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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 26 april 2011
Zaaknummer: 313549
Nr. 2011 -18.429/16, MV
Beschikken hierbij op de aanvraag van Speciaaldrukkerij Lijnco BV om een revisievergunning op grond van
de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Speciaaldrukkerij Lijnco BV (verder: Lijnco)
voor een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer ten behoeve van drukkerijactiviteiten en eigen energieopwekking door middel van bio-wkk-installaties.
De inrichting is gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein "Hoendiep" aan de Atoomweg 10 en 19 te
Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie L, nummers 2423, 3416, 3115, 3393, 3963 en
5856.
Naar aanleiding van ons verzoek van 19 november 2010, hebben wij van de aanvrager op 22 december
2010 (brief zonder kenmerk) aanvullingen met betrekking tot de emissies naar de lucht, opslag van
houtsnippers en de bodemrisicoanalyse ontvangen. Op punten waar de aanvullingen afwijken van de op 29
september 2010 ingediende aanvraag, zijn de aanvullingen leidend voor de beoordeling van de aanvraag.
De aangevraagde activiteiten van Lijnco zijn vergunningplichtig op basis van de volgende categorieën van
bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
categorie 1.1 b: Inrichtingen waar een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een
vermogen of gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van
het gezamenlijk vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten
beschouwing blijft;
categorie 5.1: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van
zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
categorie 6.1: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van
harsen, dieriijke of plantaardige oliën of vetten;
categorie 16.1c: Inrichtingen voor toepassen van grafische technieken;
categorie 28.4e sub 2: Inrichtingen voor het verbranden van van buiten de inrichting afkomstige
bed rijfsafvalstoffen.
Ingevolge categorie 28.4e sub 2 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag om over de veriening van de
vergunning te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 30-10-1992 (nr: 92/736/05/08,MC);
(deel-)revisievergunning Wet milieubeheer d.d. 30-03-1994 (nr: 16293H);
melding 8.19 Wm t.b.v. Atoomweg 19, 2000;
ambtshalve wijziging Wvo-voorschriften d.d. 19-12-2001 (nr: 3859);
ambtshalve wijziging Wm-voorschriften t.b.v. locatie Atoomweg 10, d.d. 04-02-2003 (nr: H 2406);
ambtshalve wijziging Wm-voorschriften t.b.v. locatie Atoomweg 19, d.d. 04-02-2003 (nr: H 5302);
vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 14-01 2008 (nr. (00309) 0074)
veranderingsvergunning Wm tb.v. bio-wkk (plantaardige oliën/dieriijke vetten), d.d. 18-02-2008
(zaaknr. 77007);
veranderingsvergunning Wm tb.v. 5 bio-wkk's (houtvergassing), d.d. 20-05-2010 (zaaknr. 248951);
melding 8.19 Wm tb.v. wijzigingen 5 bio-wkk's, 31-08-2010.
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Met de in 2008 verieende veranderingsvergunning is GS het bevoegde gezag voor de inrichting geworden.
1.3
Achtergrond aanvrager
Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen B.V. is 100% dochtervan Lijnco Holding BV. De inrichting betreft zoals
uit de naam van het bedrijf is op te maken, in beginsel een grafisch bedrijf en is gevestigd aan de Atoomweg
10 en 19 te Groningen.
Binnen de inrichting zijn circa 180 medewerkers in dienst waarvan een gedeelte in drie-ploegendienst
De dichtstbijzijnde woning betreft een bedrijfswoning welke is gelegen op ca. 200 meter van de grens van de
inrichting.
De kernactiviteit van de inrichting is het produceren van functioneel papier voor bedrijven en particulieren
met behulp van diverse druktechnieken. Het assortiment bestaat onder meer uit standaard papierproducten,
papier voor specialistische toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere logistieke formulieren,
etiketten, labels, acceptgiro's, toegangskaarten, (post)zegels, krasloten, vouchers, etc.
Naast het gebruik door Lijnco worden gedeelten van de gebouwen verhuurd aan derden; deze vergunning is
eveneens van toepassing op de activiteiten van de huurders.
I.v.m. het hoge energieverbruik dat nodig is voor de drukkerij en aanverwante processen, is Lijnco op zoek
gegaan naar alternatieve duurzame methoden om de gevraagde energie te leveren. Dit heeft erin
geresulteerd dat Lijnco voornemens is om bio-wkk-installaties te plaatsen. De door deze installaties
opgewekte elektriciteit wordt aangewend voor eigen gebruik (klimaatbeheersing en proces), waarbij een
eventueel overschot wordt geleverd aan omringende bedrijven en/of het openbare net. De geproduceerde
warmte zal worden afgezet in een nabijgelegen woonwijk. Met de realisatie van de bio-wkk-installaties zal
Lijnco volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien. Voor bio-wkk-installaties zijn drie personen continu
aanwezig.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De vergunningssituatie van Lijnco betrof een combinatie van verschillende documenten die verwijzen naar
zowel oude als actuele wetgeving. Dit betekende dat sprake was van een gefragmenteerde
vergunningsituatie hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede kwam. Mede ingegeven vanuit het in 2009
gecertificeerde Milieumanagementsysteem (ISO14001), is door Lijnco besloten om in nauw overieg met de
provincie een nieuwe voor de gehele inrichting geldende revisievergunning aan te vragen.
De aanvraag is zodanig ingericht dat de hoofdactiviteiten die Lijnco ontplooit afzonderiijk zijn beschreven.
Hierbij is de volgende uitsplitsing van de binnen te inrichting uit te voeren activiteiten gehanteerd:
1.
drukkerij-activiteiten en aanverwante processen;
2.
bio-wkk-installatie welke wordt bedreven op plantaardige oliën/vetten en dieriijke vetten;
3.
bio-wkk-installaties welke wordt bedreven op syngas afkomstig van houtvergassing.
ad 1) drukkerij-activiteiten en aanverwante processen
Binnen de drukkerij wordt gebruik gemaakt van de verschillende druktechnieken welke in § 3.1.1 van de
aanvraag uitgebreid zijn beschreven. De basis voor het grootste deel van het drukwerk bestaat uit smalbaan
rotatie-offsetdruktechniek. Bij dit drukproces worden hoofdzakelijk UV-inkten toegepast maar er worden op
kleinere schaal ook conventionele inkten en inkten op waterbasis toegepast. Er worden geen inkten met
vluchtige oplosmiddelen meer gebruikt Om een eindproduct te maken zijn diverse nabewerkingen nodig.
Voorbeelden van nabewerkingen zijn samenvoegen van verschillende documenten, vouwen, snijden,
pert'oreren, verpakken, sorteren, etc.
Bij het drukproces zijn er relatief veel hulpstoffen nodig die vaak Vluchtige Organische Stoffen (=VOS)
bevatten. Het grootste gedeelte van deze hulpstoffen betreft reinigings-, ontvettings- en vochtwatertoevoegmiddelen van de drukpersen.
Op jaarbasis venwerkt de drukkerij tussen de 10.000 en 14.000 ton papier en ongeveer 300 ton karton als
verpakkingsmateriaal. Het elektriciteitsverbruik ligt op ongeveer 6.000.000 kWh per jaar.
Verdere verbruiks-gegevens op jaarbasis zijn: 4000 m^ drinkwater, 300.000 m^ aardgas, 14.000 liter
Isopropylalcohol (IPA), 6.500 liter reinigingsmiddelen en 19.000 kg inkt
De luchtemissies van de drukkerij bestaan uit VOS, ozon t.g.v. de UV drogers, emissies als gevolg van
verbrandingsprocessen van aardgasgestookte toestellen, papierstof, uitlaatgassen en damp afkomstig van
gesmolten carbon.
Voorts komen diverse afvalwaterstromen vrij, welke in enkele gevallen als afvalstof worden afgevoerd of via
het vuilwaterriool worden geloosd. Het betreft ondermeer spoelwater afkomstig van het rollen wassen,
spoelwater afkomstig van de filterinstallatie voor de inkten op waterbasis, spoelwater afkomstig van de
lijmbakken, spoelwater afkomstig van de drukvormplaten, sanitair afvalwater, condenswater afkomstig van
de persluchtcompressoren, etc.
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ad 2) bio-wkk-installatie welke wordt bedreven op plantaardige oliën/vetten en dierlijke vetten;
Lijnco wil ten noorden van Atoomweg 10 een bio-wkk-installatie realiseren met een maximaal vermogen van
10 MWe en 12,5 MWth, waarin als brandstof plantaardige vetten en oliën, en in een later stadium (circa na
3 jaar), dieriijke vetten zullen worden toegepast. In zowel de aanvraag als in deze beschikking is daarom,
voor de aspecten waarvoor dit van toepassing is, uitgegaan van twee bedrijfssituaties, namelijk:
bedrijfssituatie A: toepassing plantaardige vetten en oliën als brandstof.
bedrijfssituatie B: toepassing dieriijke vetten als brandstof.
Met deze installatie wordt volcontinu elektriciteit en warmte geproduceerd met behulp van de verbrandingsmotor en de daaraan gekoppelde generator. De installatie zal bestaan uit een productieruimte waarin de
verbrandingsmotor met generator staan opgesteld, een rookgasreinigingsinstallatie bestaande uit een
DeNOx installatie (SCR), een oxidatie-katalysator (zodra dieriijke vetten zullen worden ingezet), een
18 meter hoge schoorsteen, een afgassenketel en warmtewisselaars en een aantal opslagtanks voor de
aangevoerde biomassastromen en opslagtanks/-voorzieningen voor een aantal hulp- en afvalstoffen.
De door de installatie opgewekte elektriciteit wordt aangewend voor eigen gebruik, waarbij een eventueel
overschot wordt geleverd aan omringende bedrijven en/of het openbare net. De geproduceerde warmte zal
worden afgezet in een nabijgelegen woonwijk. De installatie welke Lijnco voornemens is te realiseren wordt
uitgerust met een nageschakelde unit (Organic Rankine Cycle oftwel ORC genaamd), waarmee
geproduceerde restwarmte wordt benut voor stroomproductie. Het toe te passen overdrachtsmedium in de
ORC wordt nog bepaald. De installatie wordt zodanig ontworpen dat, indien er geen of verminderde
warmtevraag is (bijv. zomers), de geproduceerde restwarmte eveneens kan worden benut voor
elektriciteitsproductie. De door Lijnco toe te passen benutting van restwarmte voldoet aan de beste
beschikbare technieken (BBT). Eventuele emissie van warmte of wegkoelen van warmte met behulp van
bijvoorbeeld koelwater is derhalve niet aan de orde.
Het brandstofverbruik van de bio-wkk-installatie bedraagt maximaal 2.000 kg/uur maar kan afhankelijk van
de verbrandingswaarde van de brandstof enigszins fluctueren. Op jaarbasis zal ruim 16.000 ton
biomassastromen worden ingezet. De installatie zal (behoudens eventueel onderhoud, storingen e.d.)
volcontinu in bedrijf zijn.
ad 3) bio-wkk-installaties welke wordt bedreven op syngas afkomstig van houtvergassing
Ten behoeve van de eigen energievoorziening zullen tevens vijf bio-wkk-installaties met een tweetal
vergassers worden gerealiseerd. In de installaties wordt hout vergast waarna het geproduceerde syngas
wordt gezuiverd en verbrand in een verbrandingsmotor. De bio-wkk-installaties hebben gezamenlijk een
maximaal opgesteld vermogen van 2,5 MWe en 3,1 MW^. Drie van de vijf bio-wkk-installaties zullen
volcontinu worden bedreven, terwijl er twee als back-up dienen ingeval van storingen en/of onderhoud.
De opgewekte elektriciteit en warmte wordt aangewend voor eigen gebruik, waarbij een eventueel overschot
wordt geleverd aan omringende bedrijven en/of het openbare net. Evenals de bio-wkk-installatie welke wordt
bedreven op plantaardige oliën/vetten en dieriijke vetten, zullen ook deze bio-wkk's worden uitgerust met
een ORC. Het toe te passen overdrachtsmedium in de ORC van deze installaties staat nog niet vast.
Afhankelijk van de verbrandingswaarde kan de toevoer van brandstof fluctueren. Het brandstofverbruik van
de drie bio-wkk-installaties tezamen bedraagt maximaal 1100 kg/uur. Op jaarbasis betekent dit een verbruik
van maximaal 10.000 ton hout (gerekend met 50% vocht; soortelijk gewicht houtsnippers ca. 650 kg/ma).
De installaties zullen behoudens eventueel onderhoud, storingen e.d. volcontinu in bedrijf zijn.
2.

PROCEDURE

2.1
Overgangsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Voor
aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat
gold vóór het moment van de inwerkingtreding van de WABO. Dit betekent dat deze vergunningprocedure
wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wm en overige van toepassing zijnde
wetgeving, zoals die golden vóór 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk worden van deze Wm-vergunning
wordt deze vergunning - overeenkomstig artikel 1.2 Invoeringswet van de WABO - gelijkgesteld met een
omgevingsvergunning voor de betrokken activiteiten.
2.2
Algemeen
Wij hebben voor de voorbereiding van de beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Op 29 september 2010 is de aanvraag om een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer
ingediend door Speciaaldrukkerij Lijnco BV te Groningen. Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde
aanvraag op 8 oktober 2010 schriftelijk bevestigd aan Lijnco. Tevens is een exemplaar van de aanvraag op
8 oktober 2010 verzonden aan de gemeente Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest de VROMinspectie en de Regionale Brandweer, welke als adviseurs bij deze procedure zijn betrokken.
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Lijnco heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling van de
aanvraag en de voorbereiding van de beschikking. Het betrof gegevens ten aanzien van emissies naar de
lucht opslag van houtsnippers en de bodemrisicoanalyse. Met inachtneming van artikel 4.5 van de
Algemene wet bestuursrecht hebben wij Lijnco per brief van 19 november 2010, kenmerk 2010-62177,MV in
de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de behandeling van de
aanvraag is opgeschort. Op 22 december 2010 zijn de gevraagde aanvullingen door ons ontvangen.
Na ontvangst van de ontbrekende gegevens is de voorbereidingsperiode weer gestart. De gegevens maken
onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit besluit
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Groningen en op het provinciehuis. Dit is
bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 5 maart 2011,
alsmede op de website van de provincie Groningen.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is tevens verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Een ieder wordt 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.
Er zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerp van de beschikking. Van de ter inzage legging van de
beschikking van 2 mei t/m 14 juni 2011 in de gemeente Groningen en op het provinciehuis is mededeling
gedaan in het Dagblad van het Noorden van 30 april 2011 en op de website van de provincie Groningen.

2.3

Coördinatie

Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien
een Watervergunning niet nodig is. Op grond van art. 8.31 heeft het Waterschap Noorderzijlvest ons echter
per brief van 12 november 2010, kenmerk 10-5591(door ons ontvangen op 15 november 2010) geadviseerd
inzake de aangevraagde indirecte lozingen. Voor de inhoud hiervan ven/vijzen wij naar het hoofdstuk
'Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen'.

Er is met deze aanvraag sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als
bouwen in de zin van de Woningwet waarvoor nog een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet
worden aangevraagd. In dat kader is van belang dat de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in
werking treedt zolang de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die vereist is voor (een onderdeel
van) het initiatief niet is verieend (artikel 20.8 Wm).
2.4
M.e.r.-(beoordelings)plicht
De voorgenomen veranderingen/wijzigingen zijn - met inachtneming van de aangevraagde capaciteiten - niet
aangewezen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit
m.e.r). Hierdoor kan worden gesteld dat de aangevraagde veranderingen/wijzigingen noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.
Op 15 oktober 2009 heeft het Europese Hof van Justitie echter bepaald dat niet slechts de in het Besluit
m.e.r. opgenomen drempels bepalend zijn, maar dat ook rekening dient te worden gehouden met de criteria
van bijlage III van de Richtlijn 85/337/EEG oftewel de EU Richtlijn milieubeoordeling projecten. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de:
1.

Kenmerken van de projecten (zoals de omvang, cumulatie, gebruik natuuriijke hulpbronnen,
afvalstoffenproductie, verontreiniging en hinder alsmede risico van ongevallen);
2.
Plaats van de projecten (rekening houdend met bestaand grondgebruik, natuuriijke hulpbronnen van
het gebied en het (gebiedsafhankelijke) opnamevermogen van het natuuriijke milieu);
3.
Kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik van het effect, eventuele
grensoverschrijdende effecten, waarschijnlijkheid van het effect alsmede de duur, frequentie en
omkeerbaarheid van het effect).
Ook op grond van een beoordeling van de aangevraagde veranderingen/wijzigingen tegen het licht van de
voornoemde criteria als genoemd in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG, achten wij het uitvoeren van een
m.e.r.-beoordelingprocedure niet nodig.
2.5
Schriftelijke reacties, zienswijzen en adviezen
2.5.1 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
Dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest;
de Regionale Brandweer;
VROM-Inspectie Noord.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door het Waterschap Noorderzijlvest en
de Regionale Brandweer. De strekking van deze adviezen is in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt.
2.5.2 Advies Waterschap Noorderzijlvest
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is op 12 november 2010 (door ons ontvangen op
15 november 2010) advies uitgebracht door het Waterschap Noorderzijlvest Geadviseerd wordt om
aangaande de afvalwateriozingen, naast de voorschriften op grond van de Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer, de bij het advies gevoegde voorschriften ter bescherming van de goede
werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en om de kwaliteit van het oppervlaktewater
te garanderen, in de Wm-vergunning op te nemen. Bij het opstellen van deze beschikking is dit advies in
acht genomen.
2.5.3 Interne advisering en afstemming Brandweer
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de regionale
brandweer. Bij brief van 16 november 2010, kenmerk: HV10.2460759 (door ons ontvangen d.d.
19 november 2010) hebben wij van de afdeling risicobeheersing regionale brandweer een advies ontvangen.
De strekking van het advies is als volgt
1.
De aanvrager zou bij de aanvraag moeten aangeven welk stof/medium in de ORC (Organic Rankine
Cyice) wordt toegepast, teneinde uit te sluiten dat er sprake is van een BEVI-inrichting waardoor het
een 'risicobedrijf' zou worden. Er zou derhalve aanvullende informatie moeten worden gevraagd;
2.
Het vigerende bestemmingsplan laat een nieuw 'risicobedrijf niet toe en geadviseerd wordt om
hiertoe met de Gemeente af te stemmen;
3.
Het bedrijf dient drie maanden voorafgaand aan de realisatie van bio-wkk-installaties een
brandveiligheidsplan op te stellen en voor te leggen aan de lokale brandweer. Omtrent de vereiste
brandbeheersmaatregelen en overige inhoud van dit plan is een bijlage bij het advies gevoegd.
Reactie: Ten aanzien van de eerste twee onderdelen van het advies is contact opgenomen met de
Gemeente, met Lijnco en heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de Regionale Brandweer
Overeengekomen is dat de voorgenomen keuze van het overdrachtsmedium voor de ORC, voorafgaand aan
de realisatie van een bio-wkk-installatie die wordt voorzien van een ORC, ter goedkeuring zal worden
overgelegd aan het bevoegd gezag. Dit heeft uitwerking gekregen in voorschrift 9.5.1. Bij de beoordeling van
dit verzoek om goedkeuring zal als criterium gelden dat de inrichting hierdoor geen BEVI-inrichting mag
worden. Bovendien betreft het een appellabel besluit waarop opnieuw inspraak en advies mogelijk is.
De verplichting tot het opstellen en indienen van een brandveiligheidsplan is opgenomen in de voorschriften
7.1.1 en 7.1.2 van de beschikking.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmeri<ing komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Wet ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid, onder c van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer
door het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten van Lijnco plaatsvinden heeft op grond van het
bestemmingsplan Hoendiep 2008 de bestemming "bedrijventerrein". Dit bestemmingsplan is op
30 september 2009 door de gemeenteraad van Groningen vastgesteld. Met inachtneming van de daarin
opgenomen restrictie dat activiteiten er niet toe mogen leiden dat een inrichting onder de reikwijdte van het
BEVI valt dan wel komt vallen, concluderen wij dat de door Lijnco aangevraagde activiteiten in
overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en derhalve kunnen worden vergund.
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3.3
Brandveiligheidsaspecten
Voor de van toepassing zijnde delen van de inrichting worden de brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid
en onderhoud brandblusmiddelen alsmede opslag van brandbare niet-gevaariijke materialen) gereguleerd
via het in november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit Daarom worden aan deze vergunning geen
nadere voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten.
3.4
Beste beschikbare technieken
De inrichting dient ten minste de voorde inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in
documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".
Voor industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties), moet in ieder
geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten
opgenomen BREF's. Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten
moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten
binnen de inrichting.
De aangevraagde activiteiten van Lijnco worden - met inachtneming van de opgegeven capaciteiten - niet
genoemd in bijlage I van de IPPC-richtlijn. De inrichting is derhalve geen gpbv-installatie.
Overigens is in deze Wm-vergunning met de volgende BBT-documenten en de Oplegnotities van deze
documenten rekening gehouden:
BREF Grote stookinstallaties;
BREF Afvalverbranding;
BREF Energie-efficiëntie;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
BREF Slachthuizen;
BREF Monitoring;
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederiandse informatiedocumenten uit tabel 2 van de
Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
Circulaire energie in de milieuvergunning;
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
NeR Nederiandse emissierichtlijn lucht
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaariijke stoffen en errata;
PGS 29: Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.
Naast de voornoemde formele BBT-documenten is het "Handboek Milieumaatregelen grafische en
verpakkingsdrukkerijen" betrokken bij de totstandkoming van de aanvraag en de vergunning.
Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt venwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.5
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regelsvoor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Lijnco aangemerkt als een type
C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het
Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier
rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In onderhavig geval betreft het het volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdeel van het
Activiteitenbesluit
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paragraaf 3.1.3, artikel 3.3 van het Besluit zijnde: lozing van hemelwater dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening;
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, afdeling 2.1 en 2.2 van het Besluit voor zover die betrekking heeft op de
onder 1 genoemde activiteit
3.6
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
In het POP (hoofdstuk 6, Energiek Groningen) wordt aangegeven dat we fossiele energiebronnen willen
vervangen door biobrandstoffen. Het initiatief van Lijnco past binnen deze doelstelling.
3.8
Branche specifieke regelingen
In de grafische bedrijfstak zijn door de overheid, de branche organisaties, de kartoflex en het bedrijfsleven
afspraken gemaakt om de milieubelasting veroorzaakt door grafische bedrijven te verminderen. Deze
afspraken zijn opgenomen in de zgn. "Milieubeleidsovereenkomst" (=MBO) voor de grafische industrie en
verpakkingsdrukkerijen. De concrete milieumaatregelen die in het kader van deze MBO zijn opgesteld, staan
beschreven in het Handboek Milieumaatregelen. In bijlage 18 van de aanvraag is een 'Checklist uitvoering
milieumaatregelen' op basis van het Handboek milieumaatregelen uitgewerkt. Hieruit is af te leiden dat de
daarin opgesomde maatregelen in belangrijke mate zijn doorgevoerd bij Lijnco en de inrichting daarmee aan
de BBT voor de branche voldoet.
Er zijn verder geen branche specifieke regelingen in de zin van milieu- en/of energieconvenanten van
toepassing voor de aangevraagde bio-wkk-installaties.
3.9
Milieuzorg
De inrichting heeft een milieumanagementsysteem conform de eisen uit de ISO14001. Dit systeem is eind
2009 gecertificeerd. Een beschrijving van het milieumanagementsysteem inclusief de belangrijkste milieu
procedures is opgenomen in bijlage 32 van de aanvraag. Binnen de inrichting is met dit systeem geborgd dat
op alle niveaus continu aandacht is voor het beheersen van werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op
het milieu en het continu verbeteren van de milieuprestatie van de organisatie. Bovendien vormen het
voldoen aan wetgeving en het voorkomen van milieuvervuiling belangrijke onderwerpen binnen het
milieumanagementsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij rekening gehouden met het
aanwezig zijn van een milieuzorgsysteem binnen de inrichting.
Naast een milieumanagementsysteem conform ISO14001 heeft Lijnco tevens nog een kwaliteitsysteem
volgens ISO9001 en een veiligheidsysteem voor procedures voor afdrukken/printen conform CWA 14641.
3.10
Emissiehandel CO2 en NOx
Op 1 januari 2005 en op 1 juni 2005 zijn in Nederiand de C02-Emissiehandel resp. de NOx-Emissiehandel
van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle inrichtingen met stookinstallaties met een groter
thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder de Besluiten C02-Emissiehandel en NOx-Emissiehandel.
Het thermisch vermogen van de door Lijnco te realiseren installatie is lager en valt derhalve niet onder het
regime van deze besluiten.
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3.11
Groene wetten
3.11.1 Natuurbeschermingswet
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.
De bijdrage van emissies van de inrichting kan ons inziens als niet significant worden beschouwd en zal naar
onze mening niet leiden tot significante negatieve effecten op natuurwaarden van beschermde gebieden dan
wel organismen in de omgeving van de inrichting. Het is geenszins aannemelijk dat de wezenlijke
kernmerken hiervan worden aangetast door dit voornemen. Er is naar onze mening daarom geen sprake van
een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet Tevens worden er in het kader van de Wet
milieubeheer geen aanvullende voorschriften opgenomen.
3.11.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Aangenomen kan worden 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; een belemmering op grond van de Flora- en
faunawet is derhalve niet aan de orde. Gelet op de feiten en omstandigheden zijn wij van oordeel dat met
betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
3.12
Acceptatie ingangsmaterialen
Ten behoeve van de activiteiten binnen de inrichting worden ingangsmaterialen geaccepteerd welke als
afvalstof kunnen zijn gekwalificeerd. Dit geldt niet voor de activiteiten die verband houden met de drukkerij,
maar het betreft de brandstoffen voorde bio-wkk-installaties. Deze ingangsmaterialen c.q. brandstoffen
komen in deze paragraaf nader aan bod.
Plantaardige vetten/oliën en dierlijke vetten
Lijnco vraagt aan om in de verbrandingsmotor van de bio-wkk-installatie in beginsel plantaardige vetten en
oliën, zoals Jatropha olie (+ andere gelijksoortige plantaardige vetten/oliën zoals spijsolie en spijsvetten) te
mogen inzetten. Lijnco zal dergelijke producten alleen betrekken van partijen die aantoonbaar duurzaam
geproduceerde biomassastromen kunnen leveren bijvoorbeeld via de "Roundtable of Sustainable Palmoil'
(RSPO). In een later stadium (na circa 3 jaar) wil Lijnco na proefnemingen eveneens dieriijke vetten
afkomstig van gecertificeerde slachtafvalbedrijven gaan inzetten in de installatie. De in te zetten brandstoffen
zullen voldoen aan de "Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voorvloeibare brandstof
(BRLK/21010-01,categorieën B+C)" welke is opgesteld door Kiwa N.V.. Er zullen geen biomassastromen
worden geaccepteerd welke rechtstreeks afkomstig zijn van ontdoeners of inzamelaars.
De verwachting is dat op jaarbasis ruim 16.000 ton plantaardige vetten/oliën en dieriijke vetten wordt
gebruikt. De plantaardige oliën/vetten en dieriijke vetten worden aangevoerd per vrachtwagen en
opgeslagen in de verschillende daarvoor bestemde opslagtanks.
Houtsnippers t.b.v. vergassing
De in te zetten biomassastromen ten behoeve van vergassing betreffen schone houtachtige grondstoffen die
vermeld staan op de witte lijst. In de aanvraag is verder aangegeven dat de toe te passen houtachtige
brandstoffen voldoen aan NTA 8003: 2008 "Classificatie van biomassa voor energietoepassing" (NTA =
Nederiandse Technische Afspraken). Dit classificatiesysteem wordt speciaal gehanteerd voor de borging van
de kwaliteitvan de in te zetten biomassa voor energietoepassingen en is ook van toepassing op afvalstoffen.
De verwachting is dat op jaarbasis circa 10.000 ton houtsnippers wordt gebruikt. Houtsnippers worden aangevoerd per vrachtwagen en geledigd in de daarvoor bestemde inpandige voorraadbunker. Vanuit deze
buikopslag wordt de biomassa overgeslagen in een zogenaamde buffersilo en vervolgens vanuit een dagsilo
overgebracht in de vergassers.
Doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat hieronder moet worden verstaan. Op grond
hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel de artikelen 10.4 en 10.5
van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afval beheerplan is het afvalstoffenbeleid neergelegd.
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Op grond het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm dient het Landelijk Afvalbeheerplan 20092021 (hierna aangeduid als het LAP) als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voorzover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De doelstellingen van het LAP geven invulling
aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is
samen te vatten:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wmvergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. Van belang bij de beoordeling is de in
sectorplannen aangegeven minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze
van be- en verwerking van de desbetreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verieend mag
worden. Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van
toepassing:
sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval
sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval.
sectorplan 36: Hout
sectorplan 65: Dieriijk afval
De toepassing van afvalstoffen bij Lijnco kan worden geschaard onder de noemer nuttige toepassing (met
het oog op energieterugwinning). Gelet op het voorstaande zijn wij van mening dat de door Lijnco gebezigde
toepassing als zodanig aan de minimumstandaard in de sectorplannen behorend bij het LAP (2009-2021)
voldoet en derhalve als doelmatig kan worden aangemerkt. De aanvraag voldoet aan het LAP en vergunning
kan hiervoor worden verieend.
Acceptatie- en verwerkingsbeleid
De in te zetten biomassastromen zullen deels als afvalstof geclassificeerd zijn. In het LAP is aangegeven dat
een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
dient te beschikken, waarbij de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord" (DW). In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en
verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van
toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Om te borgen dat uitsluitend biomassastromen worden geaccepteerd die voldoen aan de gestelde eisen,
heeft Lijnco A&V-beleid en acceptatieprocedures opgesteld welke als bijlagen (bijlage 49 en 50) in deze
aanvraag zijn opgenomen. Hierin is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.
Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid voldoet in voldoende mate aan de randvoorwaarden zoals die in
het LAP en het rapport D W zijn beschreven en biedt ons inziens voldoende informatie omtrent de wijze
waarop acceptatie en venwerking van biomassastromen plaatsvindt.
Wij hebben aan deze vergunning voorschriften verbonden omtrent de acceptatie-eisen, eventuele wijziging
daarvan, controles op ontvangen biomassastromen en de handelswijze bij eventuele toepassing van nieuwe
biomassastromen. Toekomstige wijzigingen in het A&V-beleid moeten schriftelijk aan ons worden
voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de
wijziging is vereist.
Mengen van afvalstoffen
De biomassastromen worden afzonderiijk ingezet; er vindt geen menging plaats van verschillende soorten
biomassastromen.
Proefbe-ZvenA/erking biomassastromen
Om in te spelen op marktontwikkelingen zullen zonodig proefbe-/verwerkingen met nieuwe andersoortige
biomassastromen worden uitgevoerd. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen aangaande het
eventueel uitvoeren van dergelijke proefbe-A/erwerkingen.
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Registratie inkomende afvalstoffen
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan
ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)
stoffen opgenomen.
Behandeling ingangsmaterialen
Behoudens de in de aanvraag benoemde voorzieningen/maatregelen welke door de aanvrager worden
getroffen om milieubelasting te voorkomen, zijn ten aanzien van de aanvoer en opslag van biomassastromen
nadere voorschriften (zie onderdelen 2.2 en 2.3 van de voorschriften) aan deze vergunning verbonden,
waarmee ons inziens voldoende milieubescherming wordt gewaarborgd.
3.13
Afval- en reststoffen
Ten aanzien van de geproduceerde afval- en reststoffen door de inrichting, de geschatte hoeveelheden, de
omgang en opslag alsmede de beoogde toepassing ervan zijn beschrijvingen terug te vinden in hoofdstuk 4
en bijlage 35 van de vergunningaanvraag. De voornaamste af»/al- en reststromen zijn papier- en kartonafval,
klein gevaariijk afval, vliegas van de houtvergassing, bio-olie residuen van separatoren en afgewerkte
(smeer-)oliën.
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) en onze
beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" (27 mei 2003). Hieruit volgende richtinggevende
relevantiecriteria welke stellen dat af^alpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet
gevaariijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaariijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De geschatte totale hoeveelheid gevaariijk en niet-gevaariijk afval is hoger dan de genoemde
relevantiecriteria. Gelet op de in paragraaf 4.2 en bijlage 20 van de aanvraag genoemde en reeds
doorgevoerde afval preventiemaatregelen, het feit dat de voornaamste afvalstoffen onlosmakelijk van de door
Lijnco uitgevoerde activiteiten zullen vrijkomen en gelet op de gereguleerde afzet van deze materialen,
worden aan deze vergunning geen nadere voorschriften verbonden ten aanzien van afvalpreventie.
Registratie rest- en afvalstoffen
Op grond van rechtstreekse bepalingen vanuit de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de
bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De
gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Vanwege de rechtstreeks werkende bepalingen uit de Wm in dezen, zijn
in deze vergunning geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde
afvalstoffen.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het vigerende LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan
de bron. Specifieke voorschriften op dit punt achten wij gelet op de aard en de omvang van de
geproduceerde (gevaariijke) afval- en reststoffen en het mogelijke hergebruik buiten de inrichting daarvan
niet nodig.
Opslag van geproduceerde rest- en afvalstoffen
Ten aanzien van de opslag en behandeling van geproduceerde soorten afvalstoffen zijn onder 3.1 van de
voorschriften, eisen opgenomen om de opslag van de geproduceerde rest- en afvalstoffen op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze, en in overeenstemming met de BBT, te laten plaatsvinden.
Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voorde opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/venwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. In de vergunning is een
voorschrift opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
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3.14
Afvalwater
Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn wij bevoegd gezag geworden voor de indirecte lozingen vanuit
de inrichting van Lijnco. Als gevolg van de bio-wkk-installaties komt alleen afvalwater vrij in de vorm van
condenswater en eventueel slot- en stuurwater. Binnen de drukkerij van Lijnco komen echter meerdere
uiteenlopende afvalwaterstromen vrij, welke in hoofdstuk 5 van de aanvraag nader zijn beschreven. Het
betreft met name spoelwater afkomstig van drukprocessen en sanitair afvalwater.
Met uitzondering van enkele schone hemelwaterstromen, worden alle afvalwaterstromen - eventueel met
tussenkomst van zuiveringstechnische voorzieningen - op de riolering geloosd. Tekeningen met daarop de
lozingspunten zijn vervolgens in de bijlagen 39 en 52 van de aanvraag opgenomen.
Aangaande de (indirecte) lozingen van afvalwaterstromen is advies aan het Waterschap Noorderzijlvest
gevraagd en ontvangen; hetgeen reeds in § 2.5.2 van deze vergunning is behandeld. Het advies, waarin
voorschriften ten aanzien van de lozing van afvalwater zijn voorgesteld om in de Wm-vergunning op te
nemen, is in zijn geheel door ons overgenomen.
3.15
Lucht
Zoals reeds in paragraaf 1.4 van de vergunning is aangegeven, kunnen de bedrijfsactiviteiten van Lijnco
worden uitgesplitst in een drietal hoofdprocessen, namelijk:
1.
drukkerij-activiteiten en aanvenwante processen;
2.
bio-wkk-installatie welke wordt bedreven op plantaardige oliën/vetten en dieriijke vetten;
3.
bio-wkk-installaties welke wordt bedreven op syngas afkomstig van houtvergassing.
Dezelfde onderverdeling zal in de navolgende paragrafen worden gehanteerd bij de beoordeling van (de
gevolgen van) de optredende luchtemissies.
3.15.1 Drukkerij-activiteiten en aanverwante processen
Ten gevolge van het drukproces en de ondersteunende processen treden een aantal emissies naar lucht op.
Op deze emissies is in paragraaf 6.1.1 van de aanvraag nader ingegaan en in bijlage 53 is de situering van
de verschillende emissiepunten op een tekening aangegeven. Vanuit de drukkerij is sprake van de volgende
emissies:
a
vluchtige organische oplosmiddelen (VOS);
b
ozon door UV-drogers;
c
dampen afkomstig van de carbon-unit;
d
verbrandingsgassen van de venwarmingsketels;
e
stof van de papierafzuiging;
f
lasdampen technische dienst
g
uitlaatgassen voertuigen.
ad a) De emissie van VOS betreft een diffuse emissie welke de inrichting veriaat via de ventilatiesystemen
en afzuigpunten. VOS is ondermeer afkomstig van het gebruik van isopropylalcohol (IPA) dat wordt
toegevoegd aan het vechtwater van de rotatieoffsetpersen en het gebruik van wasmiddelen voor
reinigingswerkzaamheden.
De toegepaste inkten bevatten geen VOS. Het gebruik van VOS-houdende stoffen is echter dusdanig laag
dat het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer niet van toepassing is (zie hiervoor
paragraaf 3.22.1 van de considerans).
ad b) Bij Lijnco worden overwegend UV-inkten ingezet. Een groot voordeel van UV-inkten is dat zij geen
oplosmiddelen uitstoten. Voor het uitharden van deze inkten wordt gebruik gemaakt van een middeldruk
kwikbooglamp (zgn. UV-drogers). Bij dit drogingsproces ontstaat een geringe hoeveelheid ozon dat via
afzuiginstallaties naar de buitenlucht wordt afgevoerd. Blijkens hetgeen is gesteld in factheet 180 van het
handboek "Milieumaatregelen Grafische Industrie" is de bij UV-droging vrijkomende ozon inherent aan het
proces en derhalve een niet verder te bestrijden emissie.
ad c) Er is één drukpers uitgerust voor het aanbrengen van carbon op papier. De dampen die hierbij
ontstaan worden via een afzuiginstallatie naar de buitenlucht afgevoerd. Aangezien deze bewerking zeer
zelden wordt toegepast, worden behoudens het bijhouden van het carbon-verbruik, geen nadere
voorschriften ten aanzien van deze emissiebron opgenomen in deze vergunning.
ad d) De aanwezige verwarmingsketels vallen onder de werkingssfeer van het "Besluit typekeuring
verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden". Met de realisatie van de bio-wkk-installaties
zullen een aantal ketels worden uitgefaseerd. In deze vergunning zijn geen specifieke emissievoorschriften
aan deze installaties verbonden, maar zijn wel voorschriften m.b.t controle, afstelling en onderhoud
opgenomen onder 10.4 van de voorschriften.
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ad e) Aan de persen en nabewerkingsmachines vindt afzuiging plaats van papierafval. Via een
afzuigsysteem wordt dit papierstof opgeslagen in containers. Van een aantal containers wordt de afgezogen
lucht na filtering weer het magazijn ingeblazen. In een enkel geval wordt de afgezogen lucht na filtering naar
buiten afgevoerd. De emissiegegevens van de naar de buitenlucht emitterende filters zijn opgenomen in
bijlage 60 van de aanvraag en bedragen per filter maximaal 5 mg/Nm^ Deze emissiewaarde is
overeenkomstig de in de NeR gestelde grenswaarde voor dergelijke bronnen, zodat gesteld kan worden dat
aan de BBT wordt voldaan. Wij hebben voorschriften m.b.t afzuiging en filtering van papiersnippers en -stof
opgenomen onder 11.7 van de voorschriften.
ad f) Laswerkzaamheden vinden incidenteel plaats binnen de Technische Dienst Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een mobiele afzuigunit t.b.v. lasdampen. Er vindt geen emissie van lasdampen naarde
buitenlucht plaats zodat hiervoor geen voorschiften nodig worden geacht.
ad g) Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van elektrische heftrucks die geen luchtemissies
veroorzaken. Wel treden er tijdens het laden en lossen van vrachtwagens emissies van uitlaatgassen op.
Lijnco ziet erop toe dat laden en lossen met afgeschakelde motor plaatsvindt Nadere regulering van deze
emissies achten wij niet nodig,
3.15.2 Bio-wkk-installatie op plantaardige oliën/vetten en dierlijke vetten
Behalve de emissies ten gevolge van de verbrandingsprocessen in de bio-wkk-installatie op plantaardige
oliën/vetten en dieriijke vetten zijn er bij normaal bedrijf geen andere relevante emissies te verwachten.
Met betrekking tot deze bio-wkk-installatie, welke wordt bedreven op vloeibare brandstoffen, is er sprake van
twee verschillende bedrijfssituaties (A en B) hetgeen van invloed is op de emissies naar de lucht en de van
toepassing zijnde regelgeving ten aanzien van de verbrandingsemissies. In paragraaf 6.1.3 en bijlage 40 van
de aanvraag zijn de te verwachten emissies nader uiteengezet Uitgangspunt bij de aangevraagde emissies
is dat de installatie op jaarbasis volcontinu in bedrijf is. De afgassen van deze bio-wkk-installatie worden
geëmitteerd vanuit een 18 meter hoge schoorsteen. Ter beperking van de emissie van NOx zal Lijnco
gebruik maken van een selectieve catalytische reductie (SCR) DeNOx-installatie. Deze SCR heeft een
rendement van 80%.
Om te beoordelen of er wordt voldaan aan de BBT, worden de aangevraagde emissies in de navolgende
paragrafen beoordeeld ten opzichte van hetgeen is gesteld in de Nederiandse emissierichtlijn (NeR), BEMS,
Besluit verbranding afvalstoffen (Bva) en - ondanks dat het geen gpbv-installatie betreft - aan
emissiewaarden en emissiebeperkende maatregelen uit enkele BREF's. Voor een aantal processen of
branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor elektriciteitsproductie met dergelijke
verbrandingsmotoren als bij Lijnco is echter geen bijzondere regeling van toepassing.
Afzonderiijke toetsing aan de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (RIE) achten wij niet nodig
omdat de hierin opgenomen emissiegrenswaarden voor afvalverbrandingsinstallaties momenteel zijn
geïmplementeerd in het Bva. Bovendien is het Bva ten aanzien van de emissiegrenswaarden voor stof een
factor twee strenger dan de RIE.
Gedurende onderhoudsperiodes en voor het opstarten van de motor wordt biodiesel toegepast; dit zal echter
gedurende een beperkt aantal uren per jaar geschieden. Het biodieselverbruik bedraagt naar schatting 3040 ton per jaar. De invloed van start- en stops op de totale emissie van de bio-wkk-installatie is, vanwege het
(verhoudingsgewijs) geringe aantal uren dat dit van toepassing zal zijn, niet zodanig van aard zijn dat
hiervoor specifieke emissievoorschriften voor het verbrandingsproces in de vergunning worden opgenomen.
Omdat de geldende emissie-eisen per bedrijfssituatie verschillend zijn, worden in het onderstaande de
emissies van de bio-wkk-installatie beschouwd in onderscheidenlijk bedrijfssituatie A (plantaardige vetten en
oliën als brandstof) en bedrijfssituatie B (dieriijke vetten als brandstof).
Bedrijfssituatie A
Na realisatie van de bio-wkk-installatie zal er in de eerste jaren alleen worden gestookt op plantaardige
vetten en oliën. Deze bedrijfssituatie - waarop in beginsel het BEMS van toepassing is - wordt in deze
vergunning als bedrijfssituatie A aangehaald. Ten aanzien van de emissies naar de lucht in deze
bedrijfssituatie zijn naast de 'BEMS-componenten': NOx, SO2 en totaal stof tevens de componenten CxHy,
CO en NH3 beoordeeld.
Voor alle voornoemde componenten hebben wij ten aanzien van bedrijfssituatie A in deze vergunning
emissieconcentratie-eisen in voorschriften opgenomen. Dit geldt ook t.a.v. de componenten die rechtstreeks
worden gereguleerd in het BEMS omdat de aangevraagde halfuurgemiddelde emissiewaarden strenger zijn
dan de daggemiddelde emissiegrenswaarden volgens het BEMS.
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CxHy (koolwaterstoffen)
Bij het verbrandingsproces kunnen er als gevolg van onvolledige verbranding koolwaterstoffen (CxHy)
vrijkomen. Om een onvolledige verbranding te voorkomen en daarmee de emissie van CxHy te beperken is
een juiste afstelling/regeling noodzakelijk, hetgeen door middel van de voorschriften genoemd onder 10.2
wordt gewaarborgd. Koolwaterstoffen (CxHy) worden in bedrijfssituatie A uitgestoten met een uurgemiddelde
concentratie van maximaal 52 mg/Nm^ bij 12,4% O2, hetgeen een vracht van ruim 21 ton/jaar oplevert.
Vanuit het BEMS geldt voor onderhavige installatie geen emissie-eis voor CxHy waaraan toetsing kan
plaatsvinden, doch voor gasmotoren geldt volgens het BEMS een emissiegrenswaarde van 1500 mg/Nm^ bij
3 % O2. Verder stelt klasse gO.2 van de NeR dat voor CxHy een halfuurgemiddelde emissie-eis van
50 mg/Nm^ (bij actueel 02-percentage) geldt indien de emissievracht meer dan 0,5 kg/uur bedraagt
Vanwege de discrepantie in zuurstofpercentages is een betrouwbare toetsing aan de grenswaarde volgens
de NeR niet mogelijk. Met inachtneming van de voornoemde toetsingsgronden - welke overigens niet direct
op de aangevraagde situatie zijn toegesneden - menen wij overigens dat sprake is van een milieuhygiënisch
acceptabele emissie van CxHy als gevolg van deze installatie.
CO (koolmonoxide)
Koolmonoxide komt vrij als gevolg van onvolledige verbranding. Als de BBT ten aanzien van de CO-emissie
geldt een goede afstelling van dergelijke installaties, hetgeen middels voorschiften in deze vergunning wordt
geborgd. De venwachte maximale CO-emissie berekend voor droge lucht en 12,4% O2, bedraagt in
bedrijfssituatie A, 144 mg/Nm^. Op jaarbasis betekent dit een vracht van 60 ton CO. In het BEMS en in de
NeR zijn geen emissie-eisen voor CO opgenomen waaraan toetsing kan plaatsvinden. Mede gelet op het
ontbreken van een emissie-eis en het feit dat de CO-emissie niet leidt tot achteruitgang van de lokale
luchtkwaliteit (zie bijlage 1 van de aanvraag), achten wij de door Lijnco aangevraagde emissie voor CO in
bedrijfssituatie A, milieuhygiënisch acceptabel en vergunbaar.
NH3 (ammoniak)
Bij de toepassing van de DeNOx -installatie ten behoeve van beperking van de NOx-uitstoot komt ammoniakslip (NH3) vrij. Ingeval van bedrijfssituatie A is de te venwachten ammoniakemissie 5 mg/Nm^ bij 12,4% O2,
hetgeen resulteert in een jaarvracht van ca. 2 ton. Het BEMS kent geen emissiegrenswaarde voor
ammoniak, doch de aangevraagde emissie van NH3 voldoet ruim aan de NeR-eis van 30 mg/Nm^ (overigens
bij actueel zuurstofpercentage). Wij menen op grond hiervan dat de aangevraagde emissieconcentratie van
NH3 voor bedrijfssituatie A kan worden vergund en in lijn is met de BBT.
Gesteld kan worden dat de aangevraagde emissies in bedrijfssituatie A aan de BBT voldoen.
Bedrijfssituatie B
Lijnco is voornemens is om, naast plantaardige oliën en vetten, ook dieriijke vetten in te zetten als
biobrandstof. Omdat dieriijke vetten vooralsnog zijn uitgezonderd van het BEMS, is bij de inzet van dieriijke
vetten in principe het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) van toepassing. Derhalve zijn voor de situatie dat
dieriijke vetten worden ingezet de te venvachten emissies vergeleken met de emissie-eisen van het Bva.
Overigens merken wij hierbij op dat de door Lijnco te realiseren verbrandingsmotor in beginsel geen
afvalverbrandingsinstallatie in de zin van het Bva is, waarop alle facetten als bedoeld in dat Besluit onverkort
van toepassing zijn. Desondanks worden de in de aanvraag opgenomen emissies van de wkk-installatie
(ingeval van bedrijfssituatie B) primair getoetst aan de emissie-eisen van het Bva en worden in deze
beschikking concentratiegrenswaarden voor de verschillende, in het kader van de Bva te hoordelen,
parameters opgenomen.
Bij de inzet van dieriijke brandstoffen wordt naast de toepassing van de DeNOx-installatie (SCR) tevens nog
een nageschakelde techniek in de vorm van een oxidatie-katalysator (Oxicat) toegepast ter veriaging van de
emissie van CO en CxHy.
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies in bedrijfssituatie B worden in het navolgende
afzonderiijk beoordeeld.
Stikstofoxiden (NO^
Bij de verbranding komen stikstofoxiden (NOx) vrij, bestaande uit NO en NO2. Om de emissie van NOx te
beperken zal Lijnco een SCR installeren. Het toepassen van een dergelijke emissiereducerende techniek
wordt blijkens diverse BBT-documenten beschouwd als de BBT.
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Evenals bij de toepassing van plantaardige vetten en oliën (bedrijfssituatie A) zal de halfuurgemiddelde
waarde 214 mg/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 12,4% bedragen. De emissievracht betreft op basis van
volcontinu bedrijf circa 88 ton per jaar. Primair wordt getoetst aan het Bva welke een (omgerekende)
halfuurgemiddelde emissie-eis voor NOx aangeeft van 344 mg/Nm^ bij 12,4% O2. De aangevraagde
uurgemiddelde emissie van NOx door Lijnco voldoet hier aan en kan derhalve als de BBT worden
beoordeeld. Wanneer ook de in de BREF Wl opgenomen halfuurgemiddelde van 40 tot 300 mg/Nm^ bij 11%
O2 (respectievelijk 35 - 258 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof) in ogenschouw wordt genomen kan eveneens
worden geconcludeerd dat aangevraagde emissie binnen deze range valt Wij menen dat de door Lijnco in
de aanvraag opgegeven NOx-emissie in bedrijfssituatie B voldoet aan de BBT en derhalve milieuhygiënisch
acceptabel is.
Zwaveldioxide (SO2)
De toepassing van brandstoffen met een laag zwavelgehalte voor de reductie van de emissie van
zwaveldioxide (SO2) wordt als de BBT beschouwd. De toe te passen dieriijke vetten en plantaardige vetten
en oliën hebben een zwavelgehalte van maximaal 0,02 m/m % (= 200 mg/kg) en voldoen daarmee aan de
norm voor "zwavelarm" van 0,05 massa %. In voorschrift 2.2.3 hebben wij vastgelegd dat het zwavelgehalte
in de te accepteren biobrandstoffen maximaal 200 mg/kg droge stof mag bedragen.
Volgens de aanvraag leveren de uitlaatgassen van de verbrandingsmotor in bedrijfssituatie B voor SO2 een
halfuurgemiddelde emissieconcentratie op van maximaal 20 mg/Nm^ bij 12,4% O2; de jaarvracht bedraagt
ca. 8 ton. De aangevraagde S02-emissie van 20 mg/Nm^ (12,4% O2) is zeer laag wanneer deze wordt
vergeleken met de (omgerekende) halfuurgemiddelde eisen uit het Bva en de BREF Wl (172 mg/Nm^ resp.
129 mg/Nm^ bij 12,4% O2). Op basis van de BREF Slachthuizen is voor verbranding van dieriijke
bijproducten een S02-emissie kleiner dan 30 mg/Nm^, berekend als 95-percentiel van halfuurgemiddelden
over 24 uuren op basis van droge lucht en 11% O2 (= 25,8 mg/Nm^ bij 12,4% O2) als de BBT opgenomen.
Gesteld kan worden dat de S02-emissie van Lijnco binnen de normen van het Bva en de voornoemde
BREF's valt en daarmee voldoet aan de BBT.
Totaal Stof
Met de afgassen van de verbrandingsmotor wordt stof geëmitteerd. De stofemissie vanuit de installatie wordt
veroorzaakt door o.a. brandstof-as, smeerolie-as en de vorming van ammoniumsulfaat/-nitraat door de SCR.
Ter beperking van de stofemissie bij de verbranding is in ieder geval het maximum asgehalte (0,01%) van de
toe te passen brandstoffen in een voorschrift vastgelegd.
De halfuurgemiddelde stofemissie bedraagt volgens de aanvraag maximaal 24 mg/Nm^ (berekend voor
droge lucht met 12,4% O2). In het Bva is ten aanzien van de verbranding van afvalstoffen een
(omgerekende) halfuurgemiddelde stofconcentratie-eis van 12,9 mg/Nm bij 12,4% O2 opgenomen en de
BREF-WI geeft bij dit zuurstof percentage een maximale waarde van 17,2 mg/Nm^. Ten grondslag aan deze
waarden uit het Bva en de BREF-WI ligt de toepassing van een doekenfilter bij een afvalverbrandingsinstallatie, hetgeen (nog) niet een bewezen techniek is op de uitlaat van een dergelijke verbrandingsmotor.
Een meer representatieve toetsingsgrond is de BREF LCP (welke overigens geldt voor dergelijke installaties
met een vermogen van meer dan 50 MW). Volgens paragraaf 6.5.5 van deze BREF geldt dat voor dieselverbrandingsmotoren een stofemissie tussen de 30 en 50 mg/Nm^ bij 15% O2 als de BBT kan worden
beschouwd (= 43 - 72 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof). De maximale stofemissie van de aangevraagde
verbrandingsmotor (24 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof) is veel lager dan de range van deze BREF.
Ook is de aangevraagde emissie in lijn met artikel 2.1.3 van het BEMS (zie bedrijfssituatie A).
Op basis van ervaringscijfers zou de stofemissie lager kunnen uitvallen, doch er kan op dit moment nog
geen lagere waarde worden gegarandeerd en aldus door de initiatiefnemer worden aangevraagd.
Gezien het feit dat nog niet heel veel ervaring is opgedaan met dergelijke installaties in combinatie met de
voorgenomen brandstoffen en het initiatief geen bedreiging voor luchtkwaliteitsnormen oplevert, menen wij
de aangevraagde stofemissie milieuhygiënisch aanvaardbaar is en vergund kan worden. Overigens dient op
grond van de voorschriften 11.5.3 en 11.6.1 te worden onderzocht of verdere veriaging van o.a. de
stofemissie mogelijk is. Op basis van de gegevens welke voortvloeien uit deze onderzoeken, zal worden
bezien of de vergunning hierop eventueel kan worden aangescherpt.
CxHy (koolwaterstoffen)
In bedrijfssituatie B zullen de uitlaatgassen van de installatie over een oxidatie-katalysator (Oxicat) wordt
geleidt om ondermeer de emissie van onverbrande koolwaterstoffen (CxHy) te reduceren. Het toepassen van
een dergelijke voorziening is in lijn met de BBT volgens de BREF Slachthuizen. Ingeval van bedrijfssituatie
B, waarin dieriijke vetten zullen worden ingezet, wordt de aangevraagde emissie van CxHy beoordeeld aan
de hand van het Bva en de BREF Wl. Beide toetsingsdocumenten geven een daggemiddelde emissienorm
aan van (omgerekend) 8,6 mg CxHy /Nm^ bij 12,4% O2. De halfuurgemiddelde norm voor CxHy volgens deze
beide toetsingsgronden is 17,2 mg /Nm^ bij 12,4% O2.
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Door Lijnco wordt een uurgemiddelde emissie van < 10 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof aangevraagd. Deze
aangevraagde uurgemiddelde waarde past binnen de normering volgens het Bva of de BREF Wl en is
derhalve vergunbaar. Naast het voorschijven van de uurgemiddelde emissie-eis voor CxHy, hebben wij voor
deze component verder onderzoeks- en rapportagevoorschriften aan deze vergunning verbonden. Op basis
van de verkregen gegevens zullen wij bezien of aanscherping van de vergunning kan plaatsvinden.
Koolmonoxide (CO)
De emissie van CO wordt beoordeeld aan de hand van het Bva en de BREF Wl. Zowel het Bva en de BREF
Wl leggen in deze een (omgerekende) halfuurgemiddelde emissie-eis op voor CO van 86 mg/Nm^ bij 12,4%
O2. De daggemiddelde eis volgens het Bva is bij 12,4% zuurstof 43 mg/Nm^ en ingeval van de BREF Wl
25,8 mg/Nm^ bij hetzelfde zuurstofpercentage. Vanwege het plaatsen van een oxidatie-katalysator ingeval
van bedrijfssituatie B zal een maximale uurgemiddelde CO-emissie worden gerealiseerd van 43 mg/Nm^ (bij
12,4% O2). Met inachtneming dat de BREF Wl in principe van toepassing is op grotere en andersoortige
afvalverbrandingsinstallaties, concluderen wij dat de aangevraagde emissie milieuhygiënisch acceptabel is
en derhalve aan de BBT voldoet In dit besluit is de uurgemiddelde emissieconcentratie voor CO middels
een voorschrift vastgelegd. Een eventuele verkenning naar mogelijkheden tot veriaging van de CO-emissie
zal onderdeel uitmaken van het ingevolge voorschrift 11.6.1 uit te voeren onderzoek.
PAK's
Een emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), geadsorbeerd aan de stof-/roetdeeltjes
in de uitlaatgassen van de dieselmotor, wordt bij de als brandstof te gebruiken plantaardige vetten en oliën
en dieriijke vetten niet venwacht In deze vergunning is een éénmalige meting van PAK's voorgeschreven om
dit te verifiëren.
Cadmium en Thallium (Cd & Tl)
De emissie van cadmium en thallium als gevolg van de verbranding van dieriijke vetten is bepaald op basis
van de in de aanvraag gepresenteerde emissiegegevens. In het Bva is voor Cd & Tl over een
bemonsteringsperiode van maximaal 8 uur en emissie-eis opgenomen van 0,05 - 0,1 mg/Nm^ bij 11% O2
(= 0,043 - 0,086 mg/Nm^ bij 12,4 % O2). Volgens de BREF Wl geldt eveneens bij 11% zuurstof, een eis van
0,005 - 0,05 mg/Nm^ (= 0,0043 - 0,043 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof). Op basis van de opgegeven
samenstelling van de brandstoffen kan worden aangenomen dat de maximale cadmiumconcentratie 0,01
mg/Nm^ kan bedragen. Voor thallium is echter, omdat deze parameter niet relevant is in dieriijk vet geen
samenstellingswaarde bekend. Gemakshalve wordt hiervoor dezelfde maximum waarde als cadmium
gerekend, zodat de aangenomen maximale concentratie aan Cd & Tl 0,02 mg/Nm^ bedraagt. Deze waarde
is derhalve als emissie-eis in deze vergunning vastgelegd. Geconcludeerd kan worden dat de vergunde
maximale uurgemiddelde emissie van cadmium en thallium aan de BBT voldoet
Kwik (Hg)
Voor de emissie van kwik bij het verbanden van dieriijk vet in de bio-wkk-installatie, is door Lijnco een
maximale uurgemiddelde waarde van 0,0015 mg/Nm bij een zuurstofgehalte van 12,4% aangevraagd.
Jaariijks wordt hierdoor door Lijnco ca. 0,6 kg kwik geëmitteerd. In de BREF Wl en het Bva is een
emissiegrenswaarde voor kwik van maximaal 0,05 mg/Nm^ bij 11% O2 aangegeven. Deze eis geldt over een
bemonsteringsperiode van maximaal 8 uur. De emissie-eis van 0,05 mg/Nm^ bij 11% O2 komt overeen met
een concentratie van 0,043 mg/Nm^ bij 12,4% O2. De aangevraagde uurgemiddelde emissie van Lijnco
voldoet daarmee ruimschoots aan de BBT-norm. De maximale uurgemiddelde emissieconcentratie hebben
wij in voorschrift 11.4.2 vastgelegd.
Overige zware metalen
De emissie van de overige zware metalen (zijnde Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, V en Ni) behoeft slechts te
worden beoordeeld ingeval sprake is van het verbranden van afvalstoffen (=bed rijfssituatie B). De emissieeis gedurende een bemonsteringsperiode van maximaal 8 uur voor deze metalen bedraagt zowel volgens
het Bva als de BREF Wl 0,5 mg/Nm^ bij een zuurstofgehalte van 11% (oftewel 0,43 mg/Nm^ bij 12,4% O2).
De uurgemiddelde emissieconcentratie welke door Lijnco wordt aangevraagd bedraagt 0,25 mg/Nm^ (bij
12,4% O2) hetgeen neerkomt op een maximale vracht van 0,1 ton/jaar. Ten aanzien de emissie van de
overige zware metalen geldt dat de binnen de bandbreedte van de grenswaarden van het Bva en de BREF
Wl wordt gebleven. In dit besluit is de maximale uurgemiddelde emissieconcentratie van de som van de
overige zware metalen in een voorschrift vastgelegd.
Fluoriden (HF)
Blijkens de aanvraag bedraagt de uurgemiddelde emissie van HF afkomstig van Lijnco maximaal
0,1 mg/Nm^ bij 12,4% zuurstof. Het Bva stelt evenals de BREF Wl, een grens van 1 mg/Nm^ bij 11 % O2 =
0,86 mg/Nm^ bij 12,4% O2 als daggemiddelde. Als gevolg van de voorziene emissieconcentratie van
fluoriden uit de schoorsteen van de verbrandingsmotor wordt er jaariijks ± 40 kg HF uitgestoten. Gesteld kan
worden dat de HF-emissie milieuhygiënisch aanvaardbaar is en ruimschoots voldoet aan de BBT.
In dit besluit is de aangevraagde emissieconcentratie van 0,1 mg/Nm^ vastgelegd als vergunningeis.
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Zoutzuur (HCI)
De zoutzuuremissie vanuit de schoorsteen van de bio-wkk-installatie bedraagt ingeval van bedrijfssituatie B
maximaal 1 mg/m^ (bij 12,4% O2) als uurgemiddelde, hetgeen resulteert in een jaarvracht van ca. 0,4 ton.
De BREF Wl meldt een emissie-eis van 1- 8 mg/Nm^ bij 11% O2 (oftewel maximaal 6,9 mg/Nm^ bij 12,4%
O2) als daggemiddelde tenwijl in het Bva omgerekend 8,6 mg/Nm (bij 12,4% O2) als daggemiddelde wordt
voorgeschreven. Er kan echter worden gesteld dat de door Lijnco aangevraagde zoutzuuremissie
ruimschoots aan de BBT volgens beide toetsingsgronden voldoet. In voorschrift 11.4.2 hebben wij de
maximaal te emitteren HCI-concentratie in bedrijfssituatie B vastgelegd.
Dioxines en furanen
Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt rnoet worden
aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen
(SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie "zeer ernstige zorg" vallen geldt op basis van de NeR
een minimalisatieverplichting. Voor Lijnco betreft dit alleen de emissie van dioxines en furanen
(PCDD/PCDF). Er zijn geen aanwijzingen dat er kans is op de vorming van dioxinen/furanen bij het
verbrandingsproces.
Dioxines en furanen (PCDD/PCDF) zijn stoffen welke bij afvalverbranding worden beoordeeld. De emissieeis voor dioxines en furanen is gesteld over een bemonsteringsperiode van maximaal 8 uur en bedraagt
ingeval van zowel het Bva en de BREF Wl 0,1 ngTEQ/Nm^ bij 11% 02(= 0,086 ngTEQ/Nm^ bij 12,4% O2).
De in de aanvraag gepresenteerde uurgemiddelde emissieconcentratie van < 0,1 ngTEQ/Nm^ (12,4% O2)
zou binnen de in het Bva en de BREF Wl opgenomen 8-uurgemiddelde norm passen, maar omdat het
onwaarschijnlijk is dat dioxinen/furanen worden gevormd en uitgestoten, wordt in deze vergunning een
lagere uurgemiddelde emissiegrenswaarde opgelegd van 0,086 ngTEQ/Nm^ 12,4% O2.
Op grond van deze maximale concentratie zal de emissievracht voor dioxinen/furanen ca. 40 mgTEQ/jaar
bedragen. Deze emissievracht van dioxinen/furanen is > 20 mg/jaar zodat de minimalisatieverplichting
volgens § 4.15 van de NeR geldt Met het oog op deze minimalisatieverplichting hebben wij voorschrift
11.6.4 aan de vergunning verbonden. Op basis van de nu bekende gegevens kan de vergunde emissie van
dioxines/furanen van 0,086 ngTEQ/Nm^ bij 12,4% zuurstof vooriopig als de BBT kan worden aangemerkt
Op basis van de resultaten van de onderzoeken als venwoord in de voorschriften 11.6.1 en 11.6.4, wordt
nagegaan of eventuele veriaging van de toegestane dioxine/furanen-emissie mogelijk is.
NH3 (ammoniak)
Evenals in bedrijfssituatie A bedraagt de de verwachte uurgemiddelde emissie van NH3 maximaal 5 mg/Nm^
(zuurstofgehalte van 12,4%). In het Bva is voor deze parameter geen emissie-eis opgenomen. Volgens de
BREF Wl geldt overigens wel een emissie van max. 10 mg/Nm^ bij 11% O2 (= 8,6 mg/Nm^ bij 12,4 % O2).
Deze waarde geldt zowel als daggemiddelde, halfuurgemiddelde en over een bemonsteringsduur van
maximaal 8 uur. De ammoniakemissie van Lijnco is lager dan de normeringen volgens de BREF Wl.
Ten aanzien van emissie van ammoniak concluderen wij dat aan de BBT wordt voldaan. Wij hebben voor
deze component een maximale uurgemiddelde concentratiegrenswaarde opgenomen in deze beschikking.
3.15.3 Bio-wkk-installaties op syngas afkomstig van houtvergassing
Vergassing van hout vindt plaats binnen een gesloten systeem, waarbij zogenaamd syngas ontstaat.
Dit syngas bestaat hoofdzakelijk uit waterstof, koolmonoxide en methaan resten. Alvorens het gas wordt
ingezet als brandstof in de gasmotoren, wordt het d.m.v. een warmtewisselaar (TSA) gekoeld en gereinigd
met een keramisch gasfilter. De filterresten worden meegenomen met het vliegas-afvoersysteem. Als gevolg
van de vergassingsinstallatie, in combinatie met de bio-wkk-installaties welke worden gevoed met het
geproduceerde syngas, is sprake van de volgende emissiebronnen:
a
houtopslag tb.v. vergassing
b
transport vliegasresten en filterresten keramisch gasfilter;
c
fakkelinstallaties;
d
verbrandingsgassen bio-wkk-installaties.
ad a) De opslag en handelingen m.b.t houtsnippers kan eventueel tot diffuse stofemissies leiden. Vanwege
het feit dat hetveriaden en opslaan van houtsnippers uitsluitend inpandig zal plaatsvinden alsmede het feit
dat geen verdere voorbewerking plaatsvindt, zijn hiervan geen relevante emissies te venwachten.
Ter voorkoming van milieubelasting - waaronder eventuele verspreiding van stof naar de omgeving - hebben
wij de voorschriften onder 2.3 van de voorschriften aan de vergunning verbonden.
ad b) De luchtstromen welke vliegas afkomstig van de vergassingsinstallatie en filterresten van het
keramisch gasfilter transporteren, dienen te worden gereinigd met doelmatige stoffilterinstallaties. Emissieeisen en overige voorschriften die het correct functioneren van deze filters moeten garanderen zijn
opgenomen onder 11.7 van de aan deze vergunning verbonden voorschiften.
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ad c) Bij het opstarten en stoppen is het gasmengsel van de houtvergasser niet direct rijk genoeg om als
brandstof te kunnen dienen. Dit gas wordt derhalve tijdelijk in een fakkel verbrand. Daarnaast kan de fakkel
worden gebruikt bij storingen, defecten of onderhoudsactiviteiten van de verbrandingmotoren van de biowkk-installaties. Omdat er meerdere gasmotoren aanwezig zijn, kan de syngasproductie worden
opgevangen door het gas bij eventuele storingen, defecten of onderhoudsactiviteiten, over een andere
gasmotor te leiden. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan pas zal het gas met een fakkel worden
afgefakkeld. Aangaande de positionering van fakkels, het gebruik en de te voeren registraties hebben wij de
vereisten in de voorschriften 11.8.1 t/m 11.8.6 van deze vergunning opgenomen.
ad d) Met betrekking tot de emissies van gasverbranding in de bio-wkk-installaties geldt het rechtstreeks
werkende Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS), zodat hiervoor in
principe geen specifieke voorschiften en/of nadere eisen hoeven te worden opgenomen. In artikel 2.1.4 zijn
de emissiegrenswaarden voorde uitlaatgassen van de bio-wkk-installaties op syngas aangegeven. Het
BEMS bepaalt dat deze installaties aan de volgende emissie-eisen moet voldoen:
stikstofoxiden (NOx): 340 mg per Nm^
zwaveldioxide (SO2): 200 mg per Nm^
onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 1500 mg per Nm^
Naast de voornoemde emissiegrenswaarden reguleert het BEMS tevens de wijze waarop de controle/het
meten van emissies dient te geschieden alsmede de keuring en het onderhoud van de stookinstallaties.
Gezien het feit dat alleen syngas wordt geproduceerd en verbrand op basis van schone houtsnippers,
worden door ons geen verdere emissiecomponenten gereguleerd dan waarin het BEMS voorziet.
Wél hebben wij onder de onderdelen 11.2 en 11.3 van de voorschriften aanvullende eisen opgelegd ten
aanzien van het keramisch filter, maatregelen bij onderhoud, reparaties en storingen alsmede de registratie
omtrent storingen, bepaling van de samenstelling van syngas.
3.15.4 Storingsemissies
Als gevolg van storingen kunnen er verhoogde emissies naar de lucht optreden. Om de effecten van
storingen van de bio-wkk-installaties zoveel mogelijk te beperken, wordt aangesloten bij storingsregelingen
uit rechtstreeks van toepassing zijn regelgeving in combinatie met aan deze vergunning verbonden
voorschriften. In het onderstaande is wordt hierop nader ingegaan.
Blo wkk-installaties op syngas
Ingeval van storingen aan de bio-wkk-installaties op syngas afkomstig van houtvergassing treedt hiervoor
artikel 2.3.1 van het BEMS in werking. Daarnaast dient invulling te worden gegeven aan hetgeen is gesteld
in de voorschriften 6.1.1h, 7.3.3, 11.2.2, 11.2.3 en (indien van toepassing) 11.8.5 van deze vergunning.
Blo wkk-installatie op plantaardige oliën/vetten en dierlijke vetten
Wanneer er storingen optreden aan de bio-wkk-installatie of de daartoe behorende emissiebeperkende
voorzieningen (SCR en/of Oxicat) zouden afhankelijk van de brandstofinzet in principe de storingsregelingen
van het BEMS (artikel 2.3.1) of van het Bva (paragraaf 1.7 van de bijlage) van toepassing zijn. De door
Lijnco in de aanvraag aangegeven handelwijze bij storingen wijkt echter af van (is strenger dan) hetgeen in
het BEMS en het Bva hierover is opgenomen. Dit betekent dat bij dergelijke storingen niet de
storingsregelingen uit de voornoemde besluiten maar de vergunningvoorschriften 6.1.1h, 7.3.3 en 11.4.4 in
acht moeten worden genomen.
3.15.5 Monitoring van emissies
In de BREF Monitoring van juli 2003 wordt ingegaan op de monitoring van emissies. In dit kader kunnen
vergunningvoorschriften betrekking hebben op de controle van emissies, 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 vergunde emissies.
Om de emissies als gevolg van de bedrijfsactiviteiten te controleren moeten er door Lijnco metingen worden
uitgevoerd. Leidend voor de gegevensverzameling inzake de rookgassen zijn - afhankelijk van de installatie
en de soort brandstoffen - de bepalingen vanuit het BEMS, het Bva, de Regeling meetmethoden verbranden
afvalstoffen en de aanvullende meet-, registratie- en rapportageverplichtingen zoals deze zijn gesteld in de
aan deze vergunning verbonden voorschriften.
S/o wkk-installaties op syngas
Voor de bio-wkk-installaties op syngas volgen de meetverplichtingen uit het rechtstreeks van toepassing
zijnde BEMS in combinatie met de onder onderdeel 11.3 van de voorschriften opgenomen eisen.
Blo wkk-installatie op plantaardige oliën/vetten en dierlijke vetten
De controle- en monitoringsvereisten van de emissies van deze bio-wkk-installatie volgen in beginsel uit het
BEMS (bij de inzet van plantaardige brandstoffen) respectievelijk het Bva (bij de inzet van dieriijke
brandstoffen).
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Ingeval slechts sprake is van de verbranding van plantaardige brandstoffen dient Lijnco de verplichtingen
volgend uit het BEMS in acht te nemen, waarbij eveneens dient te worden voldaan aan hetgeen is gesteld in
de voorschiften 11.5.1 t/m 11.5,3 en voorschift 11.9.1 van deze vergunning.
Indien na proefneming met dieriijke vetten wordt besloten om structureel dieriijke vetten in te zetten in de
verbrandingsmotoren (bedrijfssituatie B) wordt het controleregime overeenkomstig het Bva van toepassing
en zouden de meetverplichtingen conform het Bva moeten worden gehanteerd. De meetinspanningen in
dezen volgens het Bva zijn echter niet specifiek toegesneden op de installatie van Lijnco en staan derhalve
niet geheel in verhouding tot de omvang van de aangevraagde installatie. In bijlage 1 bij de aanvraag is dit
nader toegelicht en gemotiveerd. Daarbij is een voorstel opgenomen voor een, op de installatie in kwestie
afgestemd, controle- en monitoringregime.
Overeenkomstig voorschift 11.6.2 dient Lijnco vier maanden voorafgaand aan het daadwerkelijk inzetten van
dieriijke vetten een "Emissie meet- en beheersprogramma" ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te
overieggen. In dit programma kan Lijnco haar voornemen ten aanzien van het te hanteren controle- en
monitoringregime en de te realiseren meetvoorzieningen nader gestalte geven. Ten aanzien van overige
meet- en onderzoeksverplichtingen in bedrijfssituatie B hebben wij aanvullende voorschiften onder 11.6 van
de voorschiften opgenomen.
De resultaten van emissiemetingen dienen te worden opgenomen in het registratiesysteem volgens
voorschrift 1.2.1 van deze vergunning en worden bewaard vooreen periode van tenminste vijf jaar.
3.15.6 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.
Op basis van de huidige praktijkervaring en waarnemingen, is de verwachting dat de activiteiten van de
drukkerij geen geurhinder opleveren. In hetverieden zijn er geen klachten m.b.t geur geweest
Ten aanzien van de bio-wkk-installaties geldt dat de vloeibare biomassastromen/brandstoffen in afgesloten
tanks worden bewaard; vaste houtachtige biomassastromen worden daarentegen losgestort opgeslagen in
een inpandige opslag. Geurhinder van deze opslagen is niet te verwachten.
Voor wat betreft de verbranding van het (gereinigde) syngas verkregen uit houtvergassing, is de verwachting
dat de geuremissies vergelijkbaar zijn met de inzet van aardgas en derhalve geen geurhinder veroorzaken.
Om te bepalen of tengevolge van de toepassing van vloeibare biobrandstoffen geuremissie optreedt en of
deze kan leiden tot geurhinder, zijn indicatieve verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten hiervan
zijn in bijlage 41 van de aanvraag gevoegd. De verspreidingsberekening geeft een maximale
geurconcentratie in de omgeving van 0,9 ge/m3 als 98-percentiel. Op basis hiervan kan de ven/vachting
worden uitgesproken dat geen geurhinder in de omgeving van Lijnco zal optreden ten gevolge van de
toepassing van dieriijk vet en/of plantaardige olie als brandstof voor de bio-wkk-installatie.
Overigens hebben wij ter voorkoming van geurhinder de doelvoorschriften 7.2.6 en 11.1.9 aan de
vergunning verbonden.
3.16
Luchtkwaliteit
3.16.1 Inleiding
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in hoofdstuk
5 van de Wm. Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voonwaarden bestuursorganen
bepaalde bevoegdheden, opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen.
Als aan bepaalde voonwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering
voor de uitoefening van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet
kunnen wij tot vergunningveriening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
1a: Men voldoet aan de grenswaarden;
1 b1: De luchtkwaliteit niet verandert;
1 b2: De luchtkwaliteit per saldo niet verslechtert (salderingsproject);
1c: Het initiatief "Niet in betekenende mate bijdraagt" (3% van de grenswaarde voor NO2 en fijn stof);
ld:
Het project is opgenomen in het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit.
In bijlage 2 van de Wm staan grens- en richtwaarden voor de concentratie van zwaveldioxide (SO2),
stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof = PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen (CeHe)
in de buitenlucht. Indien emissies van deze stoffen een toename in de concentratie in de buitenlucht
veroorzaken, dient deze (toename van de) concentratie te worden getoetst aan de eerder genoemde
normen van deWm.
Lijnco emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. Voor deze
stoffen is bij de aanvraag een verspreidingsberekening uitgevoerd ten einde inzicht te verkrijgen in de
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concentraties op leefniveau en te toetsen aan de geldende regelgeving. De mate waarin deze beïnvloeding
plaatsvindt, is getoetst in de navolgende paragrafen.
3.16.2 Luchtkwaliteitsnormen
Voor de luchtkwaliteit is in ons land een aantal toetscriteria van toepassing. De luchtkwaliteitseisen van titel
5.2 van de Wm zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor de luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de
Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit) en de daarop
gebaseerde dochterrichtlijnen. Hoofdstuk 5 van de Wm kent de volgende normen voor de genoemde stoffen:
Stof

fijn stof (zwevende deeltjes,
deeltjes met een
aërodynamische diameter
kleiner dan 10 \im)
stikstofdioxide

zwaveldioxide

afkorting
PMio

NO2

SO2

CO
CeHe

koolmonoxide
benzeen
zware metalen
- Arseen
- Cadmium
-Kwik
- Nikkel
PAK

As
Cd
Hg
Ni

waarden

40 Mg/m'' als jaargemiddelde concentratie
50 pg/m'' als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat
deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden
overschreden
200 jjg/m" als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat
deze maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden
overschreden
40 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
350 pg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat
deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden
overschreden;
125 pg/m^ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden
overschreden.
10.000 pg/m^ als acht-uurgemiddelde concentratie
5 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie
0,006 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
0,005 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
geen richtwaarde geformuleerd
0,02 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
,001 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

status

grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
richtwaarde

richtwaarde

Voor zwaveldioxide en stikstofoxiden zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de
(verre) omgeving van Lijnco niet aan deze definitie voldoet is niet aan deze grenswaarden getoetst.
Verder is in het Nederiands Prioritaire Stoffenbeleid voor tal van stoffen een MTR- ,VR-, streef- of IRwaarde vastgesteld. (MTR= Maximaal Toelaatbaar Risico, VR= Venwaarioosbaar Risico, IR= Indicatieve
Rekenwaarde). Tot slot heeft de wereld gezondheid organisatie (WHO) voor diverse stoffen richtlijnen
opgesteld. Het betreft de volgende stoffen:
stof

afkorting

waarde

Status

Fluoride

HF

0,05 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie (MTR)

MTR

0,3 pg/m'' als daggemiddelde concentratie

MTR

Koolwaterstoffen

CxHy

geen norm

Zoutzuur

HCI

geen norm

Ammoniak

NH3

geen norm

Dioxinen

PCDD/PCDF

minimalisatie verplichting

NeR, ERS*

Kwik"

Hg

1 pg/m-'

WHO

0,00396 pg/m''

IRW

Arseen**

As

0,5 pg/m" als jaargemiddelde concentratie

MTR

Cadmium**

Cd

0,0053 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

IRW

Nikkel**

Ni

0,25 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

MTR

Chroom**

Cr

0,025 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

MTR

Mangaan**

Mn

0,15 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

WHO

Vanadium**

V

1 pg/m" als jaargemiddelde concentratie

WHO

Koper**

Cu

0,0038 pg/m" als jaargemiddelde concentratie

IRW

Zink**

Zn

0,304 pg/m'' als jaargemiddelde concentratie

IRW

* Extreem risicovolle stof
** Zware metalen
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3.16.3 Beoordeling
In de bijlagen 1 en 2 van de aanvraag zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit als gevolg van de bio-wkkinstallaties van Lijnco onderzocht en uitgewerkt. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is berekend
met het Nieuw Nationaal Model (NNM) voorde verspreiding van luchtverontreiniging. Het NNM is gebaseerd
op een zgn. Gaussisch pluimmodel. Met het Gaussisch pluimmodel kan de gemiddelde concentratie op een
bepaald punt in de omgeving van de bron (hetzg. receptorpunt), uitgaande van meteorologie-, bron- en
omgevingsparameters, over een korte periode berekend worden. Afhankelijk van de aard van de
verontreinigende stof en de bijbehorende luchtkwaliteitsnormen kan op elk receptorpunt de jaargemiddelde
concentratie of het aantal overschrijdingsuren of -dagen berekend worden.
Rekening houdend met de heersende achtergrondconcentraties van de te beoordelen stoffen in relatie tot de
geldende luchtkwaliteitsnormen, is op basis van de bij de aanvraag gevoegde gegevens aangaande
luchtkwaliteit genoegzaam gebleken dat de luchtkwaliteitsnormen als gevolg van de door Lijnco
aangevraagde activiteiten niet zullen worden overschreden. Hoofdstuk 5 van de Wm verzet zich dan ook niet
tegen het verienen van de aangevraagde vergunning.
3.17
Geluid
In de bijlagen 43 en 44 van de aanvraag zijn akoestische onderzoeksrapportages gevoegd, welke tezamen
de gehele inrichting van Lijnco omvatten. Het betreft een akoestisch rapport van Royal Haskoning genaamd:
"Akoestisch onderzoek uitbreiding inrichting met een warmtekrachtinstallatie", rapportnummer
9R8860.01/R0008/Nijm van 13 juni 2007 en een notitie van Royal Haskoning "Akoestisch onderzoek Lijnco"
met kenmerk 9V9551.01/N001//Nijm van 19 maart 2010.
3.17.1 Inleiding
De geluidsbelasting (Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau)wordt beoordeeld op basis van de
representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de
vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.
Het geluidshinderniveau van de representatieve bedrijfssituatie wordt over drie perioden van een etmaal
beoordeeld, namelijk de dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) de avondperiode (19.00 uur tot 23.00 uur) en
de nachtperiode (23.00 uur en 07.00 uur) De bedrijfstijden van de inrichting bedragen op werkdagen van
07.00 uur tot 24.00 uur en op zaterdag van 07.00 uur tot 13.00 uur. In deze periode vinden diverse
activiteiten op het terrein plaats, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de mobiele- en stationaire
geluidsbronnen welke gedurende de representatieve bedrijfsituatie in bedrijf zijn. Een groot deel van de
stationaire geluidsbronnen, waaronderde bio-wkk-installaties zijn volcontinu in bedrijf In de onderstaande
opsomming zijn bepalende geluidsbronnen, te onderscheiden in stationaire en mobiele geluidsbronnen in de
representatieve bedrijfssituatie, weergegeven:
Stationaire geluidsbronnen samengevat:
filter perscontainers;
ventilatieopeningen en roosters;
geluidsafstraling gevel en daken;
koeltoren;
uitlaat van bio-wkk-installatie op plantaardige oliën en dieriijke vetten;
uitlaten van bio-wkk-installaties op syngas afkomstig van houtvergassing;
condensers.
Mobiele geluidsbronnen samengevat:
vrachtwagens bestemd voor aanvoer grond- en hulpstoffen;
vrachtwagens bestemd voor afvoer producten drukkerij;
personenauto's van personeel.
3.17.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op een geluidgezoneerd industrieterrein. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het
terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT. Bij de beoordeling van het akoestisch onderzoek is
gebleken dat de gehanteerde bodemfactor niet geheel correct is en dat de geluidsbelasting op de ontvangerpunten afwijken van de berekende waarden van het akoestisch onderzoek. Deze afwijkingen zijn marginaal.
De grens van de zone ligt in op circa 1300 meter afstand van Lijnco. De geluidsbelasting van de inrichting
bedraagt op de zonegrens ten hoogste 32 dB(A) etmaalwaarde. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge
van alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij Lijnco liggen, zijn gesitueerd aan
de adressen aan de Adriaan van Ostadestraat en aan de Paulus Potterstraat. De geluidsbelasting van de
inrichting bedraagt bij de woning aan de Adriaan van Ostadestraat ten hoogste 41 dB(A) voor respectievelijk
de dag- en avondperiode en 35 dB(A) gedurende de nachtperiode. Voor de woningen aan de Adriaan van
Ostadestraat is een MTG waarde van 56 dB(A) etmaalwaarde vastgesteld.

pagina 24 van 65

Uit de bij de aanvraag geleverde akoestische gegevens en de beoordeling van de gezamenlijke
geluidsbelasting, blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht
worden genomen. Daarbij heeft de inrichting diverse geluidsbeperkende maatregelen getroffen.
Afzonderiijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. De geluidsbijdrage van Lijnco op de zonegrens en de
woningen in de zone is derhalve beperkt Gesteld kan worden dat Lijnco ten aanzien van het aspect geluid
voldoet aan de BBT.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidbelasting op deze punten is
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
3.17.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Lijnco bedragen bij de woningen in de zone ten
hoogste 39 dB(A) in de dagperiode. Deze worden veroorzaakt door de transportbewegingen van en naar de
inrichting. Gedurende de avond- en nachtperiode vinden geen transportbewegingen van vrachtwagens van
en naar de inrichting plaats. Andere kortstondige verhogingen van geluidsniveaus afkomstig van de
stationaire geluidsbronnen vinden gedurende de dag- avond- en nachtperiode niet plaats. Volgens de
Handreiking industrielawaai en vergunningveriening moet gestreefd worden naar het voorkomen van
maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Aan de
streefwaarden wordt voldaan.
Voor woningen die gesitueerd zijn op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij geen streef- en
grenswaarden. De maximale geluidsniveaus gedurende de dagperiode hebben wij in een voorschrift
vastgelegd.
3.17.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningveriening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. Van en naar het bedrijf vinden alleen gedurende de dagperiode in totaal 28
vrachtautotransporten plaats.
Het verkeer van en naar de inrichting is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld alvorens
woningen worden gepasseerd. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel-)voorschriften.

3.17.5 Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.18
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
venwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.19
Bodem
3.19.1 Bodembescherming
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. De NRB beperkt zich tot de nonnale bedrijfsvoering en
voorzienbare incidenten.
Blijkens de aanvraag is ais gevolg van de bedrijfsactiviteiten sprake van een aantal potentieel
bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting. In bijlage 45 van de aanvraag is, van de activiteiten die
verband houden met de drukkerij, de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van een
bodem risicochecklist volgens de NRB-systematiek. Daarnaast zijn in paragraaf 8.3.1 en 8.3.2 van de
aanvraag de potentieel bodembelastende activiteiten en de beschermende maatregelen/voorzieningen met
betrekking tot de bio-wkk-installaties opgenomen.
Als uitgangspunt geldt dat, onder reguliere bed rijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen
en maatregelen moeten worden getroffen die leiden tot een venwaarioosbaar bodemrisico (A) zoals
omschreven in de NRB. Uit de beoordeling van de bij de vergunningaanvraag geleverde gegevens blijkt dat
de door Lijnco getroffen/te treffen bodembeschermende maatregelen en voorzieningen, waaronder het
dagelijks controleren op eventuele lekkages van potentieel bodembedreigende vloeistoffen en het
voorhanden hebben van absorptiemiddelen, bijna in alle gevallen leidt tot een verwaarioosbaar bodemrisico.
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Er zijn echter een tweetal situaties in de aanvraag aangegeven waarin nog geen verwaarioosbaar risico is
gerealiseerd. Het betreft de afwerking (dilatatievoeg) van de vloer onder machines in de drukkerij en de
beschermende voorzieningen op de plaatsen waar veelvuldig met gevaariijke stoffen wordt gewerkt. Lijnco
zal met betrekking tot deze twee punten, binnen een door ons gestelde termijn van 3 maanden, alsnog een
verwaarioosbaar bodemrisico moeten realiseren. Hiertoe hebben wij voorschrift 5.1.2 verbonden aan deze
vergunning.
Ter voorkoming van bodemverontreiniging hebben wij ten aanzien van de potentieel bodembedreigende
activiteiten diverse voorschriften aan de vergunning verbonden, waarbij ondermeer eisen zijn gesteld aan
het ontwerp, het periodiek controleren, keuren en onderhouden van de aangebrachte bodembeschermende
voorzieningen/maatregelen en ten aanzien van de bedrijfsriolering. Behoudens de twee hiervoor benoemde
punten waarvoor nog geen venwaarioosbaar bodemrisico geldt menen wij dat met hetgeen is vermeld in de
aanvraag - in combinatie met de voorde bodembedreigende activiteiten opgenomen voorschriften - de
bodemrisico's voldoende worden beperkt en voldoende invulling wordt gegeven aan de BBT.
3.19.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een venwaarioosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderiijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Nulsituatie onderzoek
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Op de locatie van de inrichting zijn in hetverieden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Een overzicht van
de onderzoeken en de daaruit voortgevloeide conclusies zijn opgenomen in paragraaf 8.1 en bijlage 59 van
de aanvraag. De meest recente bodemonderzoeken van 2009 geven ons geen aanleiding tot het stellen van
nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.
Echter ter plaatse van de nieuw te bouwen bio-wkk-installatie op plantaardige oliën/vetten en dieriijke vetten
en de daartoe behorende (opslag-)voorzieningen zal ten behoeve van de bouw een omgevingsvergunning
voor het bouwen worden aangevraagd. In dat kader zal ook bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit
onderzoek wordt zodanig uitgevoerd dat het tevens dient ter vastlegging van de nulsituatie van de bodem ter
plaatse van deze bio-wkk-installatie. Om te waarborgen dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de installatie
alsnog wordt vastgesteld hebben wij een voorschrift tot het uitvoeren van dit nulsituatie onderzoek in deze
vergunning opgenomen. Overigens worden de bio-wkk-installaties op syngas inpandig geplaatst waarvoor
geen verder bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht.
Voor het nulsituatie bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling
bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Eindsituatieonderzoek
Bij beëindigingA/erplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw
bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatie-onderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatie-onderzoek. Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot
verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden
dan ten tijde van het nulsituatie-onderzoek. Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten moet de
vergunninghouder het rapport van het eindonderzoek overieggen aan het bevoegd gezag. Als blijkt dat de
bodemkwaliteit slechter is geworden moet hij/zij maatregelen nemen.
De voorschriften met betrekking tot het bodemonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij
geconstateerde verontreiniging (zie de voorschriften 5.6.3 t/m 5.6.6), zijn op grond van artikel 8.13 van de
Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.
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3.20
Veiligheid
3.20.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaariijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. De inrichting van Lijnco valt niet
onder de reikwijdte van het BRZO 1999.
3.20.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
In paragraaf 1.6 van de aanvraag heeft Lijnco aangegeven dat op dit moment niet vast staat welk medium
definitief in de Organic Rankine Cycle (ORC) wordt toegepast en zodoende - aan de hand van artikel 1b uit
regeling externe veiligheid inrichtingen - nog niet bepaald kan worden of het BEVI van toepassing is.
Bovendien wordt daarbij aangetekend dat indien het uiteindelijk toe te passen medium wel onder het BEVI
valt, de installatie alsnog getoetst zal worden aan de eisen uit het BEVI.
Met het oog op de restrictie die wordt opgeworpen vanuit het vigerende bestemmingsplan (zie § 3.2) en het
advies van de regionale brandweer (zie § 2.5.3), staat vast dat het toe te passen medium er niet toe mag
leiden dat sprake wordt van een inrichting waarop het BEVI van toepassing is. Dit brengt voor Lijnco
beperkingen mee voor de keuze van het overdrachtsmedium in de ORC. Aangezien Lijnco al diverse
mogelijkheden (ook niet-BEVI stoffen) als medium in haar aanvraag heeft opgenomen, is het niet nodig de
vergunning op dit punt te weigeren, maar kan er onder voorwaarden worden vergund. Derhalve hebben wij
in voorschrift 9.5.1 van deze vergunning vastgelegd dat het voorgenomen medium ter goedkeuring aan ons
moet worden voorgelegd waarbij als criterium geldt dat hierdoor geen BEVI-inrichting mag ontstaan.
3.20.3 Regeling provinciale risicokaart
Inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale risicokaart (19 april 2007
gepubliceerd) dienen te worden opgenomen in het risicoregister. Lijnco valt niet onder de criteria van de
Regeling waardoor opname in het risicoregister en publicatie op de risicokaart niet aan de orde is.
3.20.4 Bedrijfsnoodplan
Lijnco heeft voor de inrichting een bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie aanwezig. Het bedrijfsnoodplan
voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en
calamiteiten. In de voorschriften 7.4.1 en 7.4.2 is aangegeven dat Lijnco altijd over een actueel
bedrijfsnoodplan dient te beschikken. De brandweer dient op de hoogte te zijn van de actuele risico's en de
te treffen maatregelen bij incidenten. De lokale en regionale brandweer dienen daarom een afschrift van het
bedrijfsnoodplan te ontvangen. Bovendien dient het plan ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd
gezag.
3.20.5 Gasexplosiegevaar
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas
(of verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Lijnco bestaat in de nabijheid
van de vergasser, keramisch filter en verbrandingsmotor door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar
gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten
aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan
met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van
dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.20.6 Opslag (gevaarlijke) stoffen
Ten aanzien van de verschillende (gevaariijke) grond- en hulpstoffen welke binnen de inrichting worden
veriaden, opgeslagen en toegepast volgt in het onderstaande een nadere uiteenzetting. Wij zijn van mening
dat de opslag van grond-, hulp- en afvalstoffen overeenkomstig de BBT plaatsvindt
Opslag van vloeibare biomassastromen in bovengrondse tanks
De vloeibare biomassastromen worden aangeleverd per vrachtwagen en worden opgeslagen in twee
afzonderiijke tanks met elk een inhoud van 200 m^. Vanuit deze opslagtanks worden de biomassastromen
via gesloten leidingen en pompen getransporteerd naar een buffertank met een inhoud van 10 m^ en
vervolgens naar een dagtank met een opslagcapaciteit van 35 m^. De brandstoffen worden zonodig
venwarmd met behulp van restwarmte van de bio-wkk-installatie om het goed verpompbaar te houden. Alle
transportleidingen worden bovengronds aangelegd.
De in tanks opgeslagen brandstoffen hebben een vlampunt van 220 "C of hoger. Voor voornoemde opslag is
de richtlijn PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
daarmee niet direct van toepassing. Wij menen echter voor de veiligheidsvoorzieningen voor de opslag van
de brandstoffen in een bovengrondse opslagtank aansluiting te moeten zoeken bij de PGS 29; dit hebben wij
in voorschriften bij deze vergunning vastgelegd.
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Overdrachtsmedium ORC
Hoewel nog niet vaststaat welk overdrachtsmedium zal worden toegepast in de ORC, is in ieder geval als
voorwaarde gesteld dat hierdoor geen BEVI-inrichting mag ontstaan (zie § 3.20.2). Als overdrachtmedium
wordt doorgaans een organisch medium met een laag kookpunt toegepast en het is denkbaar dat een
gevaarlijke stof als medium is het ORC-systeem wordt gebruikt. Volgens de aanvraag zal het gesloten circuit
van de ORC een inhoud hebben van circa 5 m^ en zullen eventuele lekkages a.g.v. overdruk worden
afgevangen in een blow down tank. Op grond van voorschrift 9.5.1 dient vooraf goedkeuring te worden
gevraagd omtrent de keuze van het toe te passen overdrachtsmedium, waarbij o.a. gegevens omtrent de
gevaarzetting moeten worden overgelegd.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
In paragraaf 11.1 en bijlage 34 van de aanvraag is een overzicht gegeven van de gevaariijke grond- en
hulpstoffen die binnen de inrichting zullen worden toegepast Het betreft met name (UV-)inkten, lijmen,
ontwikkelaar, reinigingsmiddelen, toevoegmiddelen vechtwater (waaronder Isopropylalcohol: IPA). Binnen de
gehele inrichting wordt per opslagplaats van gevaariijke stoffen niet meer dan 10 ton aan verpakte
gevaariijke stoffen opgeslagen. Voor de opslag van deze gevaariijke stoffen is de PGS 15 van toepassing.
In deze vergunning hebben wij derhalve een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan
deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de PGS 15
van toepassing zijn.
Opslag oliehoudende hulp- en afvalstoffen
Ten behoeve van bio-wkk-installaties worden diverse oliehoudende hulp- en afvalstoffen toegepast; het
betreft onder andere biodiesel, smeerolie, olieslib (sludge) en afgewerkte olie. De opslag van dergelijke
stoffen vindt plaats in bovengrondse tanks en/of emballage. Voor de opslag van dergelijke hulp- en
afvalstoffen in tanks is de richtlijn PGS 30 van toepassing. Aan deze vergunning hebben wij voorschriften
verbonden waarin is vastgelegd aan welke bepalingen uit deze richtlijn de opslagtanks moeten voldoen.
Opslag van ureum
Ten behoeve van het terugdringen van de NOx-emissie (DeNOx-installatie) wordt gebruik gemaakt van een
ureumoplossing (40%). De ureum wordt per tankauto aangevoerd en de opslag vindt plaats in een tank van
30 m^, welke is geplaatst in een lekbak met afdak. Het verbruik bedraagt ca. 115 liter/uur. De opslag van de
ureumoplossing dient, overeenkomstig het gestelde in de voorschriften bij dit besluit te voldoen aan PGS 29.
Glycol/watermengsel
Voor koeling van de bio-wkk-installaties wordt glycol/watermengsel (50/50) toegepast als koelmedium. Het
koelmedium is aanwezig in een gesloten systeem en het verbruik is derhalve nihil. Binnen de inrichting vindt
geen opslag plaats, zodat geen nadere voorschriften ten aanzien van de opslag van glycol/ watermengsel
zijn gesteld.
Gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen gebruikt voor incidentele las- en snijwerkzaamheden van de
technische dienst. Het betreft de gassen acetyleen, zuurstof en een mengsel van argon, kooldioxide en
zuurstof. De voorraad van deze gassen is uiterst beperkt (werkvoorraad). Met het oog op het veilig omgaan
met deze gasflessen hebben wij enkele voorschriften aan deze vergunning verbonden.
Opslag van stikstof
Voor de as-afdichting van de turbine van de ORC, is een r.v.s. voorraadvat met stikstofgas (10 bar)
aanwezig met een inhoud van maximaal 200 liter. De stikstof wordt ter plekke geproduceerd middels een
stikstof generator. De opslag van stikstof vindt plaats volgens de PGS 15. Wij hebben omtrent deze opslag
voorschriften verbonden aan de vergunning.
3.21
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Lijnco behoort niet tot een categorie
bedrijven waarvoor toetreding tot één van dit convenant mogelijk is.
Naast dit instrument geeft de Wm-vergunning ons echter de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de Circulaire energie in de
milieuvergunning (Infomil, oktober 1999) worden inrichtingen met een jaariijks energieverbruik hoger dan
25.000 m aardgas(equivalent) of hoger dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant
bestempeld. In deze Circulaire is vervolgens beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden
opgenomen in de milieuvergunning.
Zoals blijkt uit de aanvraag verbruiken de drukkerij-activiteiten een relevante hoeveelheid energie. Het
elektriciteitsverbruik van de activiteiten van Lijnco bedraagt circa 6.000.000 KWh per jaar en het totale
gasverbruik van de inrichting bedraagt jaariijks rond de 300.000m^. Dit gasverbruik is uitsluitend voor de
verwarming van de gebouwen.
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Energiebesparing
Getoetst is of de inrichting voldoende inspanningen heeft gepleegd om tot het zuinig en verantwoord
omgaan met energie te komen. Uit paragraaf 10.1,1 en de bijlagen 19 en 46 van de aanvraag blijkt dat de
inrichting in het verieden diverse (organisatorische en technische) inspanningen heeft gepleegd op het
terrein van energiebesparing.
Op basis van het in bijlage 46 van de aanvraag opgenomen recente energie efficiëntie onderzoek dient
Lijnco, uiteriijk binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, een energie-efficiencyplan
(EEP) ter beoordeling bij ons in te dienen. Ten aanzien van de inhoud van de inhoud en uitvoering van het
EEP, alsmede de rapportage daaromtrent hebben wij de voorschriften 6.3.1 t/m 6.3.4 aan de vergunning
verbonden.
Energieopwekking
Ondermeer vanwege het hoge energieverbruik van de inrichting is Lijnco op zoek gegaan naar alternatieve,
duurzame methoden om de gevraagde energie te leveren. Ter invulling hiervan heeft Lijnco gekozen voor
eigen energieopwekking door middel van de bio-wkk-installaties welke reeds in paragraaf 1.4 van de
considerans zijn behandeld. Door de plaatsing van de bio-wkk-installaties zullen een aantal bestaande
installaties slechts nog als back-up voorziening dienen. Het betreft ondermeer de venwarmingsketels en de
bijbehorende randapparatuur.
Omdat gebruik wordt gemaakt van biomassastromen, wordt uiteindelijk een C02-reductie bereikt omdat het
gebruik van fossiele/primaire brandstoffen om energie op te wekken zal verminderen. Lijnco zal door middel
van deze bio-wkk-installaties volledig voorzien in haar eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit).
Blijkens de aanvraag is de venwachting dat jaariijks ongeveer 87 GWh aan duurzame elektriciteit worden
opgewekt. Een eventueel 'overschot aan elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De warmte die
vrijkomt bij de motor, rookgassen en vergasser wordt via warmtewisselaars zo veel mogelijk gebruikt voor
venwarming van woningen/ gebouwen, opslag van vloeibare biomassastromen en/of levering van warm
tapwater. De bio-wkk-installaties hebben daarbij nog het voordeel dat een nageschakelde unit (de ORC) kan
worden ingezet waarmee met de restwarmte additioneel elektriciteit kan worden opgewekt. Hierdoor kan in
periodes waarin er geen vraag is naar restwarmte ('s zomers) deze toch worden benut en wordt voorkomen
dat restwarmte moet worden geëmitteerd of weggekoeld.
De te behalen elektrische rendementen en totaalrendementen met warmteterugwinning van de installaties
zijn in de paragrafen 3.1.2, 3.1.3 en de bijlagen 21 en 57 van de aanvraag opgenomen. Hieruit kan worden
afgeleid dat de toepassing van een ORC voor een aanzienlijke rendementsverhoging van de installaties
zorgt en derhalve zeer wenselijk is. Op basis van literatuurgegevens kan verder worden geconcludeerd dat
de aangevraagde rendementen gebruikelijk zijn voor dergelijke installaties met een vergelijkbare omvang en
derhalve als de BBT kunnen worden aangemerkt.
3.22
Grondstoffen- en waterverbruik
3.22.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. Blijkens opgave van hetgeen aan grond- en hulpstoffen wordt
gebruikt volgens de aanvraag, is het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer
(kortweg oplosmiddelenbesluit) niet van toepassing. Desondanks hebben wij in deze vergunning
voorschriften opgenomen voor het bijhouden van een oplosmiddelenboekhouding, het toepassen van
oplosmiddelarme producten en het bezigen van good housekeeping maatregelen ter voorkoming van
onnodige emissie van vluchtige organische stoffen.
De bij ons bekende gegevens omtrent de overige binnen de inrichting toegepaste grond- en hulpstoffen en
de reeds getroffen maatregelen (zie § 3.1.1 van de aanvraag) om deze te besparen, geven ons geen
aanleiding om hiervoor nadere voorschriften op te leggen aan Lijnco.
3.22.2 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 daarom zijn hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" d.d. 27 mei 2003 is
aangegeven dat het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting
5.000 m^ of meer leidingwater bedraagt.
In het verieden zijn grote besparingen op het waterverbruik gerealiseerd door het plaatsen van filterunits
t.b.v. het vechtwater van de drukpersen. Het vechtwater wordt telkens gefilterd en gecirculeerd door de
drukpersen. Met inachtneming van deze besparingsmaatregel geldt dat binnen de inrichting van Lijnco - zo
blijkt uit paragraaf 5.1 van de aanvraag - minder dan 5.000 m^ leidingwater worden gebruikt ep jaarbasis.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater werden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
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3.23
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voer de beperking van de nadelige gevelgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningveriening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor ven/oersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar.
Met het oog op het aantal werknemers is sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die
hebben gesteld. Gezien er in drie-ploegen wordt gewerkt met wisselende werktijden zullen alle werknemers
niet tegelijkertijd op de inrichting aanwezig zijn en zal geen sprake zijn van parkeerproblemen. Bovendien is
de ligging van de inrichting dusdanig dat een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer mogelijk is.
Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om voorschriften met
betrekking tot dit aspect in de vergunning op te nemen. Ten aanzien van het aantal transportkilometers zijn
geen cijfers in de aanvraag opgenomen omdat de aanvoer van grond- en hulpstoffen en overige goederen
van verschillende herkomst kan zijn en Lijnco zelf geen transporten uitvoert. Er zijn in deze vergunning
derhalve geen (onderzoeks-)voorschriften ter beperking transpertkilometers van en naarde inrichting
opgenomen.
3.24
Installaties
Keuring en inspectie van installaties wordt uitgevoerd volgens het onderhoud en inspectieschema welke is
opgenomen in bijlage 31 van de aanvraag.
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-nerm 1010.
Toestellen onder druk
Op de aanwezige teestellen onder druk en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is
het Warenwetbesluit Drukapparatuurvan de ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van
teepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de betreffende
drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de controle op de naleving van de
voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. Een overzicht van de aanwezige toestellen
onder druk en aanvenwante apparatuur is in de aanvraag opgenomen in bijlage 25. Condensaat wordt via
centrifugaal filters en automatische condensaat aftap naar een elie/-waterafscheider gevoerd, waarna het
gereinigde water op het riool wordt geloosd. De afgescheiden olie wordt separaat opgevangen en in
emballage afgevoerd als gevaariijk afval. In deze vergunning hebben wij, behoudens het eventueel
vrijkomende condensaat en afgescheiden olie, geen aanvullende voorschriften met betrekking tot de
drukapparatuur opgenomen.
Noodstroomvoorziening
Noodstroomvoorzieningen zijn niet aanwezig. De aanwezige noodveriichting en computersystemen waarvan
de elektrische voeding een bepaalde periode gewaarborgd moet blijven, worden echter gevoed met accu's.
C\/-/nsfa//af/es
De eisen waaraan de gasgestookte CV-installaties dienen te voldeen velgen uit de NEN 1078 en het Besluit
typekeuring venwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden. Deze eisen hebben wij in
voorschriften bij deze vastgelegd. Na realisatie van de bio-wkk-installaties zullen de meeste
aardgasgestookte CV-ketels buiten bedrijf gesteld worden doch een enkele als back-up blijven bestaan.
6/o-w/c/c-/A?sfa//af/es
In hoofdstuk 9 van de aanvraag geeft Lijnco aan dat de bio-wkk-installaties worden gebouwd volgens NEN
2078. Deze norm volstaat veer de bio-wkk-installaties op syngas doch de bio-wkk-installatie op plantaardige
vetten/oliën en dieriijke vetten meet zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN 3028.
Keuring en onderhoud van de bio-wkk-installaties dient te geschieden overeenkomstig hoofdstuk 4 van het
Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS). Met betrekking tot de overige eisen
die aan de warmtekracht-installaties worden gesteld, hebben wij de voorschriften onder 10.2 en 10.3 aan
deze vergunning verbonden.
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Koelinstallaties
Binnen de inrichting zijn verschillende koelinstallaties aanwezig welke keudemiddelen bevatten. In bijlage 24
van de aanvraag zijn deze in een overzicht weergegeven. De regulering m.b.t ozenlaagaantastende
koudemiddelen volgt uit het Besluit ozenlaagafbrekende stoffen Wms 2003 respectievelijk het Besluit
gefluorideerde broeikasgassen Wms 2007 en de ep deze besluiten gebaseerde nadere regels. Hieruit
velgen ondermeer regels ten aanzien van de toe te passen soorten koudemiddelen, het onderhoud, de
lekdichtheid en te registreren gegevens per installatie volgen, In deze vergunning zijn daaromtrent geen
nadere voorschriften opgenomen.
Proceskoeling:
Lijnco heeft een koelwatersysteem t.b.v. de keeling van de smalbaan rotatie offset persen in de drukkerij, de
UV-drogers en de rotatie flexo/zeefdruk machine. Het systeem bestaat uit een gesloten circuit dat gevuld is
met demiwater. Aan dit water wordt bij het vullen een kleine hoeveelheid chemicaliën toegevoegd. Ten
aanzien van de additieven die als gevaariijke stof zijn geclassificeerd gelden de opslagvereisten
overeenkomstig de PGS 15; hetgeen in voorschrift 9.2.1 is vastgelegd.
Schakel en Traforuimten
De schakel- en traforuimten zijn aangegeven op de tekeningen in bijlage 27 van de aanvraag. De
elektriciteitsvoorziening bij Lijnco wordt gevoed door vier transformatoren van Enexis welke niet behoren tot
de inrichting. Het onderhoud wordt uitgevoerd door Enexis en Lijnco heeft geen teegang tot de ruimten waar
deze trafo's zich bevinden. Ten aanzien van deze voorzieningen hebben wij derhalve geen voorschriften aan
deze vergunning verbonden.
3.25
Overige aspecten
3.25.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.25.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van de inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van teepassing, zodat geen
sprake is van een rapportageplicht in het kader van de EU-vererdening E-PRTR (Pollutant Release and
Transfer Register). Overigens is door ons ten aanzien van de emissies naar lucht in voorschrift 11.9.1 een
rappertageverplichting opgenomen om te kunnen nagaan of op termijn aanscherping van de vergunning
mogelijk is.
3.25.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunningheudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen
om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is
aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
3.25.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor het deel van de inrichting met betrekking tot de bio-wkk-installaties vervalt de vergunning in het kader
van de Wm, indien deze niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en
in werking gebracht. Hiervan kan worden afgeweken als van tevoren kan worden venwacht dat een langere
termijn nodig is. Hierom is in onderhavig geval niet verzocht zodat een verienging van de gebruikelijke
termijn niet aan de orde is.
3.26
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze vergunning vindt geen relevante
onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
3.27
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
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3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Speciaaldrukkerij
Lijnco BV te Groningen de gevraagde revisievergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de
daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
paragrafen 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3;
paragrafen 3.3;
paragrafen 3.4.2 en 3.4.3;
paragraaf 4.2;
paragrafen 8.3.2 en 8.3.3;
paragraaf 9.1;
paragraaf 10.1.1;
paragrafen 11.1, 11.2, 11.3 en 11.4;
Bijlage 1: notitie 9R8860.01/N0006/Nijm, d.d. 13 juni 2007, pagina 1 t/m 10;
Bijlage 18: Checklist uitvoering Milieumaatregelen;
Bijlage 19: Checklist uitvoering Energiemaatregelen;
Bijlage 20: Checklist uitvoering Afvalpreventiemaatregelen;
Bijlage 21: Vermogens en rendementen;
Bijlage 31: Keuring- en inspectieschema;
Bijlage 35: Overzicht van afvalstromen en verpakkingseisen;
Bijlage 37: Werkinstructie reinigen siibafschelder;
Bijlage 38: Werkinstructie spoelwater filterinstallatie;
Bijlage 45: Bodemrisicoanalyse op basis van de NRB;
Bijlage 49: Acceptatie- en venwerkingsprocedures (bio-wkk plantaardige oliën / dieriijke vetten);
Bijlage 50: Acceptatie- en verwerkingsprocedures (bio-wkk vergassing houtsnippers);
Bijlage 52: Tekening locatie water emissiepunten.
De volgende delen van de aanvullingen op de aanvraag d.d. 22. december 2010 maken deel uit van de
vergunning:
Bijlage 45: Bodemrisicoanalyse op basis van de NRB;
Bijlage 61: Emission data sheet Wartsila.
Bij eventuele strijdigheid tussen de aanvraag d.d. 29 september 2010, geen kenmerk, inclusief de tot deze
aanvraag behorende bijlagen, en de aanvulling d.d. 22 december 2010, geen kenmerk, en de tot deze
aanvulling behorende bijlagen, voor zover deze bescheiden deel uitmaken van de vergunning, is bepalend
het gestelde in de aanvulling d.d. 22 december 2010.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning ven/alt voor de bio-wkk-installaties met de daarbij behorende onderdelen/voorzieningen,
die niet binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, zijn voltooid en in werking
gebracht.
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Overeenkomstig artikel 8,4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt de eerder voorde inrichting verieende vergunningen. De eerder
verieende vergunningen vervallen pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als
onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 1.1.8 en 5.6.3 t/m
5.6.6 nadat de vergunning haar gelding heeft verioren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 26 april 2011.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter.

, secretaris.
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Verzonden op: 2 1 APR. ^Öll
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV Atoomweg 10, 9743 AK Groningen;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS Groningen;
Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
Commandant van de Regionale Brandweer, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.
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1

ALGEMEEN

1.1

Gedragsvoorschriften

1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
De bio-wkk-installaties, alsmede de daartoe behorende bedrijfsonderdelen, mogen continu in bedrijf zijn. De
drukkerijwerkzaamheden alsmede de daarmee samenhangende activiteiten mogen daarentegen van
maandag toten met vrijdag, van 07:00-24:00 uuren op zaterdag van 07:00-13:00 uur worden uitgevoerd.
1.1.3
Voor alle documenten, richtlijnen en normen waar deze beschikking naar venwijst, geldt steeds de versie die
ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet
is aangegeven.
1.1.4
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 voorschriften welke zijn gesteld in deze vergunning.
1.1.5
De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn)
met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is bepaald en met wie in spoedgevallen
overieg kan worden gevoerd. De vergunninghouder stelt drie maanden voorafgaand aan het in bedrijf nemen
van de inrichting, het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de naam, het adres en het
telefoonnummer van degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen. Wanneer wijzigingen optreden in de
gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk
worden gemeld aan het bevoegd gezag.
1.1.6
Wijzigingen die van belang zijn voor de relatie tussen de vergunninghouder en het bevoegd gezag, zoals
(gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging en/of wijzigingen in de eigendomssituatie moeten, één maand
voorafgaand aan de wijziging, aan het bevoegd gezag kenbaar worden gemaakt.
1.1.7
Bijzondere werkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige
gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten
minste drie werkdagen voorde aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.8
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan drie maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaariijke
stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.9

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
1.1.10
Laden en lossen van grond-, hulpstoffen en producten mag alleen plaatsvinden op daartoe speciaal
ingerichte laad- en losplaatsen. Deze plaatsen moeten goed bereikbaar zijn en zodanig zijn uitgevoerd dat
het veilig laden, lossen of overslaan wordt gewaarborgd. Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na
beëindiging van het veriaden worden verwijderd.
1.1.11
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten
te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.2

Registratiesysteem

1.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
m
n
o
p
q

schriftelijke instructies voor het personeel;
de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;
registraties en onderzoeken (zoals inspectieverslagen van bodembeschermende voorzieningen,
bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, certificaten of bewijzen van onderhoud of keuringen van
brandblusmiddelen, tanks, filters en overige voorzieningen/installaties, etc);
goedgekeurd acceptatie- en venwerkingsbeleid alsmede de daarin doorgevoerde wijzigingen en de
actuele algemene acceptatie- en leveringsvoorwaarden;
een registratie van de toegepaste brandstoffen (soort brandstof, hoeveelheden per soort, data en
tijstip start en beëindiging toepassing) alsmede de samenstellingsgegevens van de toe te passen
biomassastromen;
onderhoudscontracten met betrekking tot de in de inrichting aanwezige bio-wkk-installaties;
meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
energieboekhouding en registratie van het watergebruik;
grond- en hulpstoffengebruik;
ontvangst- en afgiftebewijzen van de ingekomen respectievelijk afgevoerde afvalstromen/
biomassastromen, alsmede een overzicht van geweigerde partijen biomassastromen;
het (management-)jaarverslag interne milieuzorg;
het bedrijfsnoodplan en brandpreventieplan;
logboek m.b.t reinigen van de slibvangput en olie-afscheider;
registratie van emissiemetingen alsmede eventuele storingen aan emissiebeperkende voorzieningen;
registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften;
advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.

1.2.2
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek gegevens uit het registratiesysteem ter inzage te geven. De gegevens in dit
registratiesysteem moeten ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en dienen te allen
tijde toegankelijk zijn voor inzage en controle door het bevoegd gezag.

1.2.3
Indien uit de inhoud van meet-, keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt
moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
1.3
Milieuzorg
1.3.1
Het jaarverslag interne milieuzorg ten behoeve van het eigen management moet uiteriijk drie maanden na
afloop van het afgelopen kalenderjaar zijn opgesteld. Aan het bevoegd gezag dient op verzoek inzage in dit
jaarverslag gegeven te worden. Het jaarverslag interne milieuzorg moet ten minste de volgende onderdelen
bevatten:
een verslag van de resultaten van de activiteiten uit het milieu managementreview;
een toetsing aan de doelstellingen uit het jaarprogramma interne milieuzorg;
een verslag van de interne controles en inspecties, die zijn uitgevoerd naar de werking van technische
voorzieningen en naarde in de vergunning opgenomen voorschriften.
1.4
Ongewone voorvallen
1.4.1
Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer
dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk telefonische mededeling te worden
gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
vergunninghouder deze mededeling onvenwijld schriftelijk te bevestigen.

2

BIOMASSASTROMEN

2.1
Acceptatie- en verwerkingsbeleid
2.1.1
De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid
inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen. Wijzigingen in het A&Vbeleid mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.
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2.1.2
Alvorens wijzigingen van het A&V-beleid dan wel de procedure voor acceptatie, registratie of controle,
worden toegepast dienen zij schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de eventuele milieugevolgen;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.1.3
Na ontvangst van ladingen biomassastromen moeten deze direct worden geïnspecteerd op de aanwezigheid
van gevaariijke of ongewenste stoffen.

2.1.4
Indien blijkt dat een partij biomassa ongewenste (afval-)stoffen bevat, dient de vergunninghouder deze partij
apart te houden en te voorzien van signalering (borden of linten). Vervolgens moeten deze afvalstoffen
binnen twee weken door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste Wm-vergunning(en) en moeten maatregelen worden getroffen om eventuele herhaling te
voorkomen.
2.2
Acceptatie en behandeling plantaardige vetten/oliën en dierlijke vetten
2.2.1
Ten behoeve van de bio-wkk-installatie van 10 MWe (12,5 MWth) mag, behoudens eventuele brandstoffen
waarvoor schriftelijke toestemming na proefi/enwerking als bedoeld in voorschrift 2.4.3 is ontvangen,
uitsluitend plantaardige vetten/oliën zoals Jatropha en soortgelijke vetten/oliën zoals spijsolie en spijsvetten
(euralcode 20.01.25), worden geaccepteerd/ingezet.
2.2.2
Nadat is voldaan aan het gestelde in de voorschriften 2.2.5, 11.6.1 en 11.6.2, mag uitsluitend na schriftelijke
toestemming van het bevoegd gezag dieriijk vet (euralcodes: 02.02.02 en 02.02.03) worden geaccepteerd
en ingezet.
2.2.3
De toe te passen vloeibare biomassastromen dienen te voldoen aan de BRL-K21010/01 (categorieën B+C)
en mogen de volgende producteisen/grenswaarden niet overschrijden:
Grenswaarde in biomassastroom
Component
As (verbrandingsrest)
100 mg/kg ds
F (Fluor)
15 mg/kg ds
Cl (Chloride)
150 mg/kg ds
S (Zwavel)
200 mg/kg ds
Metalen totaal *)
7,5 mg/kg ds
koolstofketens C10 - C40
<3%
*) som van As, Sb, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V
2.2.4
De jaariijks te accepteren hoeveelheid plantaardige vetten/oliën en dieriijke vetten mag maximaal 16.300 ton
bedragen. Op enig moment mag niet meer dan 400 m^ plantaardige vetten/oliën en dieriijke vetten aanwezig
zijn binnen de inrichting.
2.2.5
Voordat dieriijke vetten t.b.v. de bio-wkk-installatie (10 MWe, 12,5 MWth) structureel mogen worden
geaccepteerd en ingezet in de verbrandingsmotor dient een oxidatie-katalysator te zijn aangebracht en
dienen meetvoorzieningen te zijn getroffen welke in overeenstemming zijn met het ingevolge voorschrift
11.6.2 goedgekeurde Emissie meet- en beheersprogramma.

2.2.6
Geaccepteerde vloeibare biomassastromen moeten zodanig worden opgeslagen in daarvoor bestemde
opslagtanks, dat geen vermenging plaatsvindt Ook ten tijde van het toevoeren als brandstof in de bio-wkkinstallatie, is het niet toegestaan biomassastromen met elkaar te vermengen.
2.2.7
Vloeibare bio-brandstoffen moeten via een gesloten leidingensysteem in vloeistofdichte en
productbestendige opslagtanks worden opgeslagen. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
2.2.8
De tank voor vloeibare biobrandstoffen moet worden geplaatst binnen een omwalling of een andere lekbakconstructie die 100% van de grootste binnen de omwalling of lekbakconstructie geplaatste tank, alsmede
10% van de overige binnen de omwalling of lekbakconstructie geplaatste opslagvoorzieningen kan bevatten.
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2.2.9
Gemorste vloeibare bio-brandstoffen dienen onmiddellijk na beëindiging van de overslaghandelingen, doch
in ieder geval aan het einde van iedere werkdag, te worden opgeruimd en in de opslagtank te worden
gebracht of als afvalstof te worden afgevoerd.
2.3

Acceptatie en behandeling houtsnippers tb.v. vergassing

2.3.1
In de inrichting mag maximaal 10.000 ton houtsnippers tb.v. vergassing per kalenderjaar worden
geaccepteerd en mag op enig moment niet meer hout worden opgeslagen dan 550 m^.
2.3.2
Behoudens eventuele biomassastromen t.b.v. vergassing waarvoor schriftelijke toestemming na
proefvenwerking als bedoeld in voorschrift 2.4.3 is ontvangen, mag ten behoeve van vergassing alleen
afvalhout worden geaccepteerd dat NTA 8003:2008 is geclassificeerd en onder een van de onderstaande
euralcodes valt
Euralcode
Benaming afvalstroom
02 01 07

afval van de bosbouw

03 01 05

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer zonder gevaariijke stoffen

03 03 01

afval van de houtvenwerking en de productie van panelen en meubelen

15 01 03

houten verpakkingsafval

17 02 01

hout uit bouw en sloop afval

19 12 07
20 01 38

hout afkomstig uit afvalbeheer zonder gevaarlijke stoffen
hout gescheiden uit stedelijk afval zonder gevaariijke stoffen

2.3.3
Opslag en overslag van hout tb.v. vergassing moet zodanig plaatsvinden, dat geen visueel waarneembare
stofontwikkeling optreedt Verkleining of andere voorbewerking van hout t.b.v. vergassing binnen de
inrichting is niet toegestaan.
2.3.4
Houtsnippers ten behoeve van vergassing moeten inpandig in de daarvoor bestemde betonnen opslagcellen
worden opgeslagen. De opslagruimte voor de opslag van houtsnippers moet, behoudens tijdens het vullen of
legen, gesloten zijn. Het is niet toegestaan om houtsnippers op het buitenterrein op te slaan.
2.3.5
De opslaghoogte van de houtsnippers mag maximaal 5 meter bedragen.

2.3.6
Eventueel gemorste houtsnippers bij de overslaghandelingen dienen onmiddellijk na beëindiging daarvan,
doch in ieder geval aan het einde van iedere werkdag, te worden opgeruimd en in de opslagcellen te worden
gebracht.
2.4

Proefverwerking plantaardige vetten/oliën en dierlijke vetten

2.4.1
Indien de vergunninghouder voornemens is nieuwe biomassastromen te venwerken t.b.v. de bio-wkkinstallaties die niet in overeenstemming zijn met categorieën, zoals in v o o r s c h r i f t | ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ B
vermeld, dient zij het bevoegd gezag hier één maand voorafgaand aan de venwerking schriftelijk om
goedkeuring te verzoeken. Daarbij dienen ten minste de volgende gegevens te worden overgelegd:
productnaam, samenstelling, eventuele euralcode en fysische specificaties van de biomassastromen;
bron(nen) van herkomst
te verwerken hoeveelheid, duur van de proefbe-/venwerking en leveringsbetrouwbaarheid;
wijze van aanvoer;
technische aspecten in relatie tot de installatie;
aard van de verwachte emissies en de voorgenomen wijze van monitoren;
invloed op het energetisch rendement en rest- en afvalstromen;
indien van toepassing de overige milieugevolgen;
huidige be- en/of venwerkingswijze en bestemming van de te beproeven biomassastroom.
2.4.2
Op basis van de gegevens welke ingevolge het vorige voorschrift zijn verstrekt zal het bevoegd gezag al
dan niet goedkeuring geven voor proefbewerking van de desbetreffende biomassastroom. Het bevoegd
gezag kan nadere eisen stellen aan (de randvoonwaarden voor) een dergelijke proefbewerking.
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2.4.3
Vergunninghouder mag niet eerder beginnen met (proef-)bewerking van nieuwe biomassastromen, welke
afwijken van de aanvraag, dan nadat hiervoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van het bevoegd gezag.
2.4.4
De resultaten van de proefbewerking moeten zo spoedig mogelijk, doch uiteriijk binnen twee maanden na
aanvang van de proefbewerking, worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Afhankelijk van de resultaten
van de proefbewerking kan het bevoegd gezag bepalen óf en op welke wijze eventuele voortzetting van de
bewerking, na de proefbewerking, kan plaatsvinden dan wel beslissen dat de voorgenomen bewerking
beëindigd moet worden.
2.5

Opslagtermijn biomassastromen

2.5.1
De opslagduur van ontvangen plantaardige vetten/oliën, dieriijke vetten biomassa en hout tb.v. vergassing
mag na ontvangst maximaal driejaar bedragen. De termijn van opslag dient met een overzichtelijke
administratie te worden aangetoond.
2.6

Registratie

2.6.1
Er dient een registratie te worden bijgehouden van de afzonderiijke hoeveelheden biomassastromen die aan
de vergassingsinstallaties en/of wkk-installaties zijn toegevoerd. In deze registratie dient minimaal de datum
van toevoer, de hoeveelheid en soort ingangsmateriaal te worden aangegeven.

2.6.2
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde biomassastromen
(zowel afval als niet-afval) het volgende moet worden vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangevoerde hoeveelheid (kg of m^);
c
naam en adres van de locatie van herkomst;
d
naam en adres van de vervoerder;
e
aard, samenstelling en gebruikelijke benaming van de biomassastroom;
f
euralcode (indien van toepassing);
g
afvalstroomnummer (indien van toepassing);
h
ingezette hoeveelheden per soort biomassa per kalenderjaar.

2.6.3

Van de reeds ingewogen biomassastromen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning
niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a
datum van aanvoer;
b
aangeboden hoeveelheid (kg);
c
naam en adres van plaats herkomst;
d
aard, samenstelling en gebruikelijke benaming van de stroom;
e
reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
f
euralcode (indien van toepassing);
g
afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3

AFVAL- EN RESTSTOFFEN

3.1
Opslag, beheer en afvoer van afvalstoffen
3.1.1
De opslag van gevaariijke afvalstoffen in emballage die middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 zijn
aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, dient tenminste te voldoen aan
het gestelde in de paragrafen 3.1, 3.2.1,3.3,3.4, 3.7, 3.9,3.11,3.12,3.13, 3.14, 3.15,3.17,3.18, 3.20, 3.21
en bijlage 3 van de richtlijn PGS 15.
3.1.2
Het bewaren van geproduceerde afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. De ingezamelde
en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden
gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
3.1.3
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch ten gevolge van de inrichting verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen
om deze verontreiniging te venwijderen.
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3.1.4
Papierresten (m.u.v. restrollen) en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten
(pers)container. Dergelijke afvalstoffen mogen niet door verwaaiing of anderszins buiten het terrein van de
inrichting terecht komen.
3.1.5
Vliegas afkomstig van de vergassers dient uitsluitend te worden opgeslagen in de daartoe bestemde en
uitgeruste silo's.

3.1.6
De afgescheiden olie afkomstig van persluchtcompressoren dient separaat te worden opgevangen en in
emballage te worden afgevoerd als gevaariijk afval.
3.1.7
De tijdens lediging en reiniging van olieafscheiders vrijgekomen afvalstoffen dienen te worden afgevoerd
naar een daartoe erkende verwerker.

3.1.8
Er mogen geen ompak- of overgietwerkzaamheden worden uitgevoerd met gevaariijke afvalstoffen.

3.1.9

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaariijke afvalstoffen die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het venwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.

3.1.10

De termijn van opslag van geproduceerde afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten
genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige
toepassing van afvalstoffen.

4

AFVALWATER

4.1

Algemeen

4.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur;
b
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een
zuiveringtechnisch werk;
c
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewateriichaam zoveel mogelijk worden
beperkt.
4.1.2
Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande lozingswerk geen gebruik
wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.
4.1.3
Het ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen bedrijfsafvalwater mag uitsluitend
bestaan uit:
a
spoelwater afkomstig van de drukkerij (locatie 6, 7, 8, 9 en 11, bijlage 52 van de aanvraag);
b
condenswater afkomstig van de persluchtcompressoren en de bio-wkk-installaties (locatie 5,
bijlage 52 van de aanvraag en locatie B, bijlage 39 van de aanvraag).

4.1.4
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend op de gemeentelijke riolering worden gebracht ter plaatse van de
lozingspunten zoals aangegeven in de bijlagen 39 en 52 van de aanvraag.
4.1.5
De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controlevoorzieningen moeten
doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
Vergunninghouder dient de aanwijzingen van het bevoegd gezag ter bescherming van de voornoemde
werken en voorzieningen op te volgen.

4.1.6
Voorkomen dient te worden dat de mate van verontreiniging van de in voorschrift 4.1.3 genoemde
afvalwaterstromen, afwijkt van de kwaliteitvan de afvalwaterstromen in de representatieve bedrijfssituatie.
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4.1.7
Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het
bedrijfsafvalwater via voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.
Deze voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
4.1.8
In het te lozen bedrijfsafval water als genoemd onder voorschift 4.1.3 (b), gemeten ter plaatse van de
controlevoorziening, mag het gehalte de in de onderstaande tabel vermelde waarden van de
stoffen/parameters niet overschrijden.
Maximale waarde in enig steekmonster (mg/l)
Stoffen / parameters
Onopgeloste bestanddelen
300
Minerale olie
200
tussen 6,5 en 10,0
pH
4.1.9
Eventuele analyses van de in deze paragraaf van de voorschriften genoemde stoffen/parameters moeten
worden uitgevoerd conform de Nederiandse Normvoorschriften van het Nederiands Normalisatie Instituut
(NEN). Uitgangspunt is dat voor elk van de genoemde stoffen/parameters wordt gewerkt conform de in de
aanvraag vermelde methoden dan wel conform de laatst verschenen NEN-uitgave. Een wijziging in een
normblad of een nieuw voorschrift wordt automatisch van kracht binnen zes weken nadat deze door het NEN
zijn vastgesteld.
4.2
Zuiveringstechnische voorzieningen
4.2.1
Het condenswater dient een bezinksel- en vervolgens een olie/water-afscheider van voldoende capaciteit óf
goedgekeurd volgens NEN-EN 858-1 en 2 te passeren, alvorens het op het gemeentelijk (vuilwater-)riool
mag worden geloosd.
4.2.2
Van het ledigen en reinigen van een bezinkselput en olie/water-afscheider moet een logboek worden
bijgehouden waarin tenminste moet zijn opgenomen:
a
data en resultaten van onderhoudscontroles en reparatiewerkzaamheden;
b
data, hoeveelheden, wijze van afvoer en bestemming van slib;
c
test- en keuringsresultaten;
d
aard en data van opgetreden storingen en calamiteiten en de genomen maatregelen.

5

BODEM

5.1

Algemeen

5.1.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarioosbaar risico).
5.1.2
Voor de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten die blijkens de (aanvulling op de) aanvraag nog niet vallen in
bodemrisicocategorie A, moet binnen 3 maanden na het van kracht worden van vergunning, een plan van
aanpak aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Hierin moet zijn aangegeven welke, en wanneer,
aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen zullen worden teneinde deze wel
te laten vallen in de bodemrisicocategorie A. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het plan van
aanpak.
5.2

Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen

5.2.1
De vloer ter plaatse van de opslag van biomassastromen, opslagruimte en meng-/doseerruimte van inkten
en de buitenopslagen van afvalstoffen moeten minimaal vloeistofkerend zijn uitgevoerd.
5.2.2
De vloer ter plaatse van de locatie waar de ORC's zijn opgesteld en de opvangvoorzieningen voor de
eventuele opvang van (milieu-)gevaariijke stoffen dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.
5.2.3
Ontwerp en aanleg van vloeistofdichte vloeren of verhardingen moet plaatsvinden overeenkomstig
CUR/PBV-Aanbeveling 65.
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5.2.4
De binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloeren of
verhardingen moeten direct na aanleg en vervolgens tenminste eens per zes jaar overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument worden beoordeeld en
goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat Besluit
Op verzoek dient een geldige verklaring van goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
5.2.5
Werkzaamheden waarbij vloeistoffen vrijkomen die tot bodemverontreiniging kunnen leiden, dienen plaats te
vinden boven een bodembeschermende voorziening. Vrijkomende vloeistoffen dienen zorgvuldig te worden
opgevangen in daartoe geschikte opvangvoorzieningen van voldoende omvang en sterkte.

5.2.6

Vloeibare bodembedreigende stoffen in emballage moeten worden bewaard op vloeistofdichte
opvangvoorzieningen (lekbakken).
5.2.7
Een vloeistofdichte lekbak moet indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de
totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud
hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
emballage.
5.2.8
Het vulpunt voor het vullen van de opslagtank voor vloeibare biomassastromen moet zijn voorzien van een
lekbakvoorziening die voldoende groot is om eventueel gemorst product op te vangen.
5.2.9
Ten aanzien van eventuele lekkage van (smeer-)oliën uit de bio-wkk-installaties dienen doelmatige
opvangvoorzieningen (zoals een lekbakconstructie of vloeistofdichte omwalling) te zijn getroffen.
5.2.10
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten, chemicaliën en afvalstoffen moeten direct
worden opgeruimd. Hiertoe moeten geschikt absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende
mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. De opgenomen gemorste (vloei-)stof moet worden opgeslagen en
afgevoerd in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
5.3
Laden en lossen
5.3.1
Het laden en lossen van gevaariijke stoffen dient zodanig plaats te vinden dat het optreden van nadelige
gevolgen naar het milieu worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt. Om dit te waarborgen
moeten de werkzaamheden die in het kader van laden en lossen plaatsvinden in een procedure worden
vastgelegd; in deze procedure moeten ten minste de volgende aandachtspunten zijn verwerkt:
de eisen ten aanzien van het te lossen voertuig;
het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden;
het voorkomen van overvulling van opslagtanks;
het gebruik van veiligheidsvoorzieningen;
de afvoer en de venwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof);
de wijze waarop de eventuele verspreiding van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt;
de bescherming van laad-/ losplaats tegen aanrijdingen;
de getroffen voorzieningen tegen onbedoeld verplaatsen van het voertuig.
Deze procedure dient op de inrichting aanwezig te zijn en moet ten allen tijde op verzoek aan het bevoegd
gezag zijn te tonen.
5.4
Onderhouds- en inspectieprogramma
5.4.1
Alle bodembeschermende voorzieningen dienen zodanig te worden beheerd, gecontroleerd en
onderhouden, dat de goede werking is gewaarborgd. Ten aanzien van de bedrijfsinterne controle hierop
dient een onderhouds-/inspectieprogramma aanwezig te zijn welke is afgestemd op de gekozen
voorzieningen en bedrijfsactiviteiten. In het onderhouds-/ inspectieprogramma moet ten minste zijn vermeld:
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welke bodembeschermende voorzieningen worden geïnspecteerd en onderhouden;
de inspectie- en onderhoudsfrequentie (deze moet minimaal één keer per jaar bedragen);
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
waaruit het onderhoud bestaat;
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
wie het onderhoud en de inspecties uitvoert alsmede de verantwoordelijke functionaris voor inspectie,
onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten;
welke middelen benodigd zijn voor uitvoering van onderhoud en inspecties.
Er dient overeenkomstig dit programma te worden gehandeld.
5.4.2
Het onderhouds-/inspectieprogramma 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 vergunninghouder moet
erop toezien dat het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden
geregistreerd:
datum waarop de inspectie/het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen uit inspecties of onderhoudsacties;
eventueel gepleegde acties c.q. uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten in het registratiesysteem worden bewaard.
5.4.3
Eventuele gebreken of beschadigingen aan bodembeschermende voorzieningen, zoals scheuren of defecte
aansluitingen op putten, afvoergoten, e.d. dienen binnen 2 maanden na constatering te worden hersteld.
5.5
Bedrijfsriolering
5.5.1
Rioolsystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling
51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.
5.5.2
De bedrijfsriolering moet aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBVaanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei-)stoffen en uiteriijk drie maanden na aanleg
en vervolgens elke zes jaar, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een
Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering moet een geldig
keuringsrapport kunnen worden getoond.
5.5.3
Delen van het rioolsysteem die uitsluitend worden gebruikt voor het transport van hemelwater en afvalwater
dat afkomstig is van kantoorgebouwen zijn uitgesloten van de in voorschrift 5.5.2 genoemde inspectie.
5.6

Bodemonderzoeken

5.6.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet ter plaatse van de te realiseren
(onderdelen van de) bio-wkk-installatie voor plantaardige vetten/oliën alsmede dieriijke vetten en de daartoe
behorende (opslag-)voorzieningen, een bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. Het
onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN
5725 en NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn
overgelegd aan het bevoegd gezag.

5.6.2
De resultaten van dit nulsituatie-onderzoek moeten uiteriijk drie maanden, voordat met de bouw- c.q.
aanlegactiviteiten van de bio-wkk-installatie voor plantaardige oliën/vetten alsmede dieriijke vetten en de
daartoe behorende (opslag-) voorzieningen wordt aangevangen, aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

5.6.3
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem en
het grondwater een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te
worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN 5725. De resultaten van het onderzoek dienen uiteriijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
Binnen twee maanden nadat voornoemde onderzoeksrapportage is overgelegd kunnen nadere eisen
worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten
worden verricht indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk
blijkt
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5.6.4
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij de nulsituatieonderzoeken zijn onderzocht en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

5.6.5
Indien uit het eindsituatieonderzoek blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd, kan het
bevoegd gezag binnen zes maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek veriangen dat de
eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld. De vergunninghouder is alsdan
verplicht om hieraan gevolg te geven.

5.6.6
Het herstel van de bodemkwaliteit dient te geschieden door een persoon of een instelling die beschikt over
een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer.

6

ENERGIE

6.1
Energieboekhouding
6.1.1
De vergunninghouder dient een energieboekhouding bij te houden, waarin per kalenderjaar de volgende
gegevens zijn opgenomen:
a
energieproductie/-levering (Mwh), uitgesplitst naar eigen gebruik en levering aan derden;
b
hoeveelheid warmtelevering (zodra dit van toepassing is) (MWth);
c
het netto energetisch rendement van de afzonderiijke wkk-installaties (%);
d
(bio-)dieselolieverbruik (liter);
e
aardgasverbruik (m^);
f
leidingwaten/erbruik (m^);
g
per wkk-installatie ingezette hoeveelheid biomassastromen uitgesplitst per soort (ton);
h
bedrijfsuren van de afzonderiijke bio-wkk-installaties alsmede de oorzaken (stops/start/storingen/
calamiteiten/e.d.) die van invloed zijn geweest op de bedrijfsduur.
Voornoemde gegevens moeten over het voorafgaande kalenderjaar in het milieuregister worden
opgenomen.
6.2

Restwarmtebenutting

6.2.1
Tenminste twee maanden vóór de geplande realisatie van één of meerdere bio-wkk-installaties, moet door
de vergunninghouder een onderzoeksrapport aan het bevoegd gezag worden aangeboden, waarin de
(on)mogelijkheden worden beschreven met betrekking tot verrichte inspanningen en onderzoeken tot
verdergaande restwarmtebenutting binnen de eigen inrichting dan wel gerealiseerde warmtelevering aan
derden. In dit onderzoekrapport dient gemotiveerd te worden aangegeven of, en zo ja in welke mate en op
welke wijze restwarmtebenutting/-levering zal plaatsvinden.

6.2.2
Omtrent de voortgang van restwarmtebenutting/ -levering dient jaariijks te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
6.3

Uitvoering energie efficiëntie plan (EEP)

6.3.1
Op basis van het energie efficiëntie onderzoek als opgenomen in bijlage 46 van de aanvraag dient de
vergunninghouder, uiteriijk binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, een energieefficiencyplan (EEP) in ter beoordeling bij het bevoegd gezag. Dit EEP dient minimaal inzicht te geven in:
wanneer welke energiebesparingsmaatregelen zijn/worden uitgevoerd;
welke randvoonwaarden vervuld moeten worden voordat bepaalde voorwaardelijke maatregelen
uitgevoerd worden en welke stappen op welke termijn en door wie gezet worden om deze
randvoonwaarden te vervullen;
welk onderzoek op welke termijn en door wie uitgevoerd gaat worden om de haalbaarheid van
onzekere maatregelen te achterhalen;
welke in energie efficiëntie onderzoek opgenomen maatregelen onhaalbaar zijn c.q. niet uitgevoerd
kunnen worden.
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6.3.2
De vergunninghouder dient zijn energie-efficiency te verbeteren door de rendabele maatregelen uit het EEP
uit te voeren. Een maatregel mag worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat
de gelijkwaardigheid richting het bevoegde gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan
dat het minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de
milieubelasting,

6.3.3
De vergunninghouder dient jaariijks in het jaarverslag interne milieuzorg (zie voorschrift 1.3.1) te rapporteren
over de uitvoering van het EEP. Deze rapportage moet in dit kader ten minste de volgende onderwerpen
omvatten:
a
het totale netto primaire energiegebruik
b
energiebeheersmaatregelen/ -projecten en hun effecten;
c
terugverdientijd per energiebesparingsmaatregel;
d
overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
e
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op energiebesparing;
f
(indien van toepassing) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energieplan,
vergezeld van motivatie;
g
(indien van toepassing) ven/anging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende
maatregel, dit ook vergezeld van motivatie.
Dit verslag dient op verzoek ter inzage te worden gegeven aan het bevoegd gezag.

6.3.4
In geval het bevoegd gezag van mening is dat onvoldoende inspanning is gepleegd om technisch en
economisch haalbare maatregelen te identificeren kan een aanvullend onderzoek worden gevraagd. De
vergunninghouder is alsdan verplicht om hieraan gevolg te geven.

7

VEILIGHEID

7.1
Brandveiligheid
7.1.1
Uiteriijk drie maanden voor ingebruikname van de bio-wkk-installaties en de daarbij behorende
voorzieningen moet aan het bevoegd gezag een, door de lokale brandweer goed te keuren,
brandveiligheidsplan en een plattegrond met renvooi worden overgelegd. In het brandveiligheidsplan moet
worden vastgelegd:
aanwezige bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen (brandcompartimentering, brandwerende
constructies, vluchtroutes, e.d.);
aanwezige installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen (brandmeld- en blusinstallaties
inclusief controle- en onderhoudsregime, ontruimingsinstallaties, noodstroomvoorziening,
broeidetectie en/of temperatuurmeting opslag grondstoffen);
te treffen organisatorische brandveiligheidsmaatregelen (noodplan, noodprocedures, opleiding
personeel, uit te voeren metingen, bijhouden journaal opslag gevaariijke stoffen);
bereikbaarheid (rijroutes) en beschikbaarheid bluswater.
7.1.2
De bio-wkk-installaties en de daarbij behorende voorzieningen mogen pas in gebruik worden genomen
indien de brandbeveiligingssystemen in de inrichting overeenkomstig het in voorschrift 7.1.1 bedoelde plan
zijn aangebracht en in werking zijn. Een door de brandweer af te geven bewijs van goedkeuring van de
brandbeveiligingssystemen, moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Tevens moet
binnen de inrichting immer een overzichtelijke en actuele plattegrond, als bedoeld in voorgaand voorschrift
aanwezig zijn.
7.1.3
Tijdens de bedrijfsvoering moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het optreden
van brand en/ of andere calamiteiten, de voor de brandweer noodzakelijke gegevens kan verstrekken.
7.2
Preventieve maatregelen
7.2.1
Het terrein van de inrichting alsmede de bovengrondse opslagtanks moeten te allen tijde goed toegankelijk
zijn voor hulpverieningsdiensten om de plaats van een brand of een ongeval te kunnen bereiken.
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7.2.2
Het is verboden om te roken of werkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt of waarbij vonken
(kunnen) ontstaan te verrichten in of nabij de locaties waar brandgevaariijke stoffen zoals gassen,
brandstoffen, oliehoudende vloeistoffen aanwezig (kunnen) zijn, in ruimten of waar kans op explosies heerst.
Op die plaatsen binnen de inrichting waar niet mag worden gerookt en/of open vuur verboden is, moet dit
verbod door middel van duidelijk zichtbare veiligheidstekens conform de NEN 3011 zijn aangegeven.
7.2.3
Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten en emballage moeten voor
zover deze betrekking hebben op gevaariijke stoffen zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke
(soort) stof daarin aanwezig is,
7.2.4
Bio-wkk-installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de erin uitgevoerde
processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaarborgd. Regel- en
beveiligingsapparatuur van installaties moeten tijdig in het betreffende proces ingrijpen alvorens
ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moeten in geval van storing automatisch
een veilige stand innemen ("fail-safe").
7.2.5
Bij storingen in, en/of uitval van het procesbesturingssysteem moeten de beveiligingsfuncties intact blijven,
zodat geen onveilige situaties ontstaan. Het beveiligingssysteem mag dus niet beïnvloed worden door
storingen in de procesbesturing.

7.2.6

In bulk opgeslagen biomassastromen dienen zodanig te worden gecontroleerd en bewaakt dat brand en/of
geuroveriast door broei wordt voorkomen. Dit dient door zintuiglijke waarneming en zonodig met behulp van
metingen/registratie van temperatuur en vochtgehalte en overige noodzakelijke maatregelen te geschieden.
7.2.7
In ruimten waar laadapparatuur tb.v. de elektrische voertuigen aanwezig is dient voldoende ventilatie zijn
gewaarborgd. Dit dient te worden aangetoond met een door de leverancier uitgevoerde ventilatieberekening
waaruit blijkt dat er op deze locaties voldoende ventilatie is om explosiegevaar te voorkomen. Deze
berekeningen dienen te worden bewaard in het registratiesysteem.
7.2.8
In ruimten waar de bio-wkk-installaties op syngas zijn opgesteld of ander ruimten waar syngas afkomstig van
de vergassingseenheden aanwezig kan zijn, moet een continu werkend gasdetectiesysteem aanwezig zijn.
Het gasdetectiesysteem moet operationeel zijn bij het opstarten van de installatie.
7.3
Procedures en instructies
7.3.1
Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit
te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het
gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de
daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
7.3.2
Voor het bedrijven van de bio-wkk-installaties moeten bedieningsvoorschriften of procedures zijn opgesteld
waarin ten minste het onderstaande is opgenomen:
a
de proces voorbereidende handelingen, het opstarten, het volgen en het stoppen van een proces;
b
uit te voeren handelingen ingeval van herstelwerkzaamheden en storing van een wkk;
c
de hoeveelheden, de wijze en de volgorde van doseren van de voor het proces noodzakelijke stoffen;
d
de procesomstandigheden voor een normaal procesverioop;
e
de te treffen maatregelen bij boven normale procesomstandigheden die tot een gevaariijke situatie
kunnen leiden en de te volgen noodstopprocedures;
f
de te volgen procedures om de installaties productvrij te maken.
Deze instructies/procedures dienen bij de relevante delen van de installatie aanwezig te zijn en dienen
halfjaariijks te worden getest. Het bewijs en de bevindingen van deze halfjaariijkse testen moet worden
opgenomen in het registratiesysteem.
7.3.3
Van elke storing aan de bio-wkk-installaties moet in een logboek het volgende worden opgenomen:
datum en aanvangstijdstip storing;
tijdsduur van de storing;
uitgevoerde herstelwerkzaamheden;
Dit logboek moet worden opgenomen in het registratiesysteem.
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7.3.4
In de inrichting moet(en) een direct toegankelijk informatiesysteem en/of naslagwerken zoals bijvoorbeeld
veiligheidsinformatiebladen aanwezig zijn, welke ten minste actuele informatie verschaffen over:
a
de hoeveelheden en eigenschappen van de aanwezige gevaariijke stoffen;
b
het voorkomen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaariijke stoffen;
c
het bestrijden van de gevolgen van calamiteiten of onregelmatigheden met gevaariijke stoffen.
7.4
Bedrijfsnoodplan
7.4.1
Alvorens de bio-wkk-installaties in gebruik mogen worden genomen dient het bedrijfsnoodplan op deze
installaties te zijn toegesneden. In het bedrijfsnoodplan moet een duidelijke leesbare instructie zijn
aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van incidenten of calamiteiten. Deze instructie moet
de namen, telefoonnummers en faxnummers bevatten van onder andere verschillende nood- en
hulpdiensten en van andere instanties en personen waarmee in het geval van incidenten of calamiteiten
contact moet worden opgenomen.
7.4.2
Een exemplaar van het actuele bedrijfsnoodplan moet op een toegankelijke plaats voor de op de inrichting
werkzame personen, de lokale brandweer en het bevoegd gezag aanwezig zijn.

GELUID

8

8.1
Geluidemissie
8.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.Lt), veroorzaakt door de inrichting, mag de hierna
enoemde waarden me t overschrijden:
Vergunningpunt

Coördinaten

1

232004,581770

dagperiode
07.00-19.00 uur
46 dB(A)

avondperiode
19.00-23.00 uur
46 dB(A)

nachtperiode
23.00-07.00 uur
41 dB(A)

2

231837, 581850

56 dB(A)

56 dB(A)

56 dB(A)

3

231920,581628

58 dB(A)

58 dB(A)

50 dB(A)

8.1.2
Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting,
mag, gemeten in meterstand "fast", gecorrigeerd voor de meteocorrectieterm Cm, de hierna genoemde
waarden niet overschrijden:
1

Vergunningpunt

Coördinaten

1

232004,581770

dagperiode
07.00-19.00 uur
56 dB(A)

2

231837,581850

66 dB(A)

3

231920, 581628

67 dB(A)

8.1.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999. De beoordelingshoogte gedurende de dagperiode
bedraagt 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld. De vergunningpunten zijn weergegeven op een
tekening die als bijlage 2 aan de vergunning is toegevoegd.

9

GROND- EN HULPSTOFFEN

9.1
Algemeen
9.1.1
De vergunninghouder is verplicht om jaariijks een overzicht op te stellen van het gebruik van grond- en
hulpstoffen. In dit overzicht moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:
a
het jaariijkse verbruik per grond- en hulpstof;
b
de toepassing van elk van deze stoffen in het productieproces, dan wel in ondersteunende activiteiten;
c
de herkomst van de gebruikte stoffen (externe grond- /hulpstof, intern hergebruik, etc);
d
eventuele maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen en de maatregelen die in het komende
jaar zullen worden genomen om het grond- en hulpstoffenverbruik te verminderen.
De gegevens over het voorafgaande kalenderjaar moeten worden bewaard in het registratiesysteem.
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9.1.2
Ten aanzien van het gebruik van oplosmiddelen dienen waarmogelijk oplosmiddelarme producten en
efficiënte applicatiemethoden te worden toegepast en moeten good housekeeping maatregelen worden
getroffen ter voorkoming van onnodige emissie van vluchtige organische stoffen.

9.1.3
Er dient een oplosmiddelenboekhouding te worden bijgehouden waarin het verbruik van vluchtige
organische stoffen per jaar wordt geregistreerd. De oplosmiddelenboekhouding moet ten minste vijf jaar in
registratiesysteem worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
9.2
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
9.2.1
Met uitzondering van werkvoorraden dient de opslag van de in de aanvraag genoemde gevaariijke stoffen in
emballage tot 10.000 kg, welke middels hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 zijn aangewezen en derhalve
onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, tenminste te voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1,
3.2.1, 3.3, 3.4,3.7, 3.9, 3.11,3.12, 3.13, 3.14, 3.15,3.17, 3.18,3.20, 3.21 en bijlage 3 van de richtlijn PGS
15.
9.2.2
Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden gevaariijke stoffen in de productiegebouwen
mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen, welke zijn voorzien van
opvangvoorzieningen.
9.3
Gassen
9.3.1
De niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen voor incidentele las- en snij werkzaamheden, moeten
buiten werktijd op een daartoe gemarkeerde veilige opstelplaats zijn ondergebracht.
9.3.2
Gasflessen moeten te allen tijde tegen omvallen zijn beschermd, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet
in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaariijke stoffen zijn opgesteld.
9.3.3
De opslag van stikstof onder druk in een voorraadvat dient te geschieden overeenkomstig de in paragraaf
6.2 van de richtlijn PGS 15 opgenomen voorschriften.
9.4
Opslag van stoffen in tanks
9.4.1
De bovengrondse opslag van dieriijke vetten en plantaardige vetten en oliën in tanks dient te voldoen aan de
volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 29 "Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen
in verticale cilindrische tanks" van het Ministerie van VROM:
hoofdstuk 4: Activiteit voorschrift 1 t/m 11, 13, 15, 16, 17, 20 t/m 26 en 30;
hoofdstuk 5: Tankputten, voorschrift 32, 33, paragraaf 5.3, voorschrift 37, 39, 40 t/m 44, 46 t/m 48, 52
t/m 55 en 57 t/m 65;
hoofdstuk 6: Opslagtanks, voorschrift 68, 69, 70 t/m 74, 76, 77, 84, 87 en 88;
hoofdstuk 7: Overslag, voorschrift 94, 95, 96, 97, 98, 102 t/m 105, 124, 128, 137, 138, 139, 140, 141
en 142;
hoofdstuk 8: Brandbestrijdingsvoorzieningen, voorschrift 166 t/m 170, 176, 182 t/m 186 en 190 t/m

193;

hoofdstuk 9: Veiligheidsbeheersmaatregelen, voorschrift 196, 197, 198, 199, 200 t/m 219, 222, 223 en
224;
hoofdstuk 10: Brandpreventie en veiligheid, voorschriften 226 t/m 229, 232, t/m 242;
hoofdstuk 11: Bedrijfsvoering en beheer, voorschriften 243, 244, 249 t/m 252, 254, 256 t/m 259;
bijlage A en B.
9.4.2
De bovengrondse opslag van de ureumoplossing in een tank dient te voldoen aan de volgende bepalingen
uit de richtlijn PGS 29 "Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische
tanks" van het Ministerie van VROM:
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hoofdstuk 4: Activiteit voorschrift 20 t/m 26;
hoofdstuk 5: Tankputten, voorschrift 32, 33, paragraaf 5.3, voorschrift 37, 39, 40 t/m 44, 46 t/m 48, 52
t/m 55 en 57 t/m 65;
hoofdstuk 6: Opslagtanks, voorschrift 68, 69, 70 t/m 74, 76, 77, 84, 87 en 88;
hoofdstuk 7: Overslag, voorschrift 94, 95, 96, 97, 98, 102 t/m 105, 124, 128, 137, 138, 139, 140, 141
en 142;
hoofdstuk 11: Bedrijfsvoering en beheer, voorschriften 243, 244, 254, 256 t/m 259;
bijlage A en B.
9.4.3
De bovengrondse opslag van biodiesel, olieslib, smeerolie en afgewerkte olie in tanks 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:
4.1.1,4.1.2.1 en 4.1.3 t/m4.1.6;
4.2.1 t/m4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 en 4.2.14;
4.3.1 t/m 4.3.9, 4.3.11 en 4.3,12;
4.4.1 t/m 4.4.8;
4.5.1, 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.
Van deze tanks dient een geldig KIWA-tankcertificaat binnen de inrichting aanwezig te zijn.
9.5
Overdrachtsmedium ORC
9.5.1
Uiteriijk twee maanden voorafgaand aan de geplande realisatie van een bio-wkk-installatie voorzien van een
ORC, dient het voorgenomen overdrachtsmedium, ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd
gezag. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
naam van het toe te passen medium;
inhoud van installatie(s) waarin het medium wordt toegepast;
materiaal van de toegepaste insluitsystemen;
specifieke procesomstandigheden waaronder het medium zal worden toegepast;
beschrijving van de milieu- en veiligheidsvoorzieningen;
hoeveelheden, plaats en wijze van opslag van eventuele reservevoorraden;
het veiligheidsinformatieblad van de leverancier.
NB: Het toe te passen medium mag er niet toe leiden dat sprake wordt van een inrichting waarop het Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is.

10

INSTALLATIES

10.1
Elektrische installaties
10.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan de NEN 1010.
10.1.2
De veriichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behooriijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel
binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht
10.1.3
Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties
veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen. De plaats van de hoofdschakelaar van de
elektriciteitsvoorziening moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het
toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.
10.2
Bio-wkk-installatie plantaardige vetten/oliën en dierlijke vetten
10.2.1
De bio-wkk-installatie welke wordt gestookt op vloeibare biobrandstoffen moet zijn uitgevoerd en opgesteld
overeenkomstig het gestelde in NEN 3028.
10.2.2
Een ruimte waarin de bio-wkk-installatie inclusief alle bijbehorende installaties zijn opgesteld moeten tijdens
het in werking zijn van de installatie:
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voorzien zijn van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmteontwikkeling geen
aanleiding geeft tot onveilige functioneren van de opgestelde bio-wkk-installatie;
niet als opslag- op bergruimte worden gebruikt, en
geen tijdelijke bewaarplaats zijn van stoffen of voorwerpen die brand of explosie kunnen veroorzaken.
10.2.3
Keuring en onderhoud van de wkk-installatie welke wordt bedreven op vloeibare biobrandstoffen dient te
geschieden overeenkomstig hoofdstuk 4 van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
milieubeheer (BEMS). Voor de warmtekrachtinstallatie moet een onderhoudscontract bij een SCIOS erkend
inspectiebedrijf, of een andere persoon die over aantoonbare gelijkwaarde deskundigheid beschikt, zijn
afgesloten.
10.2.4
De bio-wkk-installatie t,b,v. vloeibare biobrandstoffen, inclusief het gehele uitlaatsysteem moet tenminste
éénmaal per kalenderjaar worden geïnspecteerd en zonodig inwendig gereinigd zonder dat roet of ander vuil
zich verspreidt
10.2.5
Een veri<laring en/of bewijs dat afstelling, keuring, periodiek onderhoud en reparatie van de bio-wkkinstallatie heeft plaatsgevonden, alsmede de onderhoudscontract(en) ten behoeve van de installatie, moeten
in het registratiesysteem worden opgenomen en op verzoek aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
10.3
Bio-wkk-installaties op syngas
10.3.1
De bio-wkk-installaties op syngas moeten zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in NEN
2078.
10.3.2
Een ruimte waarin de bio-wkk-installaties inclusief alle bijbehorende installaties zijn opgesteld moeten tijdens
het in werking zijn van de installatie:
voorzien zijn van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmteontwikkeling geen
aanleiding geeft tot onveilige functioneren van de opgestelde bio-wkk-installatie;
niet als opslag- op bergruimte worden gebruikt, en
geen tijdelijke bewaarplaats zijn van stoffen of voorwerpen die brand of explosie kunnen veroorzaken.
10.3.3
Keuring en onderhoud van de wkk-installaties op syngas dient te geschieden overeenkomstig hoofdstuk 4
van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS). Voorde
warmtekrachtinstallaties moet een onderhoudscontract bij een SCIOS erkend inspectiebedrijf, of een andere
persoon die over aantoonbare gelijkwaarde deskundigheid beschikt, zijn afgesloten.

10.3.4
In de aanvoerieiding van syngas naar de bio-wkk-installaties dient een vlamdover te zijn aangebracht.

10.3.5
De bio-wkk-installaties op syngas inclusief het gehele uitlaatsysteem moeten tenminste éénmaal per
kalenderjaar worden geïnspecteerd en zonodig inwendig gereinigd zonder dat roet of ander vuil zich
verspreidt

10.3.6
Een veri^laring en/of bewijs dat afstelling, keuring, periodiek onderhoud en reparatie van de bio-wkkinstallaties heeft plaatsgevonden, alsmede de onderhoudscontract(en) ten behoeve van deze installaties,
moeten in het registratiesysteem worden opgenomen en op verzoek aan het bevoegd gezag worden
overgelegd.
10.4

CV-stookinstallaties op aardgas

10.4.1
Gasgestookte CV-stookinstallaties en de ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld moeten voldoen aan
de eisen gesteld in NEN 1078. In ruimten waar de CV-stookinstallaties zijn opgesteld mogen geen
voonwerpen, materialen of stoffen zijn opgeslagen die brand- of explosiegevaar verhogen.

10.4.2
De branders van de CV-stookinstallaties op aardgas dienen te voldoen aan het Besluit typekeuring
verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden.
10.4.3
De gasgestookte CV-stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
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10.4.4
Tenminste éénmaal per jaar moeten de gasgestookte CV-stookinstallaties worden onderhouden en
gecontroleerd op afstelling door een erkende gastechnische installateur, waarborginstallateur, fabrikant of
leverancier. Van elke controle of onderhoudsactie van deze installaties moeten de gegevens worden
vastgelegd en worden bewaard in het registratiesysteem.
10.5
Drukpersen
10.5.1
Indien een drukpers (tijdelijk) niet wordt gebruikt moeten de isopropylalcohol-houdende onderdelen van de
drukpers zijn afgedekt of geledigd.

10.5.2
Het gebruik van drukpersen ten behoeve van het opbrengen van een carbonlaag en een zelfkopiërende laag
moet worden aangetekend in een logboek. Hierin moet tenminste de datum van toepassing alsmede het
verbruik aan oplosmiddel, carbon en/of zelfkopiërende stof worden vermeld.

11

LUCHT

11.1
Algemeen
11.1.1
De eerste inbedrijfname van bio-wkk-installaties moet uiteriijk één week voorafgaand aan deze
gebeurtenissen schriftelijk en telefonisch worden gemeld aan het bevoegd gezag.

11.1.2
Verbrandingsgassen van de bio-wkk-installaties dienen naar de buitenlucht te worden afgevoerd door middel
van een gasdichte afvoerieiding. De uitmonding van de uitlaat moet zich op een zodanige plaats bevinden
dat hinder voor de omgeving wordt voorkomen.
11.1.3
Afvoerieidingen voor afgassen moeten voor het uitvoeren van (controle-)metingen zijn voorzien van
afsluitbare openingen, die moeten zijn aangebracht op goed bereikbare en meettechnisch geschikte
plaatsen. Het aanbrengen van de meetpunten moet overeenstemmen met NEN-EN 15259.

11.1.4
Het uitvoeren van bemonsteringen en metingen ter bepaling van emissies dient plaats te vinden onder
representatieve omstandigheden en de hoogste belasting waarbij de motor continu kan worden bedreven.
Er dient te worden geregistreerd welke brandstofinzet in de bio-wkk-installaties ten tijde van de
bemonstering/meting plaatsvindt.
11.1.5
De keuze, kalibratie, validatie en de controle van het meetsysteem ten behoeve van de continue metingen
dient overeenkomstig NEN-EN 14181 plaats te vinden. De frequentie van QAL2-beoordelingen dient eens
per driejaar, of na belangrijke veranderingen aan het meetsysteem, te worden uitgevoerd.

11.1.6
Alle periodieke of éénmalig uit te voeren emissiemetingen dienen te worden verricht door een daartoe
geaccrediteerde instelling/deskundige en tenminste twee weken voorafgaand aan de meting te worden
gemeld aan het bevoegd gezag.
11.1.7
Bij een afzonderiijke meting dient de monsternameduurzo lang te zijn dat voldoende monster wordt
verkregen om een goede betrouwbaarheid te bereiken. Een afzonderiijke meting moet bestaan uit ten minste
drie deelmetingen.

11.1.8
Een emissie-eis bij periodieke metingen geldt als in acht genomen als het gemiddelde van de deelmetingen
de emissie-eis niet te boven gaat. Hierbij mag de meetonzekerheid afgetrokken worden van de
meetuitkomst. De te hanteren meetonzekerheid voor individuele deelmetingen is hierbij de waarde die is
vastgesteld door de meetinstantie als 95 % betrouwbaarheidsinterval, waarbij de meetonzekerheid van
individuele deelmetingen gedeeld wordt door de wortel van het aantal deelmetingen.

11.1.9
De op-, overslag en het verbranden van biomassastromen in de verbrandingsmotoren mag niet leiden tot
geuremissie welke buiten de grenzen van de inrichting waarneembaar is.
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11.2
Emissies bio-wkk-installaties op syngas
11.2.1
Het syngas uit een vergassingsinstallatie moet voor het naar bio-wkk-installaties wordt gevoerd een goed
functionerend keramisch of daaraan gelijkwaardig filter passeren, teneinde het aanwezige stof te verwijderen
en schade en/of onjuiste werking van de bio-wkk-installaties te voorkomen.
11.2.2
Storingen die van invloed zijn op de emissies bio-wkk-installaties op syngas moeten worden vastgelegd in
het registratiesysteem als bedoeld in voorschrift 1.2.1. Hierin dienen de data met tijdstippen, de duur, de
debieten, de oorzaken en de berekende emissievrachten van NOx, SO2 en CxHy als gevolg van de storing te
worden vastgelegd.
11.2.3
Bij onderhoud, reparaties en storingen dienen maatregelen genomen te worden om emissies te voortkomen
c.q. te beperken. Eventueel bij onderhoud, reparaties of storingen vrijkomende syngasstromen dienen via de
fakkel te worden verbrand.
11.3
Meten en monitoren van luchtemissies bio-wkk-installaties op syngas
11.3.1
De concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy) in het
rookgas, dient overeenkomstig het daartoe gestelde in het BEMS, te worden bepaald.

11.3.2
Vergunninghouder dient per vergassingsinstallatie minimaal éénmaal per jaar de samenstelling van het aan
de bio-wkk-installaties aangeboden syngas te bepalen waarbij ten minste het percentage methaan,
koolmonoxide en waterstof wordt bepaald. De rapportage dient te worden bewaard in het registratiesysteem.
11.4

Emissies bio-wkk-installaties plantaardige vetten/oliën en dierlijke vetten

11.4.1
De emissies afkomstig uit de schoorsteen van de bio-wkk-installatie mogen ten gevolge van het uitsluitend
verbranden van plantaardige oliën/vetten (= bedrijfssituatie A), behoudens bij storingen en starten/stoppen,
de volgende emissiegrenswaarden niet overschrijden.
maximale halfuurgemiddelde
concentratie mg/Nm^ ^)
Component
NOx (berekend als NO2) 214
20
SO2
24
Totaal Stof
CxHy (uitgedrukt in C)
52
CO
144
5
NH3
) Emissies gelden bij 12,4 % zuurstof en standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog rookgas.
11.4.2
Naast de emissiegrenswaarden uit rechtstreeks geldende wet- en regelgeving, mogen de emissies uit de
schoorsteen van de bio-wwk-installatie, ten gevolge van het verbranden van dieriijke vetten (= bedrijfssituatie
B), m.u.v. storingen en stanten/stoppen, de volgende waarder
Component
maximale uurgemiddelde
concentratie mg/Nm^ ^)
214
')
NOx (berekend als NO2)
SO2
20
')
Totaal Stof
24
')
Cd + TI
0,02
0,0015
Hg
Som zware metalen '^) 0,25
HCI
1
HF
0,1
Dioxines en furanen
0,086 ngTEQ/Nm'
CxHy (uitgedrukt in C)
10
CO
43
NH3
5
')
) Emissies gelden bij 12,4 % zuurstof en standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog rookgas.
^) Som van As, Sb, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V.
) Betreft halfuursgemiddelde waarden.
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11.4.3
Verbrandingsmotoren, inclusief de emissiebeperkende installaties/voorzieningen, moeten goed zijn
afgesteld, in goede staat van onderhoud verkeren, op basis van een inspectie- en onderhoudsprogramma
periodiek worden geïnspecteerd en worden schoongemaakt. Het inspectie- en onderhouds-programma in
dezen en de bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden bewaard in het in voorschrift 1.2.1
bedoelde registratiesysteem.
11.4.4
Ingeval van storingen aan de SCR en of overige emissiebeperkende nageschakelde technieken (zoals een
oxydatiekatalysator) waarbij deze voorzieningen niet functioneren, mag een verbrandingsmotor maximaal
gedurende 4 uur, per storing, in bedrijf zijn. Het maximale aantal storingsuren per kalenderjaar mag niet
meer dan 60 bedragen. De data + tijdstippen, de duur, de debieten, de soort brandstof, de oorzaken en de
berekende emissies (vrachten van NOx, SO2 en stof) van de storing dienen in het registratiesysteem te
worden vastgelegd.
11.4.5
Resultaten van emissiemetingen alsmede de hoeveelheden per uur gedoseerde ureum ten behoeve van de
injectie in de rookgassen moeten worden geregistreerd. De gegevens moeten worden bewaard in het
registratiesysteem en te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door controlerende ambtenaren van het
bevoegd gezag.

11.4.6

De emissie van PAK mag zowel in bedrijfssituatie A (uitsluitend verbranden van plantaardige oliën en vetten)
als in bedrijfssituatie B (verbranden van dieriijke vetten) niet meer bedragen dan 0,05 mg/Nm^.
11.5

Controle en onderzoek luchtemissies in bedrijfssituatie A

11.5.1
De concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen
(CxHy) in het rookgas, dient overeenkomstig het daartoe gestelde in het BEMS, te worden bepaald.
11.5.2
Binnen drie maanden na de eerste ingebruikname van de bio-wkk-installatie op plantaardige oliën en vetten
moet door of namens de vergunninghouder in een bed rijf srepresentatieve situatie éénmalig een bepaling
van de emissie van CO en PAK worden uitgevoerd conform de meetmethodiek beschreven in de NEN-EN
15058 resp. NVN 2816. Het is de aanvrager toegestaan om in plaats van de voornoemde normen, na
voorafgaande goedkeuring door het bevoegd gezag, gebruik te maken van een andere gelijkwaardige
meetmethodiek.
11.5.3
De vergunninghouder dient onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot verdergaande reductie van de
emissie van CxHy en Stof van de verbrandingsmotor teneinde een minimale emissieconcentratie van deze
componenten te bewerkstelligen. Hiertoe dienen het eerste jaar na het in bedrijf nemen van de bio-wkkinstallatie, ieder kwartaal metingen te worden verricht en moet uiteriijk 14 maanden na de inbedrijfname een
onderzoeksrapportage aan het bevoegd gezag worden gezonden. Het onderzoek dient tenminste de
volgende elementen te bevatten:
best haalbare mogelijke maatregelen (procesgeïntegreerde en/of nageschakelde technieken) om de
emissieconcentratie van CxHy en Stof te veriagen;
te behalen reducties per afzonderiijke maatregel;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregel(en);
eventuele cross-media effecten en effecten op het energetisch rendement
motivering van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatiebelemmerende factoren;
planning van de implementatie van de haalbare maatregelen;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de uitvoering van het onderzoek.
11.6
Controle en onderzoek luchtemissies in bedrijfssituatie B
11.6.1
Ten tijde van de proefneming met de inzet van dieriijke vetten in de bio-wkk-installatie, dient de
vergunninghouder een onderzoek te verrichten naar de werkelijk haalbare emissieconcentraties van de in
voorschrift 11.4.2 opgenomen parameters bij bedrijfssituatie B. Hiertoe dienen de onderzoeksresultaten
uiteriijk vier maanden voor de datum dat vergunninghouder voornemens is om structureel dieriijke vetten in
te zetten ter informatie aan het bevoegd gezag te worden gezonden. Het onderzoek dient tenminste de
volgende elementen te bevatten:
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gemeten, of op andere wijze bepaalde, emissieconcentraties van de in voorschrift 11.4.2 aangegeven
parameters onder representatieve omstandigheden (d.w.z. met inbegrip van de aanwezige
emissiereducerende maatregelen);
emissie van PAK conform de meetmethodiek beschreven in de NVN 2816 dan wel een andere
gelijkwaardige meetmethodiek;
toetsing van de emissieconcentraties aan de grenswaarden van de eventueel ten tijde van de
proefneming rechtstreeks geldende wet- en regelgeving;
mogelijk te treffen maatregelen om de emissieconcentraties als opgenomen in voorschrift 11.4.2 te
veriagen;
te behalen reducties per maatregel;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregel(en);
eventuele cross-media effecten en effecten op het energetisch rendement
motivering van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatiebelemmerende factoren;
planning van de implementatie van de haalbare maatregelen;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de uitvoering van het onderzoek.
11.6.2
De in voorschriften behorende bij deze vergunning, en de eventueel in rechtstreeks van toepassing zijnde
regelgeving, gestelde meetverplichtingen dienen door de vergunninghouder te worden vastgelegd in een
"Emissie meet- en beheersprogramma". Uiteriijk vier maanden voor de daadwerkelijke inzet van dieriijke
vetten dient dit programma ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het "Emissie
meet- en beheersprogramma" dient ten minste te bevatten:
aantal en situering van de meetpunten;
de voorgenomen te hanteren meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monstername, aantal
monsters, bemonsteringsduur, analysemethode, kalibratie meetapparatuur, detectiegrenzen en
meetonzekerheden) voor de verschillende parameters, waarbij rekening is gehouden met bijlage 1 van
de aanvraag;
omschrijving van de representatieve bedrijfomstandigheden waaronder bemonsterd en gemeten zal
worden;
de organisatie van het uitvoeren van bepalingen/metingen en het de procedure voor het beoordelen
van de meetresultaten;
de verwerking, registratie en rapportage van de meetgegevens;
een omschrijving van de toegepaste rekenmethoden/berekeningswijzen van de jaarvrachten alsmede
de wijze waarop storingsemissies, bedrijfsuren en meetonzekerheden daarin worden betrokken.
11.6.3
De bemonsteringen en emissiemetingen dienen overeenkomstig het vastgelegde en goedgekeurde "Emissie
meet- en beheersprogramma" te worden uitgevoerd.

11.6.4
ledere vijfjaar dient de vergunninghouder onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de emissie
van dioxinen en furanen afkomstig van de bio-wkk-installatie op dieriijke vetten te reduceren. Hiertoe dient
uiteriijk 18 maanden na de inbedrijfname van de installatie op dieriijke vetten een onderzoeksrapportage aan
het bevoegd gezag te worden gezonden. Het onderzoek dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
emissiewaarden welke ingevolge de meetverplichtingen in deze vergunning en rechtstreeks geldende
wet- en regelgeving zijn bepaald;
evaluatie van de gehanteerde meetfrequentie;
mogelijke maatregelen om de emissieconcentraties dioxinen/furanen te veriagen;
te behalen reducties per maatregel;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregel(en);
eventuele cross-media effecten en effecten van maatregelen op het energetisch rendement;
motivering van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatiebelemmerende factoren;
planning van de implementatie van de haalbare maatregelen;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de randvoorwaarden voorde uitvoering van het
onderzoek.
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11.7
Stoffilterinstallaties
11.7.1
De stofhoudende luchtstromen, waaronder de bij machines vrijkomende papiersnippers/-stof, vliegas van de
vergassers en filterresten van het keramisch gasfilter, dienen te worden gereinigd met doelmatige
stoffilterinstallaties. Deze stoffilterinstallaties moeten aantoonbaar zijn ontworpen op een halfuurgemiddelde
stofemissienorm van maximaal 5 mg/Nm^ (onder standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en droog afgas).
De gereinigde afgevoerde lucht mag deze stofconcentratie niet overschrijden.
11.7.2
Defecte, versleten of dichtgeslibde filters dienen onmiddellijk te worden hersteld of vervangen.
11.7.3
Het door stoffiltratie afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de
filterinstallatie wordt verstoord. Het bewaren van filterstof in het proces moet plaatsvinden zonder dat dit stof
zich naar de omgeving kan verspreiden.

11.7.4
Stoffilterinstallaties moeten in goede staat van onderhoud verkeren en minimaal jaariijks worden
geïnspecteerd en worden schoongemaakt. Hiertoe dient vergunninghouder te beschikken over en uitvoering
geven aan een actueel beheersprogramma waarbij deze systemen/voorzieningen periodiek worden
gecontroleerd.
11.8
Fakkel vergassingsinstallatie
11.8.1
De positionering van een fakkel dient aan de veiligheidseisen te voldoen conform het gestelde in de Richtlijn
NPR 7910-1.
11.8.2
De fakkel moet van een gesloten type zijn en moet een zodanige capaciteit hebben dat alle niet verbrande
gassen uit de installatie binnen de fakkel worden verbrand.

11.8.3
De vergunninghouder moet zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering, zodat er bij de verbranding in de
fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt
11.8.4
De fakkelinstailatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het
leidingsysteem kan optreden, tenwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden
blijft gewaarborgd.

11.8.5
Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin ten minste de volgende
gegevens worden geregistreerd:
datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
aard en oorzaak van het affakkelen;
gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.
De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan controlerende ambtenaren
van het bevoegd gezag worden getoond.
11.8.6
De emissies als gevolg van het gebruik van de fakkels moeten worden bepaald volgens paragraaf 5.3 van
het document "Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag" uit de rapportagereeks Milieumonitor
(nummer 14, maart 2004) van RIVM/MNP.
11.9
Rapportage luchtemissies
11.9.1
Alle emissies van luchtverontreinigende stoffen moeten jaariijks vóór 1 april over het voorgaande
kalenderjaar, zonder rekening te houden met een ondergrens, worden verantwoord en gerapporteerd aan
het bevoegd gezag. In deze rapportagemoeten ten minste de volgende gegevens omtrent de metingen
worden opgenomen:
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doel van de meting, beschrijving van de installatie, datum, tijdstip en tijdsduur van monstername;
de gebruikte meetnorm en eventuele afwijkingen van de beschreven meetmethode, inclusief
motivering waarom is afgeweken;
beschrijving van de bedrijfsomstandigheden, soort biomassa-inzet en doorzetsnelheid tijdens de
monstername en eventuele variaties daarin;
weergave van de parameters in de schoorstenen, waaronder in ieder geval temperatuur, debiet
zuurstofgehalte, druk en vochtgehalte alsmede de atmosferische omstandigheden ten behoeve van
de omrekening naar normaalomstandigheden;
identificatie van het meetvlak en van het/de monstername-punt(en) in het meetvlak, een meet^/lakbeoordeling inclusief afmetingen van de leiding, plaats en oriëntatie van de meetopeningen,
elementen die een verstorende invloed kunnen hebben op de stromingen in het meetvlak;
beschrijving van de gebruikte apparatuur, waaronder in ieder geval merk, type en serienummer,
gebruikte materialen, kalibratiegegevens;
gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de bemonstering, zoals temperatuur van slangen en
filters (bij venwarmde monstername), verantwoording isokinetiek (bij isokinetische monstername);
resultaten van de blanco-bepalingen;
bij gebruik van continu registrerende analyseapparaten, de grafische weergave van de relevante
parameters gedurende de gehele meetperiode;
de wijze van berekening van de emissie(s) en bepaling van de meetonzekerheid;
uiteindelijke meetresultaat, uitgedrukt in de eenheden en omstandigheden waarin ook de emissie-eis
is uitgedrukt en toetsing aan de emissie-eis;
bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest op het meetproces of de -uitkomst.
accreditatienummer en scopenummervan de meetinstantie.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift venwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederiands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op andere
wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de venwijdering daan/an, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
BEES:
Besluit emissie-eisen stookinstallaties
BEMS:
Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft redelijkenwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
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Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Venwaarioosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BRCL:
Bodemrisico Checklist (zie deel A3 van de NRB)
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
BVA:
Besluit verbranding afvalstoffen.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
DIFFUSE EMISSIES:
Niet gekanaliseerde emissies door lekveriiezen of afkomstig van oppervlaktebronnen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, 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-bagsen intermediate buikcontainers
(IBC's).
EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
ENERGIE EFFICIËNTIE PLAN (EEP):
Een energie-efficiencyplan geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het
energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan gestelde doelstellingen.
EURAL:
De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaariijke afvalstoffen.
Ffw:
Flora- en faunawet.
GELUIDBELASTING:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
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Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen.
GPBV:
Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.
HUISHOUDELIJK AFVAL:
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde
bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaariijk afval.
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
INSTALLATIES OF PROCESINSTALLATIES:
Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, venwerken of
opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met
inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (Europese wetgeving
voor best beschikbare technieken).
IRW:
Indicatieve Rekenwaarden voor metalen die gebaseerd zijn op overschrijding van de streefwaarden bodem
maar die niet de status van streefwaarde hebben.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
KIWA:
Dienstverienend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Nbw:
Natuurbeschermingswet.
NEN:
Een door de Stichting Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010:
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN 2078:
Eisen voor industriële gasinstallaties.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
NEN 3028:
Eisen voor verbrandingsinstallaties.
NEN 5725:
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.
NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederiands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederiandse norm is aanvaard.
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NEN-EN 14181:
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.
NEN-EN 858-1:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen
en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.
NEN-EN 858-2:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijvoorbeeld olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van
nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.
NEN-EN 15058
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie
NEN-EN 15259:
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en
voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.
NEN-EN-ISO 14001:
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISO 9001:
Internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht
NPR:
Nederiandse Praktijk Richtlijn.
NPR 7910-1:
Gevarenzone-indeling voor gasontploffingsgevaar (2008).
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
NVN 2816:
Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
ORC:
Organic Rankine Cycle
PAK:
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
PGS:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaariijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 29:
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Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale
cilindrische installaties'. Downloaden viawww.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl,
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
QAL2
Procedure waarbij het meetsysteem, onder bed rijfscondities, wordt gekalibreerd ten opzicht van de
referentiemethode.
RENDABELE MAATREGEL:
Naar keuze van de ondernemer ofwel:
1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijfjaar of minder, of
2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmeri<end zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
TERUGVERDIENTIJD:
De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de
jaariijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende
energiebesparing en andere besparingen.
In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderiijke energiebesparende componenten
moetin plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van
een installatie zonder de energiebesparende componenten.
Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende
energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende
kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten
van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.
TEQ:
Toxisch equivalent
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Situatie waarin door goede afstemming van maatregelen en voorzieningen de kans op bodemverontreiniging
nihil is.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voonwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
VOS:
Vluchtige Organische Stoffen; stoffen met een koolstofskelet, die tijdens een proces of tijdens gebruik van
een product in de atmosfeer terecht komen; uitgezonderd zijn chloorfluorkoolwaterstoffen, halonen en
methaan.
WERKVOORRAAD:
De hoeveelheid aan opgeslagen grond- en hulpstoffen in emballage die nodig is voor de productie
gedurende een reguliere werkdag.
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WHO:
Air Quality Guidelines for Europe, Second edition, WHO Regional Publications, European Series, nr. 91
WITTE LUST BIOMASSA:
Een lijst met biomassastromen die voldoen aan de definitie van 'schone biomassa', zoals die is opgenomen
in de Richtlijn 2001/80/EG.
Wm:
Wet Milieubeheer.
Wtw:
Watenwet.
ZONE (GELUID):
In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten
gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
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BIJLAGE 2 : REFERENTIE- EN CONTROLEPUNTEN GELUID
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