan 5 m^.
8.4.2
De opslag van LPG in een bovengrondse tank en de aflevering van LPG dient te voldoen aan de volgende
bepalingen uit het supplement van de richtlijn PGS 16 "Autogas (LPG)" van het Ministerie van VROM (versie
juli 2005), bedoeld voor bedrijfsinstallaties en LPG-afleverinstallaties met een doorzet van minder dan 50
m^/jaar:
hoofdstuk 3: 3.3.1 t/m 3.3.14 en 3.4.1 t/m 3.4.24;
hoofdstuk 5: 5.1, 5.2.1,t/m 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8 t/m 5.2.16, 5.3.1 en 5.3.5
hoofdstuk 6: 6.2.1 t/m 6.2.4.
Ten aanzien van de periodieke keuringen van de LPG-installatie dient te worden voldaan aan de bepalingen
uit hoofdstuk 9 van voornoemde de richtlijn PGS 16.
8.5

Opslag vloeibare zuurstof

8.5.1
Vloeibare zuurstof mag uitsluitend worden opgeslagen in een speciaal hiertoe bestemd goedgekeurd
reservoir. De inhoud van dit reservoir mag niet groter zijn dan 26 m^.
8.5.2
De opslag van vloeibaar zuurstof in een buiten opgestelde tank dient te voldoen aan de volgende bepalingen
uit de richtlijn PGS 9 "Vloeibaar zuurstof, opslag van 0,45 -100 m^" van het Ministerie van VROM (versie juli
2005):
hoofdstuk 4: 4.4.1 t/m 4.1.9, 4.3 en 4.4;
hoofdstuk 5: 5.1 t/m 5.6.
8.6
Opslag vloeibare koolzuur
8.6.1
Vloeibare koolzuur mag uitsluitend worden opgeslagen in een speciaal hiertoe bestemd en goedgekeurd
stationair gekoeld bovengronds reservoir. De inhoud van dit reservoir mag niet groter zijn dan 5 m^.
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8.6.2
Het reservoir moet in de buitenlucht zijn opgesteld en moet evenals de ondersteunende constructie in goede
staat van onderhoud verkeren. Het reservoir moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan alle zijden bereikbaar
is. Het terreingedeelte waar het reservoir is opgesteld moet een natuurlijke ventilatie hebben.

8.6.3
Het reservoir met het daarbij behorende vulpunt moet zodanig zijn geplaatst dat de installatie altijd
bereikbaar is voor de tankwagen en de chauffeur van de tankwagen een overzicht heeft van de installatie en
de tankwagen.
8.6.4
Het reservoir met koolzuur moet ten minste 3 meter van de erfscheiding zijn geplaatst.

8.6.5
Het reservoir met koolzuur moet zijn geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op
plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht. Een eventueel
aangebrachte fundering of draagconstructie moet zijn vervaardigd uit materiaal dat een brand niet
onderhoudt. Het terreingedeelte waar het reservoir is opgesteld, moet zich ten minste op het peil van het
omliggende terrein bevinden.

8.6.6
Het reservoir en hetvulpunt moeten zodanig zijn geplaatst of beschermd, dat er geen gevaar voor aanrijding
bestaat.
8.6.7

Het reservoir met koolzuur en bijbehorende leidingen en vulpunt mag niet vrij toegankelijk voor
onbevoegden.
8.6.8
Op het reservoir of op het eventueel aanwezige hekwerk moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 5
cm hoog het opschrift "VLOEIBARE KOOLZUUR" zijn aangebracht.
8.6.9
Het reservoir voor de opslag van vloeibare kooldioxide moet zijn goedgekeurd door een door Onze Minister
wie het aangaat aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel een door een
dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring moet blijken uit het op het reservoir
aangebrachte kenmerk van de instelling of een CE-markering en de op het reservoir aangebrachte datum
van ingebruikneming of herkeurdatum.
8.6.10
Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een reservoir onveilig is, moet het buiten gebruik worden gesteld.
Een buiten gebruik gesteld reservoir voor de opslag van koolzuur moet druk- en gasvrij zijn gemaakt door
een deskundig persoon. Voor het reservoir weer in gebruik wordt gesteld, moet het reservoir door de
keuringsinstantie worden herkeurd en in orde zijn bevonden.
8.6.11
Alle gegevens betreffende het onderhoud, reparaties, onderzoekingen, keuringen, ongewone
gebeurtenissen, onder vermelding van datum en tijd, alsook instructies met betrekking tot het vullen van het
reservoir moeten in een register worden opgenomen.
8.6.12
Voor het bedienen van een installatie en voor het toezicht tijdens het vullen van het reservoir moet ten
minste 1, door vergunninghoudster aangewezen, medewerker aanwezig zijn die geïnstrueerd is over de
bediening onder normale bedrijfsvoering en over de te treffen maatregelen bij ongewone gebeurtenissen.
8.6.13
Het reservoir voor de opslag van koolzuur mag ten hoogste voor 90% worden gevuld. Op het reservoir moet
een voorziening aanwezig zijn waarop de vullinggraad kan worden afgelezen.
9

ENERGIE

9.1

Energiebesparing

9.1.1
In het geval dat de vergunninghoudster de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak energieefficiency ETS-ondernemingen (MEE) beëindigt, stelt de vergunninghoudster het bevoegd gezag hiervan
onverwijld in kennis.
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10

INSTALLATIES

10.1
Elektrische installaties (algemeen)
10.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan NEN 1010:2007.
10.2
Trafo- / stroomverdeelstation
10.2.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.

10.2.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005.
10.2.3
Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten
minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005 en dienen behoudens het onmiddellijk
doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel
gesloten worden gehouden.
10.2.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.
10.2.5
De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door
het elektriciteit leverend bedrijf.
10.3

Aardgas gestookte installaties

10.3.1
Een aardgasgestookte installatie met een nominale belasting kleiner dan 130 kW moet voldoen aan de CEkeuringseisen voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas
en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.
10.3.2
Een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model
Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
10.3.3
Een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld moet
voldoen aan de eisen gesteld in NEN 1078; aardgasinstallaties die zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten
minste voldoen aan de 'Richtlijnen bestaande Installaties' van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten
in Nederland (KVGN), uitgave 1977.
10.3.4
Aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur, met uitzondering van gasleiding
installaties waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078:1999 van toepassing heeft verklaard,
moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de "Voorschriften voor gasleidinginstallaties" (uitgave
1988) van de N.V. Nederlandse Gasunie.
10.3.5
Aardgasgestookte verwarmingsinstallaties met een nominale belasting groter dan 130 kW en kleiner dan 660
kW op de bovenwaarde moeten voor de ingebruikname en vervolgens telkens na 4 jaar, alsmede na elke
reparatie en wederafstelling van de installatie, op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd aan de
hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed door een door de Stichting Certificering
Inspectie Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) erkende installateur, het gasleverend bedrijf, GASTEC N.V.,
of door een ander door het bevoegd gezag of het gasleverend bedrijf erkende deskundige.
10.3.6
De gasbranderinstallaties van de stoomketels, inclusief de bijbehorende beveiligingsapparatuur, moeten
voldoen aan de voor deze stookinstallaties geldende VISA keuringseisen.
10.3.7
De in voorschrift 10.2.6 genoemde installaties moeten voor de ingebruikname en vervolgens telkens na 2
jaar alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, op goed en veilig functioneren worden
gecontroleerd aan de hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed door een door de
Stichting Certificering Inspectie Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) erkende installateur, het gasleverend
bedrijf, GASTEC N.V., of door een ander door het bevoegd gezag of het gasleverend bedrijf erkende
deskundige.
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10.3.8
Van elke in voorschrift 10.3.5 en 10.3.7 bedoelde controle moeten de gegevens worden vastgelegd en
bewaard volgens voorschrift 1.4.1.
10.4

Gasontvangst-en reduceerstation

10.4.1
De bedrijfsvoering, het onderhoud en de inspectie van gasdrukregel- en meetstations moeten voldoen aan
NEN 1059:2008 "Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor transport en distributie" met
bijbehorende wijzigingsbladen.
10.4.2
Het bedienend personeel moet toegang hebben tot:
een schema van het aardgasmeet- of regelstation en de toegepaste appendages;
een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters;
rapporten van eerdere beproevingen.
10.4.3
Met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten, moet een afstand van 6
respectievelijk 4 meter in acht worden genomen.
10.5

Acculaadstation

10.5.1
De acculaadruimte moet op een doelmatige wijze zijn geventileerd.
10.5.2
Reparaties aan accu's mogen niet geschieden nabij de plaats waar de accu's worden geladen.
10.5.3
Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden wanneer de spanning
van het acculaadstation is uitgeschakeld.
10.5.4
De acculader moet zodanig ten opzichte van de accu's zijn geplaatst dat zich in de acculader geen waterstof
kan verzamelen.
10.5.5
Een acculader en een accu of een accubatterij moet overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar
zijn.
10.5.6
Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 meter van de opstelplaats van de accu niet worden gerookt en
mag geen open vuur aanwezig zijn. Op een goed zichtbare plaats moet met duidelijk leesbare letters hoog,
ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "ROKEN EN VUUR VERBODEN" of een overeenkomstig
veiligheidsteken, zoals is aangegeven in de norm: NEN 3011:2004. Een acculaadstation moet zijn geaard.
10.5.7
De uitvoering, inspectie en het onderhoud van de aardingsinstallaties moet geschieden overeenkomstig de
norm NEN 1014:1992.
10.5.8
Onderdelen van elektrische installaties in de acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en
moeten van een zodanige constructie zijn dat ze onder géén enkele omstandigheid aanleiding tot ontploffing
kunnen geven. De in de acculaadruimte aangebrachte verlichting, armaturen, elektriciteitsleidingen en
schakelaars dienen explosieveilig te zijn uitgevoerd.
11
PROEFNEMINGEN
11.1
Het is vergunninghoudster toegestaan om proeven te nemen ten aanzien van het productieproces en de
ondersteunende activiteiten met inzet van ander materieel en materiaal dan vergund is.
11.2
Voorafgaand aan een proefneming dient schriftelijk toestemming te zijn verkregen van het bevoegd gezag.
Dit gemotiveerde verzoek dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden
ingediend bij het bevoegd gezag.
11.3
Een gemotiveerd verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 11.2, moet in ieder geval aandacht besteden aan de
volgende punten:
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het beoogde doel van de proef;
een technische beschrijving van de installatie en van de proef zelf;
de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
de te verwachten milieubelasting (emissies) en de eventuele veiligheidsrisico's;
de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van de grondstoffen, producten en de reststromen/fracties;
de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
de wijze van rapportage van de resultaten.
11.4
Het bevoegd gezag kan een proefneming weigeren en kan naar aanleiding van het verzoek om proefneming
nadere eisen stellen aan de onderzoeksbeschrijving. Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op alle
in voorschrift 11.3 genoemde aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming
voorwaarden worden verbonden waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.
11.5
Een bevoegd ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van deze beschikking, dient vooraf in de
gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij een proefneming. Hiertoe dient de datum van de
uitvoering van de proefneming ten minste 14 werkdagen van te voren kenbaar te worden gemaakt.
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BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
Wtww.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
BBT:
Beste Beschikbare Technieken.
BEES:
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties.
BEMS:
Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BEVOEGD GEZAG:
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
BMP:
Bedrijfs Milieu Plan.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BREF:
BBT referentiedocument. Dit is een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT wordt
beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. Met dit document dient rekening te
worden gehouden bij het bepalen van BBT voor installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn.
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BSB:
Stichting bodemsanering in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen.
BTEX:
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen
CPR:
Commissie Preventie van Rampen.
CUR:
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving.
CZV:
Chemisch Zuurstof Verbruik.
EEP:
Energie Efficiency Plan.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedrelgende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieo-nderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
E-PRTR:
European Pollutant Release Transfer Register.
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
GEURGEVOELIG OBJECT:
Woning of andere locatie, waar zich gedurende langere tijd mensen bevinden en waar blootstelling aan geur
tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen en gebieden voor dag- en
verblijfsrecreatie.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
GPBV:
Geïntegreerde Preventie en Beperking van Verontreiniging
IBC:
Intermediate Bulk Container.
IPO:
Inter Provinciaal Overleg.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT.LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
LAP:
Landelijk Afval Preventieplan.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
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MJV:
Milieujaarverslag.
NEa:
Nederiandse Emissie autoriteit.
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het ComiteEuropeen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederiandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht
NMP:
Nationaal Milieubeleids Plan
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningveriening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedrelgende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
PGS:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen
POP:
Provinciaal Omgevings Plan
PREVENTIE:
Vermindering van de hoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en van de daarin
aanwezige materialen en onderdelen.
PRTR:
Pollutant Release and Transfer Register
QRA:
Kwantitatieve risico-analyse.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaal periode.
SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.
STOWA:
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.
VBE:
Verificatiebureau Benchmark Energie-efficiency.
VISA:
Veiligheid van Installaties voor het Stoken met Aardgas
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.

pagina 33 van 36

VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WBB:
Wet Bodem Bescherming
WGH:
Wet geluidhinder
WM:
Wet milieubeheer
WRO:
Wet ruimtelijke ordening
WVO:
Wet verontreinging oppervlaktewateren
WTW:
Waterwet
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BIJLAGE 2:

REFERENTIEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3:

AFVALSCHEIDINGSTABEL

Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaariijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
afvalstoffen

Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)

Folie
EPS (piepschuim)
Plastic bekertjes

Okg
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Overige kunststoffen

25 kg
5 banden

± 500 bekertjes

Autobanden
GFT/Swill
Groenafval
Houten pallets

200 kg
200 kg
2 pallets (± 40 kg)
40 kg

Overig houtafval
Glazen verpakkingen
Metalen

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
40 kg

Steenachtig materiaal /Puin
Textiel
Glas- en steenwol
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen, enz.

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg
25 kg
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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