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1
1.1

Ontwerpbesluit
Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 22 december 2016 een aanvraag om een
omgevingsvergunning (een revisievergunning) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Coöperatie AVEBE U.A (Avebe).
Het aanvraagnummer is OLO 2680351
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Avebe-weg 1 te Foxhol, kadastraal bekend onder gemeente
Hoogezand, sectie L nummers 3277, 3287, 4419, 4420, 4425, 4429, 4430, 4433, 4444 (deels),4446
(deels), 4474, 4539 (deels), L4524.
Aangevraagd is de volgende Wabo-activiteit: "het veranderen of veranderen van de werking en het in
werking hebben van een inrichting".
1.2

Voorgenomen beslissing

Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens te beslissen:
1. gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. de vergunning te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking
hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 2.6 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
- Bijlage M1 toelichting vergunningaanvraag omgevingsvergunning documentdatum: 2 maart 2017 en
daarvan hoofdstuk 2
4. op basis van artikel 2.7a vierde lid sub a tot en met c Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften aan
de vergunning te verbinden met betrekking tot geuremissiewaarden, geurbelastingen en
voorzieningen voor beperken geurhinder ;
5. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
6. dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften,
de voorschriften bepalend zijn;
1.
1.3

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale
website. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen in het gemeentehuis van de
gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis gedurende zes weken ter inzage.
1.4

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft
eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar
voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen
dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de provincie
Groningen via telefoonnummer: 050-3164911.
1.5

Ondertekening

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend
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1.6

Verzending

Verzonden op:
Een exemplaar van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:


Coöperatie AVEBE U.A.: Postbus 15, 9640 AA Veendam;



College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer Postbus
75, 9600 AB Hoogezand;



Burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer Postbus 75, 9600 AB Hoogezand;



Ministerie van Infrastructuur en Milieu/ Directie Veiligheid en Risico's, Postbus 20901, 2500 EX
Den Haag;



Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;



Inspectie SZW, Directie Major Hazard Control, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;



Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;



Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;



Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Afdeling vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE
Utrecht;
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2
2.1

Procedure
Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven, tenzij bij de
voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.
Aangezien bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag geen MER moet worden gemaakt
hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
De ontvangst van de aanvraag is bevestigd aan de aanvrager.
Gedurende zes weken na publicatie ligt een ontwerp van dit besluit ter inzage in het gemeentehuis van
de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis. Gedurende deze periode is iedereen in de
gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.
2.2

Projectbeschrijving

Op 22 december 2016 is door Avebe een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen
of veranderen van de werking en het in werking hebben van een bestaande inrichting.

Aanleiding voor het revisietraject zijn:
- De onoverzichtelijke vergunningsituatie die is ontstaan ten gevolge van het grote aantal besluiten
sinds 2002;
- Splitsing van de inrichting van Avebe op betreffende locatie in de inrichting van Avebe en de
inrichting van DMV Fonterra Excipients B.V. (DFE Pharma)
- Tevens zijn een aantal installaties buiten gebruik gesteld. Deze activiteiten worden nu dus ook niet
opnieuw aangevraagd. Met de inwerkingtreding van deze omgevingsvergunning, zal de vergunning
voor deze installaties vervallen. Het betreft:
- De protastarfabriek (met onder andere de eiwitdroger);
- Voorbezinktank en slibopslag protastarslib;
- Zuivering C;
- Gasturbine en afgassenketel 3
- De productievermindering op de inrichting van 300 kton naar 180 kton per jaar.
De milieubelasting van de inrichting neemt hierdoor af. Het betreft vooral de milieucompartimenten
geur en geluid.

Nader omschreven activiteiten:
- De productieprocessen die plaatsvinden op het terrein zijn:
M en N (gebouw 10), met een productie van 32.000 ton zwelstijfsels per jaar;
-fabriek (MP, gebouw 50-V en 63), met een productie van 128.000 ton kookstijfsels per
jaar;
Deze drie fabrieken hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van 180.000 ton per jaar aan
zetmeelderivaten.
- Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) voor de zuivering van het afvalwater van de verschillende
derivatenafdelingen (inclusief afvalwater van derden) en lozing van het effluent van de AWZI op de
Eems-Dollard middels de Veen Koloniale Afvalwaterleiding (VKA).
- Op diverse locaties vindt opslag plaats van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage en in opslagtanks.

Ondersteunde activiteiten betreffen:
- voorzieningen voor de opwekking van stoom met een stoomketel;
- voorzieningen voor het onttrekken en behandelen van grondwater;
- het intrekken van en lozen van oppervlaktewater ten behoeve van koeling in procesinstallaties;
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- laboratorium werkzaamheden; onderzoek, applicatie en analyses;
- diensten voor logistieke activiteiten, aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen,
chemicaliën en emballage en de aflevering van gereed product;
- koeltorens, perslucht;
- afdelingen onderhoud (maintenance) en andere faciliterende afdelingen.

Omgeving
De inrichting is gevestigd op het industrieterrein "bedrijventerrein Hoogezand West" nabij het dorp
Foxhol. De dichtstbijzijnde woning ligt op 15 m van de inrichtingsgrens.
Aan de zuidzijde ligt de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en direct ten zuiden daarvan ligt het
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer.
2.3

Huidige vergunningsituatie inrichting

Op 6 augustus 2002 hebben wij een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer (hierna: Wm) verleend (kenmerk 2002/8860/32, RMM) voor het in werking hebben van
een inrichting bedoeld voor de productie van zetmeelderivaten en eiwitten te Foxhol.
Op 11 november 2003 is voornoemde revisievergunning op grond van artikel 8.24 van de Wm
gewijzigd (kenmerk 2003-19.939/46, MV) waarbij een gewijzigd voorschrift met betrekking tot de
emissie van propyleenoxide aan de vergunning is verbonden.
Per 22/12/2009 is op grond van artikel 2.25 lid 2 van de Invoeringswet Waterwet, de
lozingsvergunning van Avebe, verleend door de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 februari
1996 met kenmerk DNN 96/963, inclusief twee wijzigingen, gelijk gesteld met de milieuvergunning
van Avebe.
Bij besluit van 18 mei 2010 (kenmerk 2010-29.967/20, MV) hebben wij een veranderingsvergunning
op grond van artikel 8.1 van de Wm verleend in verband met wijzigingen ten aanzien van de productie
van Primojel- en Primellose.
Bij besluit van 12 juli 2011 (kenmerk 2011-32.001/28, MV) hebben wij een veranderingsvergunning op
grond van artikel 8.1 van de Wm verleend voor de realisatie van een buitenopslag voor vloeibare
chemicaliën en een wijziging van de opslag van vloeibaar stikstof.
Bij besluit van 26 juni 2012 (kenmerk 2012-27.571/26, MV) hebben wij een veranderingsvergunning
op grond van artikel 8.1 van de Wm verleend voor de opslag van gevaarlijke stoffen PGS-15.
Bij besluit van 23 juli 2013 (kenmerk 2013-31.217/30, MV) hebben wij een veranderingsvergunning op
grond van artikel 8.1 van de Wm verleend voor wijziging geluidruimte.
Bij besluit van 26 november 2013 (kenmerk 2013-48914/48, MV) hebben wij de vergunning, op
verzoek van Avebe, gedeeltelijk ingetrokken in verband met herinrichting van de locatie.
Bij besluit van 2 februari 2016 (kenmerk 617109) hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd.
Sinds 2002 zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 14 meldingen ex artikel 8.19 van de
Wm ingediend.
Voornoemde vergunningen worden op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 10 omgevingsvergunningen verleend voor
milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting en/of bouw- en sloopwerkzaamheden.

Opmerking
Bovengenoemde vigerende Omgevingsvergunningen komen te vervallen bij het in werking treden van
dit besluit.
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2.4

Bevoegd gezag

Richtlijn Industriële emissies
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse
milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU, PbEU L334). In de vigerende vergunning staat
de inrichting vanwege het stoken in installaties met een nominaal thermisch vermogen van 50 MW of
meer, nog aangewezen onder categorie 1.1. van de bijlage 1 van de RIE en was daarmee een IPPCinrichting.
Door het buiten gebruik stellen en verwijderen van genoemde installatie valt de inrichting niet meer
onder een categorie van bijlage 1 van deze richtlijn en is geen sprake meer van een IPPC-inrichting.

Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo)
De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Brzo vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen.
De inrichting is aangewezen vanwege overschrijding van drempelwaarden die gelden op grond van
Bijlage 1, deel 1milieugevaren E1 van de Seveso III richtlijn.

Conclusie bevoegd gezag
Gelet op de aanwijzing als Brzo-inrichting zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (op
grond van Besluit Omgevingsrecht artikel 3.3. lid 1 het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning
voor onderhavige inrichting te verlenen of te wijzigen.
Gelet op het Besluit Omgevingsrecht, Bijlage 1, onderdeel B, artikel 1.a is sprake van een
vergunningplichtige inrichting
Het bevoegd gezag is er procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor dat in het besluit alle
aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur
en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dient het bevoegd
gezag ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar
zijn afgestemd.
2.5

Volledigheid aanvraag

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een volledige aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)(o.a. art. 4.17 en 4.18 lid 1 onder b, jo. art. 4.13 lid1 van
het Brzo).
Op de aanvraag zijn de volgende aanvullingen ingediend:
13 januari 2017, een MRA, QRA en een VR;
7 maart 2017, een aantal MSDS-en, BBT-document geluid en een nieuwe (tweede versie) van: de
aanvraag(M1), watersituatie(M10), QRA, kennisgeving, PGS15(M9), bulk-chemicals (M16_1),
werkvoorraad (M16_1);
16 maart 2017, een nieuwe (tweede versie) van het VR en het MRA;
22 maart 2017, een akoestisch onderzoek maximale geluidniveaus;
4 mei 2017, M10 toelichting indirecte lozing;
5 mei 2017, een Finale versie van het MRA;
26 juni 2017, rapportage van geurmeting slibindikkingsgebouw (Olfasense, AVB17B1, mei 2017).
De aanvraag en de aanvullingen daarop hebben wij aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag evenals de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag
is dan ook volledig ontvankelijk en door ons in behandeling genomen.
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2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de
artikelen 6.1 en 6.3 Bor, en aangezien de aanvraag betrekking heeft op milieuactiviteiten binnen een
hoge drempelinrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Besluit risico’s zware ongevallen 2015,
hebben wij, conform art. 6.15 Bor, de aanvraag ter advisering verzonden via het Omgevingsloket op 12
januari 2016 aan:


het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;



de burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;



het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Veiligheid en Risico’s;



de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;



Inspectie SZW;



het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen;



het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de een advies ontvangen van de Veiligheidsregio (dd 8 maart 2017)
en tevens hebben wij op grond van artikel 2.14 juncto 2.26 Wabo een advies ontvangen van
Rijkswaterstaat (dd 29 mei 2017).
In de inhoudelijke overwegingen is aangegeven hoe wij deze adviezen bij onze besluitvorming hebben
betrokken.
2.7

Zienswijzen

pm.
2.8

Coördinatie Waterwet

Er is geen sprake van een nieuwe lozing waarvoor een watervergunning vereist is. Daarom is
coördinatie niet aan de orde.
2.9

Publicatie ontwerpbesluit

Van dit ontwerpbesluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en
op de provinciale website.
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3
3.1

Inhoudelijke overwegingen milieu
Milieuhygiënisch toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1
aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van
de aanvraag.
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing:
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming
van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die
de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet
kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te
beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de
inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, evenals het milieubeleid dat hij met
betrekking tot de inrichting voert.
Wij beperken ons in het onderstaande tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk
op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten in deze inrichting zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Dit wordt hieronder onderbouwd.
In deze beschikking zijn de voor de te vergunnen activiteiten relevante voorschriften opgenomen.
3.2

Activiteitenbesluit

Inleiding
Het Activiteitenbesluit (AB) is een Algemene maatregel van bestuur waarin voor bepaalde activiteiten
direct werkende eisen zijn gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden
opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het AB worden afgeweken voor zover dat in het AB is
aangegeven.
Uit bijlage 1 van het Bor blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op een type C inrichting.
De inrichting valt niet onder de richtlijn industriële emissies en heeft geen IPPC-installatie.
Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het AB van toepassing zijn. Dit betekent dat
bepaalde voorschriften uit het AB en de bijbehorende Ministeriële regeling (Activiteitenregeling) een
rechtstreekse werking hebben en er voor die specifieke onderdelen geen voorschriften in de
vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn
die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het AB en de bijbehorende
Ministeriële regeling.

Bepalingen met betrekking tot activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het
AB.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de
genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:
1.

Paragraaf 3.1.3, lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
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2.

Paragraaf 3.2.1, het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote

stookinstallatie;
3.

Paragraaf 3.2.2, in werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk,

meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit;
Van toepassing op de 2 gasmeet- en (gasdruk)reduceerstations die eigendom zijn van N.V.
Nederlandse Gasunie. De gasontvangst- en reduceerstations die binnen de grens van de inrichting van
Avebe zijn gelegen behoren tot de inrichting van Avebe.
4.

Paragraaf 3.2.5, in werking hebben van een natte koeltoren

5.

Paragraaf 3.2.6, in werking hebben van een koelinstallatie;

6.

Paragraaf 3.3.2, het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of

spoorvoertuigen;
7.

Paragraaf 3.4.3, opslaan van (inerte) goederen;

8.

Paragraaf 3.4.9, opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse

opslagtank
Van toepassing op opslag van gasolie in een dubbelwandige stalen tank met een inhoud van 15 m³ in
gebouw 26. De gasolie wordt gebruikt voor het noodstroomaggregaat.
Van toepassing op de dieseltank voor de noodstroomvoorziening. Dit betreft een 150 kVA
noodstroomaggregaat welke door een dieselmotor wordt aangedreven.
9.

Paragraaf 3.6.1, bereiden van voedingsmiddelen.

De aanvraag wordt voor wat betreft deze activiteiten gezien als melding in het kader van het
Activiteitenbesluit.
Er worden geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De
voorschriften uit het AB voldoen voor deze situatie.
Op bovengenoemde activiteiten is tevens afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) van
toepassing.

Algemene regels voor de hele inrichting
Voor de hele inrichting is afdeling 2.3 (lucht), omdat het een type C inrichting betreft waartoe geen
IPPC-installatie behoort.
De afdeling 2.4 (bodem) is slechts deels van toepassing op de activiteiten die onder hoofdstuk 3 van
het AB vallen.

Maatwerkvoorschriften
De voorschriften van het AB hebben rechtstreekse werking. Indien het AB dit aangeeft is het wel
mogelijk voor het bevoegd gezag om aanvullende maatwerkvoorschriften vast te stellen

Maatwerk lucht
Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het AB.
Afdeling 2.3 van het AB bevat regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting,
emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Het AB biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en
onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.
De regelgeving ten aanzien van lucht uit de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) is per ingang van 1
januari 2016 opgenomen in afdeling 2.3 van het AB. Voor overgang van een bestaande
omgevingsvergunning naar de NeR is in het AB voor de bestaande vergunningvoorschriften een
overgangsregeling van 3 jaar opgenomen. Dat houdt in dat de huidige voorschriften voor 3 jaar als
maatwerkvoorschriften worden beschouwd, voor zover deze voorschriften passen binnen de regels van
het maatwerk. In deze periode moet het bedrijf voorbereidingen treffen om te gaan voldoen aan de
normering uit het activiteitenbesluit, danwel, indien daartoe een maatwerkmogelijkheid bestaat, via
een onderbouwde melding de overheid verzoeken tot een besluit met een aangepast
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maatwerkvoorschrift. Omdat de bestaande voorschriften (tot 1 januari 2019) als maatwerkvoorschrift
worden beschouwd zijn aan de voorliggende beschikking dan ook geen extra maatwerkvoorschriften
verbonden. De bestaande maatwerkvoorschriften L3, L4 en L5(zie bijlage 4) blijven tot 1 januari 2019
onverkort van toepassing als maatwerkvoorschrift.

Maatwerk bodem
Op de onder hoofdstuk 3 van het AB vallende activiteiten is afdeling 2.4 (bodem) van het AB van
toepassing, omdat het een type C inrichting betreft.
De voorschriften van het AB hebben rechtstreekse werking.
Wij zijn van mening dat er in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften hoeven te worden
gesteld voor de onder hoofdstuk 3 AB genoemde activiteiten, omdat de voorschriften van het AB
voldoen voor deze situatie.
Voor de overige potentieel bodembedreigende activiteiten zijn voorschriften aan deze vergunning
verbonden.

Geur
Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het AB en in de Handleiding geur:
bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als
algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van
nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar
hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau gaat uit van het bereiken van een hoog
beschermingsniveau zoals dat wordt bedoeld in artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBTprincipe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches zijn in het AB voorschriften
opgenomen. Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 2.7a vierde lid sub a tot en met c bij
maatwerkvoorschrift geuremissiewaarden vaststellen (sub a), bepalen dat bepaalde geurbelastingen op
bepaalde plaatsen niet mag worden overschreden (sub b) of bepalen dat voorzieningen worden
aangebracht of andere regels in acht worden genomen om de geurhinder te beperken (sub c).
Provinciaal geurbeleid / Toetsingskader
Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad
voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt geldt de hindersystematiek Geur. Deze
hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende
aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige
bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar
hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel. 2.7a van het
AB.
Geurhinder is sinds 1 januari 2016 geregeld in het AB. De geurrelevante activiteiten van Avebe worden
niet genoemd in hoofdstuk 3 of 5 van het AB. Hierdoor is afdeling 2.3 van het AB van toepassing. In
artikel 2.7a wordt het bereiken van een aanvaardbaar hinderniveau (verder: Ahn) als het primaire doel
weergegeven. Op grond van artikel 2.7a moet het Ahn worden bepaald. Indien er onder toepassing van
BBT het Ahn niet wordt bereikt, blijft er een saneringssituatie bestaan waarop artikel 2.7a lid 4 en 5 van
toepassing is.
Het geurbeleid van de provincie Groningen, dat is opgenomen in het Milieuplan 2017-2020 en de
ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl is op 13 december 2016 door Gedeputeerde Staten van
Groningen vastgesteld. Hierin is het aanvaardbaar geurhinderniveau vastgesteld. Het afwegingsproces
als bedoeld in artikel 2.7a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer is hierbij gevolgd. Het provinciaal
geurbeleid heeft een normatief kader waarin de geurbelasting, aangenaamheid en frequentie van de
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geurimmissie een rol spelen. Volgens het geurbeleid wordt het aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld
conform de artikelen 10 of 11 voor respectievelijk situaties met of zonder een saneringstraject. Artikel
10 geeft dat aan de vergunning de norm wordt opgelegd conform het normatief kader of zoveel lager
als met toepassing van BBT haalbaar is. Artikel 11 geeft aan dat aan de vergunning de norm wordt
opgelegd conform het normatief kader of, indien dat niet haalbaar is, een inspanningsverplichting om
op termijn alsnog aan deze norm te gaan voldoen.
Het Rijksbeleid ontbeert een normatief kader. Het provinciaal beleid geeft een normatief
toetsingskader.
In het toetsingskader worden de aspecten die de geurbelasting bepalen meegenomen. Deze elementen
zijn:
•

geurgevoelige objecten;

•

geurconcentratie;

•

hedonische waarde (geurbelevingswaarde);

•

frequentie van waarneming;

•

onnauwkeurigheid en onzekerheid.

Voor de geurbelasting wordt, met in acht neming van het bovenstaande, door de provincie Groningen
het in de onderstaande tabel weergegeven toetsingskader gehanteerd voor te beschermen objecten.
Tabel 1: Normenkader uit het provinciaal geurbeleid

Norm

(A) Objecten met een hoog beschermingsniveau
(B) Objecten met een laag beschermingsniveau
(C) maximum belasting geurgevoelige objecten

98-percentielconcentratie behorende bij een
hedonische waarde geldend voor:
Bestaande situaties
Nieuwe situaties
-1
-0,5
-2
-1
-3
-2

Bescherming van objecten:
-

objecten met een hoog beschermingsniveau moeten voldoen aan de A–waarde;

-

objecten met een laag beschermingsniveau moeten voldoen aan de B–waarde;

-

hierbij kan bij objecten van een hoog, resp. laag beschermingsniveau gemotiveerd worden

afgeweken tot de B–waarde resp. C–waarde;
-

afwijken van de A– of B–waarde kan alleen op basis van verblijftijden en emissietijdstippen , dit

ter beoordeling van het bevoegd gezag. Voorbeeld: bij een bron met een continue emissie naast een dagschool
zal de feitelijke belasting overdag kleiner zijn dan de berekende geurbelasting (die immers voor de hele dag geldt).

Geuronderzoek
Bij de aanvraag is een geurrapport (Olfasense, AVBE16B2, d.d. 20 december 2016) gevoegd. Dit
rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van een kwantitatief geuremissie- en immissieonderzoek.
Het uitgevoerde geuronderzoek is conform artikel 2.7a lid 2 op verzoek van het bevoegde gezag
uitgevoerd en voldoet aan de criteria zoals genoemd in de NTA 9065.
In het geuronderzoek is een overzicht van de geuremissie van de bedrijfssituatie uit 2009 en de
actuele situatie gepresenteerd. Hiertoe zijn de contouren gebruikt die overeenkomen met het
normstelsel van de provincie Groningen zoals die in de vorige paragraaf is beschreven. Uit dit
onderzoek blijkt dat de geurbelasting in zowel de historische situatie (2009) als de huidige situatie
hoger is dan het normatief toetsingskader van de provincie Groningen. De geurnormering bij
aaneengesloten woonbebouwing, horend bij een hedonische waarde van H=-1 (1,2 ouE als 98
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percentiel), wordt in de woonwijk van Foxhol overschreden. De emissie van het slibgebouw is daarbij
aanwezen als belangrijkste bron voor de verspreiding van geur in de omgeving.
Maatregelen.
In het geuronderzoek is in paragraaf 6.3.3. een techniek ter reductie van de geuremissie van het
slibgebouw overwogen. Met de te treffen techniek kan de geuremissie met meer dan 90% worden
gereduceerd. Het rapport geeft aan dat met deze reductie de geurbelasting terug gaat van 4,7 naar 2,1
ouE/m3 als 98-precentielwaarde, waarmee wordt voldaan aan het geurbeleid van de provincie.
Uit de aanvullende informatie d.d. HOLD juni 2017 (rapport Olfasense mei 2017) blijkt dat de
geuremissie van het slibgebouw inmiddels is gereduceerd door een andere maatregel, namelijk de
beëinding van de protastar-produktie in de inrichting. Een nieuwe geurmeting uitgevoerd op 1 mei
2017 nadat de protastar-productie is beëindigd geeft een geurreductie van het slibgebouw van 74*106
ouE/uur naar minder dan 0,1*106 ouE/uur(detectielimiet). Dit is een reductie van meer dan 99% procent.
Aanvullende technische maatregelen zijn dus niet meer nodig, omdat ten gevolge van de beëindiging
van de protastarproductie inmiddels voldaan wordt aan het geurbeleid van de provincie.
Aanvaardbaar hinderniveau
Gelet op de huidige geurbelasting, het provinciaal geurbeleid, en kosten van de maatregelen en de
reductie van deze maatregelen wordt het aanvaardbaar hinderniveau gesteld op 1,2 ouE/m3 als 98
percentiel.
Maatwerkvoorschriften
Conform het gestelde in artikel 2.7a leggen wij middels maatwerkvoorschriften op dat de geurbelasting
bij woningen niet meer mag bedragen dan 1,2 ouE als 98 percentiel van de uurgemiddelde
concentraties.
Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn.
3.3

Beste beschikbare technieken

Inleiding
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT)
worden toegepast.
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de in de bijlage bij de Mor
aangewezen informatiedocument over beste beschikbare technieken. Dit betreft de volgende in het
kader van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen opgestelde richtlijnen:
PGS15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2016 versie 1.0 (september 2016) ;
PGS30: Bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (december 2011);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012).

Conclusie
Uit onze toetsing blijkt dat de inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte
voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT).
Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
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3.4

Nationale milieubeleidsplan

Het algemene rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te
tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
omgevingsvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de
emissies van NOx, SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de inrichting niet in strijd is
met het NMP.
3.5

Provinciale Omgevingsvisie

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in de
Omgevingsvisie 2016-2020, die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 2016 hebben vastgesteld.
Hierin is het beleid vastgelegd voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie
op verschillende beleidsterreinen zoals milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water.
Deze Omgevingsvisie is op 15 juli 2016 in werking getreden.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen
worden nagestreefd:


een duurzame economische structuur: concurrerend, bereikbaar en toekomstbestendig;



een duurzame, aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving in sterke steden en vitale
dorpen, omgeven door een mooi landschap.

Bij de uitvoering van beide doelen staat duurzame ontwikkeling centraal in ons handelen. Dit gaat om
de economische, sociale en ecologische domeinen, waarbij gekeken wordt naar effecten zowel in het
nu als in de toekomst. Het gaat daarbij ook om begrippen als houdbaar, leefbaar en rechtvaardig. Ons
beleid resulteert in een leefbare (people), aantrekkelijke en veilige (planet) en concurrerende en
bereikbare (profit) provincie.
In deel C Beleid, hoofdstuk 20 “Tegengaan milieuhinder”, blz. 122 e.v., worden de doelstellingen die
specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
Voor de uitvoering hiervan is op 13 december 2016 het “Milieuplan provincie Groningen 2017-2020”
(hierna MP) vastgesteld. Het plan is voor een belangrijk deel voortzetting van bestaand beleid. Nieuwe
elementen zijn overgenomen uit de adviezen uit het Evaluatie Rapport (ER), de Noordelijke Rekenkamer
en de evaluatie van het Vergunnings-, Toezicht- en Handhavingskader (VTH-kader). Daarnaast zijn de
onderstaande zaken nieuw in het MP:
•

Voor meerdere milieuthema’s verwijst het MP naar andere uitvoeringsprogramma’s: (1) energie

en klimaat, (2) bodem en ondergrond, (3) water, (4) duurzame ontwikkeling en (5) veiligheid.
•

Het programma “Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016” is afgelopen. Het beleid wordt

evenwel voortgezet en is opgenomen in het MP.
•

Het MP geeft het startschot voor een milieumonitor. Hierin worden bestaande milieu-

gerelateerde rapportages geïntegreerd.
•

In het MP is het operationele VTH-beleid opgenomen voor de grote industriële- en

afvalbedrijven. Hiermee vervalt een groot deel van de huidige, aparte beleidsregel Vergunningen,
Toezicht en handhaving 2016. Bijlage 1 van het MP bevat onze Vergunningenstrategie Wabo (Milieu).
Hiermee wordt deels voldaan aan de toekomstige landelijke verplichting uit het Besluit VTH.
•

Milieuklachten gaan wij sneller afhandelen en wij zorgen dat de klacht sneller terecht komt bij

het bedrijf dat de (vermoedelijke) bron is van de milieuhinder. De geur-app die wordt ontwikkeld en
uitgerold samen met stakeholders met het oog op gezondheid en milieu, past hierbij.
•

In het gebiedsgerichte milieubeleid richten wij ons op een faciliterende en regisserende rol

richting gemeenten. Aanleiding is de herindeling tot feitelijke gebieden en de komst van de
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Omgevingswet in 2019. Wij bereiden de overdracht voor naar de gemeenten van een aantal taken en
bevoegdheden, waaronder voor bodembeheer.
•

Daar waar wij sturing of invloed hebben op afval en input voor industriële productie,

stimuleren wij naast - preventie - nadrukkelijk de overgang naar een circulaire en bio-based economie
binnen het thema afval.
Met dit MP dragen wij bij aan een schoon en veilig Groningen. De provincie Groningen stimuleert de
overgang naar een circulaire economie en draagt zorg voor haar rol als bevoegd gezag voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Bij het bepalen van milieunormen wordt vooral uitgegaan van gezondheidseffecten voor bewoners. De
toestand van het milieu in Groningen wordt beter gemonitord. Een belangrijk speerpunt is het
verminderen van hinder door stank, lawaai en veiligheidsrisico’s en het zetten van stappen naar een
duurzame leefomgeving.
Wij zijn van mening dat de werkwijze van de inrichting niet in strijd is met de Provinciale
Omgevingsvisie.
3.6

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling
natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van
de Wet natuurbescherming is ook het Bor gewijzigd.
Op grond van de Wet natuurbescherming is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor
Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde planten diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wet natuurbescherming vereist.

Aanvraag
Bijlage "N1 voortoets natuur" bij de aanvraag geeft aan dat (significante) negatieve effecten als gevolg
van de inrichting op Natura 2000 gebieden en bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen op
voorhand kunnen worden uitgesloten.
Tevens zijn de gevolgen voor beschermd natuurmonument Oeverlanden en Schildmeer alsook de
aangrenzende planologisch beschermde natuurwaarden als gevolg van Avebe beoordeeld in verband
met de aanvraag Omgevingsvergunning (revisie). Gebleken is dat de stikstofdepositie lager wordt dan
de huidige vergunde situatie.
De conclusie van de voortoets is dat geen sprake is van (significante) negatieve gevolgen en dat geen
sprake is van een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Conclusie
Op grond van de ingediende aanvraag concluderen wij, dat de aangevraagde activiteiten niet relevant
zijn in het kader van de Wet natuurbeschermingswet en er geen vergunning en/of ontheffing op grond
van de Wet natuurbescherming is vereist.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van
oordeel dat er geen redenen zijn om aan omgevingsvergunning aanvullende voorschriften te
verbinden.
3.7

Milieuzorg

De Wabo bepaald in artikel 2.14 lid 1 onder 6 dat milieuzorg betrokken wordt bij de besluitvorming.
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
In de aanvraag bijlage "M12-1 milieumanagementsysteem" vermeld Avebe te werken aan de
implementatie van een milieumanagementsysteem conform de internationale norm NEN-EN-ISO
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14001:2015. Het systeem zal in 2017 geïmplementeerd worden in de organisatie, waarbij gestreefd
wordt naar certificatie eind 2017.
De elementen van een milieuzorgsysteem die wij vooral van belang achten voor reductie van de
nadelige gevolgen voor het milieu zijn beschikbaarheid van werkinstructies en procedures gericht op
milieuzorg, interne controles, registratie van resultaten en een jaarverslag. In deze vergunning zijn
deze elementen, met uitzondering van het jaarverslag, in voorschriften nummer 1.3 tot en met 1.10
vastgelegd.
3.8

Productieprocessen

Aanvraag
Walsen Zwelstijfselproductie: in een reactor vindt de chemisch/fysische omzetting van zetmeel plaats
met diverse reagentia onder matige verhoogde druk en temperatuur.
Het product wordt gemalen, gedroogd, gezeefd gemengd en afgevoerd naar opzaksilo' s en daarna
verpakt en gepelletiseerd.
Walsen Verknopingafdeling: hier vind een voorreactie plaats van zetmeel met dichloorpropanol. Dit is
een PGS-klasse 3 stof met lage dampspanning.
Extrusie: de procesvoering is in hoofdlijnen identiek aan die bij Walsen, echter er wordt veel minder
water toegevoegd.
Multi-Purpose fabriek: productie vindt plaats in twee reactielijnen en twee drooglijnen.

Conclusie
In relatie tot de veiligheid van genoemde processen hebben wij de voorschriften van paragraaf 5 aan
dit besluit verbonden met betrekking tot regeling en beveiliging van de installaties.
3.9

Opslagtanks

Aanvraag
Avebe slaat chemische stoffen op in tanks van staal en kunststof welke inpandig of uitpandig (onder
andere op opstal 61) staan opgesteld.
Opgeslagen stoffen:
Tankenlijst (zie VR bladzijde 30) (zie bijlage M16_1 bij aanvraag):
Stof

aantal tanks,

tanknummers

ADR

locatie

97V001

8.3

opstal 61

inhoud per tank
azijnzuuranhydride

1* 65 m3,

(99.5%)
chloorbleekloog

(uitpandig)
3* 91

m3 ,

(15%)

39V001

8

39V002

opstal 61
(uitpandig)

39V003
Fosforzuur (75%)

2*18 m3,

monochloorazijnzuur

2*30m2

54V001

8

54V002
(80%)

35V001

(uitpandig)
6.1 + 8

35V002

salpeterzuur (53%)

2*25 m3

zwavelzuur (38%)

2* 19 m3, 1*23 m3

natronloog (50%)

2*20 m3, 1*35 m3

V80301

opstal 61
(uitpandig)

8

99V003
V2031

opstal 61
(uitpandig)

8

V80202
99V002

opstal 61

opstal 61
(uitpandig)

8

V2023

opstal 61
(uitpandig)

V2011
citroenzuur (50%)

1*20 m3

32V801

non-ADR

chemicaliënruimte
gebouw 50
(inpandig)

17

natronloog (50%)

1*30m3

38V002

8

chemicaliënruimte
gebouw 50
(inpandig)

reagens S (65%)

1*35

m3

V2988

non-ADR

chemicaliënruimte
gebouw 50
(inpandig)

ureum (40%)

1*28 m3

non-ADR

zoutzuur (25%)

1*40 m3

8

gebouw 116
(uitpandig)
gebouw 88
(uitpandig)

PGS richtlijnen
De PGS 29:2016 en PGS 30:2012 zijn richtlijnen die betrekking hebben op opslag van brandstoffen in
tanks. Belangrijk in overweging te nemen is dat de PGS 30:2012 is bedoeld voor opslag van vloeibare
brandstoffen klasse 2, 3, 4 met een maximum opslag van 150 m3. De PGS 29:2016 heeft betrekking
op brandbare vloeistoffen klasse 1, 2, 3 en 4 (verwarmd) in stalen tanks met bodemplaat en over het
algemeen op grotere tanks (>150m3). De PGS 29:2016 is maar deels toepasbaar op de opslagtanks die
binnen de inrichting van Avebe in gebruik zijn, omdat dit kleinere tanks zijn die opgesteld staan op
poten.

Inspectie en onderhoud
Het Activiteitenbesluit geeft aan dat de kleinere chemicaliënopslagtanks (kleiner dan 150 m3) volgens
de norm BRL-K903/08 moeten worden uitgevoerd. Sinds 1 februari 2011 geeft BRL-K903/08 eisen
voor tankinstallaties kleiner dan 150 m3 met bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige
stoffen (chemische producten) en opslag van klasse 2, 3 en 4 producten.
Daarom is in de voorschriften voor de azijnzuuranhydridetanks (PGS klasse 2) en de chemicaliëntanks
aansluiting gezocht bij de BRL-K903/08.
In de vergunning hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen zoals tankinstallatiecertificaat en
inspectiefrequentie.
Voor wat betreft eisen voor opvangcapaciteit nemen wij voorschriften op uit de PGS 29:2016.

Samengevat
Het is in het belang van het milieu dat voldaan wordt aan recente eisen voor opslagtanks. Hiertoe
worden aan dit besluit de voorschriften van paragraaf 2 toegevoegd.
3.10 Laad- en losplaatsen
In de voorschriften van paragraaf 3 zijn bepalingen voor het lossen van tankwagens met chemicaliën
opgenomen met de verplichting om procedures op te stellen.
Tevens zijn in deze paragraaf voorschriften opgenomen om het aantal lossituaties met tankwagens met
monochloorazijnzuur te beperken tot maximaal het aantal zoals vermeldt in de QRA.
Door het opnemen van voorschriften met een grotere mate van detail wordt de veiligheidssituatie beter
geborgd. Dit is in het belang van de bescherming van het milieu.
3.11 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

Opslaglocaties van verpakte gevaarlijke stoffen
Bijlage "M9_PGS15 versie 2" van de aanvraag geeft een overzicht van de opslaglocaties van gevaarlijke
stoffen in emballage. De bijlage vermeld dat alle locaties kunnen voldoen aan de voorschriften van
PGS-15 van de versie van september 2016 (PGS15). Dit is de meest recentste versie van de PGS15.

18

Tabel: opslaglocaties gevaarlijke stoffen in emballage (PGS15):
Locatie

Aard opslag

Hoeveelheid

Aangevraagd

Opmerking

conform
PGS15(2016)
1. In gebouw 50

ADR 8, vp III

5 ton

PGS-opslag

ADR 9, vp III

20 ton

non-ADR

20 ton

ADR 5.1, 8 , 9

8 ton

ja

< 10 ton opslag

ADR 5.1, 8 , 9

8 ton

ja

< 10 ton opslag

ADR 9, vp III

30 ton

ja

opslag > 10 ton,

In PGS-opslag

ja

opslag > 10 ton,
beschermingsniveau 3

Chemsaver 1
In PGS-opslag
Chemsaver 2
2. In gebouw 50
Chemicaliënruimte1)
3. Opstal 004

beschermingsniveau 4
ADR 8

13 IBC's;20,8ton

ADR 5.1,8, 9

300 lege IBC's

ja

Opslag > 10 ton,

ADR 8

30 ton

zie hieronder

6. In gebouw 23

afvalstoffen

< 2,5 ton

ja

inpandig, < 2,5 ton

Bigsaver 1

ADR 3 en 6.1

7. In gebouw 23

afvalstoffen

<2,5 ton

ja

inpandig, < 2,5 ton

Bigsaver 2

ADR 5.1,8,9

8. In gebouw 23

afvalstoffen

Bigsaver 3

ADR 5.1,8,9

9. Bij gebouw 23

afvalstoffen

Chemsaver 4

ADR 5.1, 8, 9

beschermingsniveau 3
uitpandige opslag

4. Bij gebouw 116
AWZI

> 10 ton opslag
uitpandige opslag

niet brandbare stoffen
<2,5 ton

ja

inpandig, < 2,5 ton
niet brandbare stoffen

12 IBC's

ja

opslag > 10 ton,
beschermingsniveau 3
uitpandig

10. Bij gebouw 146

gasflessen

ja

stikstof
11. Bij gebouw 27

gasflessen

ja

*1) in de chemicaliënruimte bevindt zich ook: 1 tank met 24 ton citroenzuur (non-ADR), 2 tanks met totaal 84 ton
natronloog (ADR 8), 1 tank met 41 ton 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethyl-ammoniumchloride (ADR 6.1). De tanks
zijn voorzien van een eigen opvangbak voor lekkages.

Werkvoorraden chemicaliën.
In bijlage M16_1 en bijlage M9 van de aanvraag wordt een inzicht gegeven in de werkvoorraden van
chemicaliën in emballage.
De PGS15 geeft in voorschrift 3.1.3 beperkingen aan de werkvoorraad. Betreffend voorschrift is
integraal in deze vergunning opgenomen.

Vrijstellinggrens
In laboratoria vindt opslag plaats van chemicaliën. De hoeveelheid ADR en niet ADR chemicaliën in
deze opslag bevindt zich onder de vrijstellingsgrens van de PGS15(2016).

Opslaghoeveelheden met minder dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen in emballage
Uit bijlage "M9_PGS15 versie 2" blijkt dat op meerdere plaatsen sprake is van opslaghoeveelheden
kleiner dan 10 ton. Op dergelijke locaties is hoofdstuk 3 van de PGS15 van toepassing. Zie voorschrift
4.1 en 4.2.
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Opslaghoeveelheden groter dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage
Op de locaties met opslaghoeveelheden groter dan 10 ton is naast hoofdstuk 3 ook hoofdstuk 4 van
toepassing. De gevaarlijke stoffen op deze locaties zijn ingedeeld in de ADR-categorieën 5.1, 8 en 9.
De voorschriften 4.3 tot en met 4.9 zijn opgenomen voor opslaghoeveelheden groter dan 10 ton
gevaarlijke stoffen in emballage.

Gebouw 116
In de opslag wordt ADR 8 opgeslagen (fosforzuur en bleekloog) tot een hoeveelheid van 30 ton.
Hiervoor geldt beschermingsniveau 4. Op grond van PGS15 voorschrift 3.2.12 geldt een eis van 2 m
vrije ruimte ten opzicht van andere activiteiten in verband met brandveiligheid. Avebe verzoekt deze
eis te laten vervallen, omdat geen brandgevaarlijke activiteiten in de buurt van de opslag plaatsvinden.
Daarnaast wordt de opslag aan de achterkant begrensd door een betonnen wand waarachter zich de
slibdagbuffer bevindt. Met deze scheiding is het dan ook niet meer nodig om een vrije ruimte te
moeten aanhouden. Gelet hierop is voorschrift 3.2.12 niet van toepassing op deze opslag
Wij stemmen in met deze afwijking van de PGS15 en hebben dit vastgelegd in voorschrift 4.6.

PGS15 ruimte in gebouw 50
Het betreft een inpandige opslagruimte waarin meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen. In de PGS-opslag wordt ADR 8 en 9 opgeslagen. Avebe vraagt voor deze opslagruimte
beschermingsniveau 3 aan. Dit beschermingsniveau hebben wij in voorschrift 4.7 vastgelegd. In deze
ruimte bevinden zich ook nog 2 Chemsaver, waarin ADR 5.1 en 8 worden opgeslagen tot een
maximum van 8 ton. De Chemsaver worden beschouwd als aparte opslagvoorzieningen met een
opslaghoeveelheid kleiner dan 10 ton en een WBDBO van minimaal 60 minuten.

Chemicaliënruimte in gebouw 50
In de chemicaliënruimte wordt alleen ADR 9 verpakkingsgroep III opgeslagen. De aanvraag gaat uit van
beschermingsniveau 4. Dit betekent conform tabel 4.1 dat alleen niet brandonderhoudende stoffen en
onbrandbare stoffen mogen worden opgeslagen.
In de ruimte bevinden zich tevens drie opslagtanks. In deze tanks worden non-ADR, ADR 8 en CMRvloeistoffen opgeslagen. Elke tank bevindt zich in een separate lekbak. Deze stoffen kunnen echter niet
worden gezien als aanverwante stoffen zoals bedoeld in PGS 15, omdat hier sprake is van bulkopslag.
Vanwege de aanwezigheid van een lekbak zal er geen product vrijkomen en kunnen geen
onverenigbare combinaties ontstaan.
Vanwege dit uitgangspunt beschouwen wij de combinatie bulkopslag met opslag van milieugevaarlijke
stoffen in emballage als vergunbaar en nemen de relevante voorschriften van PGS 15 op voor de opslag
van > 10 ton met beschermingsniveau 4.

Opstal 004
Het betreft een uitpandige opslagvoorziening met overkapping voor de opslag van ADR klasse 8
gezamenlijk met 300 lege ongereinigde IBC's (ADR-klasse 5.1, 8, 9). Voor deze opslag geldt
beschermingsniveau 3 onder de voorwaarde dat er geen sprake is van bijkomend gevaar. Aangezien er
alleen een overkapping is aangebracht, dient een afstand van 10 meter worden aangehouden
(voorschrift 3.2.3 PGS 15) tot de gebouwen 27 en 11.

Bigsaver 4
In Bigsaver 4 wordt een combinatie van afvalstoffen met ADR 5.1, 8, 9 opgeslagen in een hoeveelheid
groter dan 10 ton. Deze opslag heeft een WBDBO van 60 minuten.
Voor deze opslag geldt identiek aan de PGS-opslag het aangevraagde beschermingsniveau 3 onder
voorwaarde dat er geen sprake is van een bijkomend gevaar. Dit betekent dat conform tabel 4.1. van
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de PGS15 geen afvalstoffen met een vlampunt beneden de 100oC in de opslag aanwezig mogen zijn of
bijkomend gevaar ADR 3.

Gasflessen (PGS 15)
Binnen de inrichting worden op diverse plaatsen gasflessen opslagen. Aan de vergunning wordt een
voorschrift verbonden waarin is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15 deze opslagen (bij
overschrijding van 125 liter) en gebruik van gasflessen dient te voldoen (voorschrift 4.10).
Ons inziens voldoet deze opslag van gasflessen aan BBT. Dit is in het belang van het milieu.

Conclusie:
Bij de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage wordt voldaan aan de delen van de PGS15 die van
toepassing zijn.
3.12 Bodem

Algemeen beleid
Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat de bodemrisico’s van bedrijfsmatige activiteiten
door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden.
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). In 2012 is de NRB 2012 vastgesteld. De NRB is ontwikkeld om
vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Het uitgangspunt van de NRB is dat door
een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt
gerealiseerd. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.
Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een
eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de
vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en
calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld
Het zorgplichtbeginsel van de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wm maakt dat de
vergunninghouder de door hem veroorzaakte belaste bodem moet herstellen (herstelplicht) en
aansprakelijk is voor de kosten van bodemherstel.
Zelfs bij een verwaarloosbaar bodemrisico is bodemverontreiniging niet volledig uit te sluiten. De
bodemkwaliteit moet daarom voor de inwerkingstelling van de activiteit door middel van een
nulsituatie bodemonderzoek worden vastgelegd. Bodemverontreiniging zal dan kunnen blijken uit het
eindsituatie bodemonderzoek in relatie tot het nulsituatie bodemonderzoek.

Nulsituatie bodem
Aanvraag
Aan de aanvraag is bijlage "M8_2 Nulsituatie bodemonderzoek" (Sweco, dd 1 december 2016, nummer
350035) toegevoegd. Het document geeft een overzicht van de bodemonderzoeken die op de
inrichting van Avebe zijn uitgevoerd.
Beoordeling:
In het kader van de BSB-operatie is op de locatie in 1996 een gecombineerd inventariserend en
nulsituatieonderzoek (rapportnummer PN 02/-0909-1, juni 1996) uitgevoerd. Een nader
bodemonderzoek is in 2006 afgerond (rapportnummer 126845 d.d. 10 april 2006). Op basis van
diverse onderzoeken is door AVEBE op 12 februari 2007 een saneringsplan op hoofdzaken bij ons
ingediend (rapportnummer 20444,1d.d. 25 juli 2006) welke bij besluit van 23 mei 2007 door ons is
goedgekeurd en waarbij in de beschikking in het kader van de Wet bodembescherming (nr. 200712.707, MB) is vastgelegd dat de sanering vóór 2030 dient te zijn afgerond.
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Conclusie:
De in het saneringsplan op hoofdzaken en de aan de aanvraag toegevoegde overzicht in bijlage M8_2
weergegeven bodemonderzoeken vormen samen de nulsituatie voor de bodemkwaliteit van de gehele
inrichting, hetgeen in een voorschrift 7.1 is vastgelegd.

Eindsituatieonderzoek
Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de
kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg
van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften 7.2 en
7.3 in de vergunning opgenomen.

Bodembedreigende activiteiten
Aanvraag
Aan de aanvraag is bijlage M8_1 toegevoegd. Het betreft de "Notitie actualisatie bodemrisicoanalyse
Avebe naar NRB2012, versie 2" (d.d 21 december 2016, Royal Haskoning).
Genoemde notitie geeft een overzicht van alle bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting
plaatsvinden en dat in alle situaties door het treffen van een combinatie van voorzieningen en
maatregelen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging wordt gehaald.
Beoordeling
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de
opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende
activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
Conclusie
Zoals eerder vermeldt, is voor de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het AB zijn opgenomen het aspect
bodembescherming rechtstreeks geregeld in het AB.
Voor de activiteiten die niet onder hoofdstuk 3 van het AB zijn opgenomen zijn, om het
verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de
inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Tevens zijn voor de
bodembeschermende maatregelen voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en
training van het personeel.
3.13 Lozing van afvalwater

Directe lozing op oppervlaktewater
De lozing van koelwater op het Foxholstermeer/Oude Winschoterdiep valt niet onder deze
milieuvergunning. Bevoegd gezag is het Waterschap Hunze en Aa's. Deze lozing verandert niet.

Indirecte lozing op oppervlaktewater
Vanuit de inrichting vindt een indirecte lozing van afvalwater op het Eems-Dollard Estuarium plaats
middels de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA). Het via de afvalwaterzuivering op de VKA te lozen
afvalwater bestaat uit de volgende afvalwaterstormen:
-

afvalwater van zetmeelderivatenproductie van diverse productieafdelingen;

-

hemelwater;

-

koelwater;

-

afvalwater afkomstig van DFE Pharma;

-

afvalwater afkomstig van Covestro.

-

huishoudelijk afvalwater
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Advies Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Van het advies van Rijkswaterstaat (d.d. 29 mei 2017, RWS-201/2232) zijn de overwegingen van
Rijkswaterstaat integraal als bijlage 3 opgenomen en zijn de voorschriften overgenomen in hoofdstuk 8
van het voorschriftenpakket.
In overleg met Rijkswaterstaat en Avebe (d.d. 4 juli 2017) zijn de volgende aanpassingen op dit advies
doorgevoerd:
Voorschrift 8.1 lid 1: toegevoegd: "huishoudelijke afvalwater".
Voorschrift 8.5 lid 1: de wekelijkse bemonstering vervangen door tweewekelijks. Toelichting: voor het
verkrijgen van een representatief beeld is een tweewekelijkse bemonstering gedurende een jaar
voldoende.
Voorschrift 8.5 : een lid toegevoegd: Indien chloroform in de eerste 10 steekmonsters niet in een
concentratie hoger dan 10 microgram/l wordt aangetroffen, kan deze analyse, zoals bedoeld in
voorschrift 8.5 achterwege worden gelaten. Toelichting: de verwachting is dat chloroform niet wordt
aangetroffen en daarom is meten langer dan een aantal keren niet zinvol. Het voorschrift in het advies
dat betrekking heeft op "saneringsonderzoek acute toxiciteit ammonium" is niet overgenomen.
Toelichting: reden is de onzekerheid over de normstelling en omdat nu nog geen meetresultaten
beschikbaar zijn. Wanneer de gedegen norm bekend is en de immissietoets op grond van die norm
daar aanleiding toe geeft, zal alsnog een vergelijkbaar voorschrift worden opgelegd. Conclusie van het
advies van Rijkswaterstaat is:
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en
de omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewaterlichaam wordt de lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.
3.14 Luchtkwaliteit
Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, voor een
inrichting moet de emissie van fijn stof getoetst worden aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in
Titel 5.2, luchtkwaliteitseisen, van titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit).
Bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, Titel 5.2, van de Wm.
Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde
bevoegdheden, opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als
aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden 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 vergunningverlening overgaan indien aan ten minste één van de
onderstaande eisen wordt voldaan (samengevat):
a. als aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of
na het tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen
grens- of richtwaarden;
b. als aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als
gevolg van vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte
toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening
samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering);
c. als aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
d. als de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of
in elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Met betrekking tot de inrichting is een luchtkwaliteit onderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV
in bijlage M.71 van de aanvraag. Dit onderzoek geeft inzicht in de invloed van dit bedrijf op de
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luchtkwaliteit. Uit deze rapportage blijkt dat de concentraties van de stoffen in de lucht niet leiden tot
overschrijdingen van de grenswaarden. Hierdoor geeft de luchtkwaliteit geen belemmering voor
verdere besluitvorming.
3.15

Geluid

Toetsingskader
Industrielawaai wordt beoordeeld op het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale
geluidsniveaus en indirecte hinder. Als toetsingskader geldt de Wet geluidhinder en de adviezen uit de
Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.
1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
De inrichting van Avebe is gelegen op een industrieterrein waarop inrichtingen zijn gevestigd die zijn
genoemd in bijlage 1, onderdeel D van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) en daarom dient het
industrieterrein op grond van de Wet geluidhinder te zijn voorzien van een geluidszonegrens. Deze
zonering van industrielawaai is vastgelegd in hoofdstuk V "Zones rond industrieterreinen" Wet
geluidhinder en hoofdstuk 2 Besluit Geluidhinder. De grootte van deze zone is afhankelijk van de
grootte van het industrieterrein, geluidsreservering en de soort bestemmingen binnen het plangebied.
Op de buitenste zonegrens heerst een wettelijke geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Met
deze zonegrens wordt beoogd de industrie en gebieden met woonfunctie (geluidsgevoelige
bestemmingen) ruimtelijk van elkaar te scheiden.
Omdat de buitenste zonegrens gebieden met geluidsgevoelige bestemmingen overlapt, heerst bij deze
geluidsgevoelige bestemmingen een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A) etmaalwaarde. De Wet geluidhinder maakt deze hogere geluidsbelasting onder voorwaarden
mogelijk. Alleen wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, komen deze geluidsgevoelige
bestemmingen in aanmerking voor een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting.
Het industrielawaai afkomstig van het industrieterrein inclusief reserveringen van braak liggende
terreindelen op dit industrieterrein mag niet zorgen voor een overschrijding van deze wettelijke
geluidsgrenswaarden op de zonegrens en bij deze geluidsgevoelige bestemmingen.
De maximale geluidsgrenswaarde die voor deze geluidsgevoelige bestemmingen kan worden
afgegeven is afhankelijk van de situatie. Zo wordt onderscheid gemaakt in bestaande of nieuwbouw
binnen de zone. Voor bestaande geluidsgevoelige bestemmingen die ten tijde van de vaststelling van
de geluidszone al aanwezig waren en waarbij de geluidsbelasting na sanering hoger was dan 55 dB(A)
etmaalwaarde zijn door het rijk ontheffingen verleend tot maximaal 65 dB(A). Dit waren de
zogenaamde saneringswoningen die in aanmerking kwamen voor extra gevel isolerende maatregelen.
Voor de overige woningen zijn ontheffingen verleend middels een hogere geluidsgrenswaarde
procedure waarbij als geluidsgrenswaarde tot maximaal 55 dB(A) is verleend.
2. Zonebeheer
De gemeente Hoogezand-Sappemeer is verantwoordelijk voor het beheer van het industrielawaai van
dit industrieterrein. Per inrichting of toekomstige inrichting wordt de aangevraagde geluidsbelasting
rekenkundig getoetst op de wettelijke geluidsgrenswaarden bij woningen en op de geluidszonegrens.
Deze toetsing wordt uitgevoerd door de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
3. Maximale geluidsniveaus
Maximale geluidsniveaus dienen te worden beoordeeld op grond van de adviezen uit de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening.
Onder deze geluidsniveaus wordt in feite verstaan: het hinderniveau veroorzaakt door handelingen,
die inherent zijn aan het productieproces, en niet kunnen worden voorkomen. De Handreiking
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Industrielawaai kent een streefwaarde die 10 dB boven het geluidsniveau van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau ligt. Indien deze hoger zijn, dienen deze maximale geluidsniveaus te worden
begrensd tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode- 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de
nachtperiode. Deze maximale geluidsniveaus dienen te worden beoordeeld op een gevel van een
geluidsgevoelig object, zoals een woning. Woningen gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein
worden niet in deze beoordeling meegenomen.
4. Indirecte hinder
Onder indirecte hinder wordt verstaan, hinder die wordt veroorzaakt door handelingen buiten de
inrichtingsgrens die direct het gevolg zijn van de activiteiten binnen de inrichting van het bedrijf. In de
meeste gevallen gaat het hier om transportbewegingen van en naar de inrichting. Omdat de inrichting
van Avebe is gelegen op het geluidgezoneerd industrieterrein wordt de beoordeling van indirecte
hinder buiten beschouwing gelaten. Zoals ook op de informatie site van Infomil wordt vermeld zou het
speciale regime van de Wet geluidhinder, dat onder meer er van uitgaat dat een verruiming van de
geluidruimte van de wegverkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan, hiermee worden
doorkruist.

Beoordeling
1. Inleiding
Een deel van de bestaande inrichting is afgesplitst. Het gaat hier om een bestaand productieproces
waarvoor eerder een milieuvergunning is afgegeven. Het betreft dus geen uitbreiding. In feite gaat het
hier om een verdeling van bestaande vergunde activiteiten over twee inrichtingen. De gecumuleerde
(totale) geluidsuitstraling van het industrieterrein zal door deze wijziging niet veranderen. De
geluidruimte is verdeeld over de twee te vormen inrichtingen. Om het geluidshinderniveau van Avebe
in beeld te brengen is het akoestisch onderzoek 59.108-70 van 21 december 2016, opgesteld door
Ramakers Raadgevende Ingenieurs BV aan de aanvraag toegevoegd.
2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is in feite de geluidsbelasting veroorzaakt door alle
activiteiten binnen de inrichting die per etmaalperiode dient te worden beoordeeld. Deze
geluidsbelasting dient te zijn gebaseerd op een representatieve bedrijfssituatie. Dit is de
bedrijfssituatie die vaker dan 12 dagen per jaar voorkomt en waarin de geluidsuitstraling maximaal is.
In hoofdstuk 2 van voornoemd akoestisch onderzoek worden diverse productieprocessen en
installaties met de daarbij behorende geluidsbronnen beschreven. Het gaat hier voornamelijk om
stationaire geluidsbronnen op de daken en in de gevels bestaande uit verschillende ventilatieroosters
uitlaatfilters en ventilatoren.
Mobiele geluidsbronnen
De transporten van en naar de inrichting vinden plaats via de Avebe-weg. In de dagperiode gaan deze
transporten voornamelijk via de hoofdwacht, poort 1. In de avond- en nachtperiode gaan deze
transporten via de zuid route, poort 2. In tabel 1 van het akoestisch onderzoek zijn deze
transportwegingen schematisch weergegeven. Over het terrein vindt tevens intern transport plaats,
bestaande uit heftruckbewegingen die ingezet worden voor op en overslag en verlading. De aantallen
bewegingen zijn eveneens weergegeven in tabel 1.
3. Beste beschikbare technieken
Bij de aanvraag om vergunning is een document gevoegd, waarin is toegelicht welke maatregelen er
zijn getroffen om het geluidshinderniveau in de directe omgeving voor zover redelijkerwijs mogelijk is,
te reduceren (document 59.108-74 datum 21 februari 2017 Raadgevende ingenieurs Ramakers BV).
Om de geluidsimmissie te bewaken hanteert Avebe de volgende strategie:
- Interne bewaking van de geluidsbronnen:
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waarin de geluidsbronnen worden gecontroleerd op een afwijkend geluidskarakter (piepen, knarsen,
versleten lagers). Zo nodig worden de kapotte, versleten onderdelen vervangen. Daarnaast vinden
regelmatig audits plaats in verband met het milieu zorg systeem waarin tevens wordt bekeken welke
machines en onderdelen daarvan moeten worden onderhouden.
- Externe bewaking
Op de vaste geluidscontrole punten van de gehele site vindt regelmatig controles door metingen
plaats.
- Aanschaf vervangen van equipment
Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt rekening gehouden met het opgegeven bronvermogen. Bij
plaatsing van de apparatuur, wordt afhankelijk van de soort geluidsbron en bronvermogen met een
geluidsmeting gecontroleerd.
Daarnaast wordt in hoofdstuk 3 van dit document toegelicht welke maatregelen zijn getroffen om het
afstralend geluid zoveel mogelijk af te schermen. Te denken valt aan bronmaatregelen zoals dempers,
omkasting en gevel isolatie en maatregelen in de overdracht zoals het plaatsen van schermen.
Met dit document heeft Avebe aangetoond dat geluid een belangrijke kwestie is en onderdeel van het
milieuzorgsysteem waarmee geluid in de omgeving tot een aanvaardbaar hinderniveau wordt beperkt.
Wij zijn van oordeel dat de installaties voldoen aan best beschikbare technieken
4. Rekenresultaten
Op grond van de ingemeten bronvermogens van installaties, gebouwen vervoersbewegingen die tijdens
de representatieve bedrijfssituatie in werking zijn is, met behulp van een rekenmodel, het
geluidsniveau als langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de maatgevende woningen binnen
de geluidszone berekent. De maatgevende woningen zijn de woningen aan de Klaas Nieboerweg die op
korte afstand van de inrichtingsgrens van Avebe zijn gelegen. Dit zijn de 'vergeten' saneringswoningen
die in het verleden als bedrijfswoningen gelegen op het industrieterrein Foxhol waren aangemerkt.
De maatgevende woning is de woning aan de Klaas Nieboerweg 42. Hier bedraagt de LAR,LT afgerond
ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 49 dB(A) in de nachtperiode.
De nachtperiode is hier bepalend en als etmaalwaarde bedraagt het LAR,LT 59 dB(A).
Voor deze woning wordt een ontheffing met behulp van een hogere grenswaarde (HGW) procedure van
60 dB(A) etmaalwaarde verleend. Met het oog op deze ontheffing en het feit dat Avebe het
geluidshinderniveau op deze woning bepaald kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde
geluidsbelasting inpasbaar is en niet zorgt voor een overschrijding van deze grenswaarde.
5. Zonetoets
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het bestemmingplan ‘Klaas Nieboerweg,
bedrijventerrein Foxhol’ is door de zonebeheerder op 20 juni 2017 een zonetoets uitgevoerd (zie
bijlage 4 bij dit besluit).
Conclusie van de zonetoets is dat als gevolg van de gezamenlijke inrichtingen op het gezoneerde
industrieterrein wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Voor woningen waar met
het nieuwe bestemmingsplan Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol hogere waarden worden
vastgesteld, wordt voldaan aan die hogere waarden. Het college van burgemeester en wethouders heeft
bij collegebesluit van 27 juni 2017 deze conclusie onderschreven.
Hiermee is de zonetoets van 20 juni 2017 voldoende om tot een ontwerpbesluit over te gaan en dit te
publiceren. Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder baseren wij ons, in afwijking
van de zonetoets, enkel op de situatie die met het nieuwe bestemmingsplan K. Nieboerweg,
bedrijventerreinen Foxhol, als uitkomst van het programma Bedrijvig en Leefbaar HoogezandSappemeer zal worden gecreëerd, en niet op de huidige situatie.
Belangrijke uitgangspunten opgenomen in het concept van het bestemmingplan K. Nieboerweg,
bedrijventerreinen Foxhol en toegepast bij ons oordeel over de toetsing aan de grenswaarden van de
Wet geluidhinder zijn:
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- in de nieuwe planologische situatie liggen alle woningen aan de Klaas Nieboerweg in de zone;
- voor deze woningen is een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld van (ten
hoogste) 60 dB(A), waarbij de gemeente garant staat voor een zodanige gevelwering dat in
verblijfsruimten aan een binnenwaarde van 35 dB(A) wordt voldaan.
Bij het definitief besluit op de aanvraag, baseren wij ons op een bestemmingsplan met een
woonbestemming voor de woningen aan de Klaas Nieboerweg, alsmede voor alle overige woningen in
de zone geldende grenswaarden, waaraan de immissiewaarden waarmee bij de zonetoets voor de
onderhavige vergunning rekening is gehouden, met daarbij opgeteld de volgens het bestemmingsplan
benodigde geluidreservingen voor nog lege kavels op het industrieterrein, voldoen.
6. Maximale geluidsniveaus Lmax
De maatgevende geluidsbronnen binnen het terrein zijn de stationaire geluidsbronnen die continu een
constant geluidsniveau uitstralen. Geluidsbronnen die discontinu geluid uitstralen zijn onder anderen
de heftruckbewegingen, vrachtwagenbewegingen op het terrein, en laad en los activiteiten. Deze
geluidsbronnen kunnen een maximaal geluidsniveau (Lmax) veroorzaken. De maatgevende woning voor
(Lmax) is eveneens de woning aan Klaas Nieboerweg 42.
Hier bedraagt het (Lmax) ten hoogste 57 dB(A) in de dagperiode, 57 dB(A) in de nachtperiode en 57
dB(A) in de nachtperiode. Deze worden veroorzaakt door transportbewegingen. Gezien dat het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op deze woning 59 dB(A) etmaalwaarde bedraagt, wordt
ruimschoots voldaan aan de streefwaarde, namelijk LAr.LT + 10 dB, zoals deze in de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening wordt geadviseerd.

Conclusie
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning zijn geen tegenstrijdigheden met de Wet geluidhinder
en de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Ten aanzien van Best
beschikbare Technieken kan worden geconcludeerd dat Avebe voldoende maatregelen heeft getroffen
om het geluidshinderniveau voor zover mogelijk redelijkerwijs te reduceren en vindt voldoende
borging plaats om geluidshinder te verhinderen. Voor het borgen van het aangevraagde hinderniveau
in de omgeving zijn geluidsgrenswaarden op controlepunten in voorschriften van paragraaf 6
vastgelegd.
3.16 Externe Veiligheid

Inleiding
Het overheidsbeleid op het gebied van externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van
activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. De nadruk van het
veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote)
ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat
dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een
eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit risico's zware ongevallen 2015
Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna Brzo 2015) van kracht geworden.
Het Brzo 2015 is een gevolg van de Seveso III-richtlijn (2012/18 EU). Het besluit is het gevolg van de
wijziging van de indeling van gevaarlijke stoffen, de zogenaamde CLP-verordening (EG 1272/2008).
Het Brzo 2015 verplicht om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en er moet meer
informatie worden gedeeld met de Europese Commissie.
In het Brzo 2015 worden bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en de categorie -indeling van
gevaarlijke stoffen, aangemerkt als hoog- of laagdrempelige inrichting.
Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin
moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te
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voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze
maatregelen nemen, maar zijn niet verplicht tot het opstellen van een veiligheidsrapport.
Binnen de inrichting kunnen de volgende, in Seveso III genoemde categorieën aanwezig zijn:
Categorie

Hoeveelheid (ton)

Bijlage 1 Deel 1 acuut toxisch H2

150

aquatisch milieu categorie E1

493,5

Bijlage 1 Deel 2

1,25

De hoeveelheid aquatoxische stoffen categorie E1 overschrijdt de hoge drempelwaarde voor categorie
E1 in kolom 3. De inrichting is daarmee VR-plichtig. Dit houdt in dat naast een preventiebeleid zware
ongevallen (PBZO), een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan, tevens een
veiligheidsrapport en een actuele stoffenlijst aanwezig moet zijn. De onderdelen van het VR die
betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu zijn bij de
vergunningaanvraag gevoegd en samen met de vergunningaanvraag ter inzage gelegd.

Veiligheidsrapport
Bij de aanvraag is een VR* gevoegd (bijlage M11_1, document I&BBE4185-101-104R001.D0.1 d.d. 15
maart 2017) waarin de relevante onderdelen voor externe veiligheid zijn opgenomen om
besluitvorming op deze aanvraag mogelijk te maken. In het veiligheidsrapport (VR*) is onder meer
opgenomen:
-

een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en

-

een milieurisicoanalyse (MRA).

Domino-effecten
Op basis van artikel 8 eerste lid Brzo 2015 wijst het bevoegd gezag zogenaamde domino-inrichtingen
aan waarvan het risico of de gevolgen daarvan groter kunnen zijn vanwege risico-verhogende factoren
van nabijgelegen inrichtingen.
In de nabijheid van Avebe bevinden zich de inrichtingen van DFE Pharma en Covestro. Voor de
aanwijzing wordt gebruikt gemaakt het instrument Domino-Effecten (IDE) van het RIVM. De bepaling
van de domino-afstand berust op het uitgangspunt dat alleen vrijwel onmiddellijk werkende
overdrachtsmechanismen (fragmenten, piekoverdruk, langdurige warmtestraling en langdurig
vlamcontact) kunnen leiden tot een domino-effect.
De inrichting is niet gelegen binnen een veiligheidscontour, zoals bedoeld in artikel 14 van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen. Hiermee is een beoordeling van domino-effecten op groepen
inrichtingen zoals bedoeld in artikel 8 tweede lid niet aan de orde.
In de nabijheid van de inrichting bevindt zich de inrichting van DFE Pharma en Covestro. De inrichting
van DFE Pharma valt niet onder het Brzo2015 en Bevi. DFE Pharma beschikt over een aantal
ethanoltanks in opstal 61, waarin ook tanks van Avebe zijn gelegen en een opslagvoorziening met
gevaarlijke vaste stoffen. De inrichting van Covestro beschikt over een opslagvoorziening met
gevaarlijke stoffen (loods 12) zoals bedoeld in PGS-15 en opslagtanks waarin brandbare vloeistoffen
en corrosieve vloeistoffen met bijkomend gevaar brandbaar worden opgeslagen in opstal 61. Deze
inrichting is een hogedrempel- inrichting. Deze installaties liggen dichtbij de installaties van Avebe.
Voor aanwijzing wordt gebruik gemaakt van het Instrument Domino-Effecten (IDE) van het RIVM. De
bepaling van de domino-afstand berust op het uitgangspunt dat alleen vrijwel onmiddellijk werkende
overdrachtsmechanismen (fragmenten, piekoverdruk, langdurige warmtestraling en langdurig
vlamcontact) kunnen leiden tot een domino-effect.
Voor de PGS-15 opslag (loods 12) bij Covestro hebben wij geoordeeld dat brand als domino-effect
moet worden beschouwd. Gelet op de afstand van de opslagvoorziening van Covestro tot de
opslagtanks van Avebe in opstal 61 (ca. 26 m) is er naar onze mening geen sprake van een
risicoverhogende factor.
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Conclusie
Wij concluderen dat er geen sprake is van risicoverhogende factoren van nabijgelegen inrichtingen op
de installaties van Avebe.

Beoordeling afstand tot natuurgebieden
Uit artikel 2.14, tweede lid, van de Wabo blijkt dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgdragen dat er
voldoende afstand aanwezig is tussen de inrichting en een waardevol of kwetsbaar natuurgebied. Ook
moet op grond van dit tweede lid het bevoegd gezag bij de beoordeling van deze afstand de
maatregelen betrekken die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of
de gevolgen daarvan te beperken.
Het begrip ‘voldoende afstand’ is niet nader gedefinieerd. Een uniforme methode voor het beoordelen
van de risico’s ontbreekt nog. Het dichtstbijzijnde natuurgebied is het Zuidlaardermeer met een
afstand van ongeveer 65 meter.
Met betrekking tot de beoordeling van deze afstand hebben wij het volgende overwogen:
Door het RIVM is in 2012 het rapport “Beoordeling risico’s gevaarlijke stoffen voor natuurgebieden”,
rapportnr. 620550006/2012 uitgebracht. Dit is echter geen vastgesteld beleid. In het beleid dient een
grenswaarde en een verplichte “Milieu Effecten Toets (MET)”en een “Bedrijf Effecten Toets (BET)” te
worden vastgesteld voor de invulling van de systematiek. Gelet hierop beperken wij ons tot een
beoordeling gebaseerd op informatie uit de QRA en MRA.
Uit de MRA blijkt dat door het voldoen aan de Stand der Veiligheidstechniek er geen sprake is van
onacceptabele milieurisico’s.
Uit de QRA blijkt dat het berekende invloedsgebied grotendeels ligt binnen de inrichtingsgrens van
Avebe en over delen van de inrichtingen van DFE Pharma en Covestro. Het invloedsgebied reikt voor
een klein deel over het Foxholstermeer. Dit gedeelte valt niet onder het natuurgebied Zuidlaardermeer.
Wij zijn van mening dat voor de aangevraagde activiteiten de afstand tot genoemd natuurgebied
voldoende groot is.

Besluit externe veiligheid inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag
afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten
geldt een richtwaarde.
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als een
kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof
betrokken is.
Het groepsrisico (GR) betreft de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en
een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Omdat het Brzo 2015 op de inrichting van toepassing is, is het Bevi eveneens van toepassing (Bevi,
artikel 2, eerste lid sub a). Door het bedrijf is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. De QRA
is als onderdeel van het VR* (bijlage M11_3 ), toegevoegd bij de aanvraag. De resultaten uit de QRA
zijn door ons getoetst aan het Bevi en akkoord bevonden.
Ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is gebruik gemaakt van het
rekenpakket Safeti-NL, versie 6.54 en de Handleiding risicoberekeningen Bevi versie 3.3.
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Plaatsgebonden risico (10-6-contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10-6 contour voor de inrichting geheel binnen de inrichtingsgrens blijft.
Binnen de 10-6-contour komen dan ook geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het
bestemmingsplan is geborgd dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10-6-contour
mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het Bevi.

Conclusie groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden
270 meter bedraagt rondom de losplaats van MCA.
Het Bevi verplicht ons voorts aandacht te besteden aan:
- de personendichtheid in het invloedsgebied;
- het groepsrisico versus de oriënterende waarde;
- de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst;
- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding van een ramp;
- de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.
Wij hebben hierover overlegd met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en advies gevraagd aan de
Veiligheidsregio Groningen. Wij hebben van de Veiligheidsregio Groningen ten aanzien hiervan geen
advies ontvangen.

De personendichtheid in het invloedsgebied
De personendichtheid in de omgeving van de inrichting van Avebe is beperkt. Er is sprake van een
bedrijventerrein met in de directe omgeving een woonkern en lintbebouwing. Het geldende
bestemmingsplan maakt een significante verhoging van de personendichtheid niet mogelijk. Overigens
beperkt het invloedsgebied van Avebe zich grotendeels tot het terrein van Avebe.

Het groepsrisico versus de oriënterende waarde
Het groepsrisico van de binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten ligt beneden de oriënterende
waarde, omdat het maximaal aantal slachtoffers beneden de 10 ligt. Een verdere beoordeling van het
groepsrisico is daarom niet aan de orde.

Maatregelen die het groepsrisico beperken
Gezien het geringe omvang groepsrisico, zijn er geen maatregelen noodzakelijk om dit te verkleinen.
Uiteraard dient wel aan BBT te worden voldaan, wat het geval is.

Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft Avebe genoemd in het PBZO-document en het VBS.
Voor Avebe is in 2013 een rampbestrijdingsplan vastgesteld.

Zelfredzaamheid
De mogelijkheid voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen in geval van een ramp bij Avebe is
onder andere afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en het type ramp (grote brand of gaswolk).
Op het terrein van Avebe zijn overwegend zelfredzame personen aanwezig en ook in de nabije
omgeving van de inrichting zijn geen gebouwen met minder zelfredzame personen aanwezig. Mede
gezien het feit dat het invloedsgebied beperkt is en voornamelijk over het terrein van Avebe ligt, zal de
zelfredzaamheid van de aanwezige personen goed zijn.

Conclusie
Gezien bovenstaande beschouwing van het groepsrisico zijn wij van mening dat het externe
veiligheidsrisico aanvaardbaar is.
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Bedrijfsnoodplan
In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel
is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan, indien gewenst
door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0c van de
Arbeidsomstandighedenregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen
(verwezen wordt naar bijlage II van de regeling) als ook in artikel 10 Brzo 2015. De oefenfrequentie van
het noodplan is vastgelegd in artikel 11 Brzo 2015. Gezien het voorgaande en de verplichting
voortvloeiende uit het Brzo 2015 nemen wij geen aanvullende voorschriften op in deze vergunning.

Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart
Op 30 maart 2007 is het "Registratiebesluit externe veiligheid" in werking getreden. Dit besluit geeft
aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister. Hiernaast
dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de "Ministeriële regeling provinciale
risicokaart " te worden opgenomen in het register. Onderhavige inrichting valt onder de criteria van het
Registratiebesluit en de Ministeriële regeling en is opgenomen in het Risicoregister.

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Avebe Foxhol valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aangezien
de inrichting onder het Brzo valt. Na verlening van deze omgevingsvergunning worden de gegevens
van Avebe geactualiseerd.
3.17 Brandveiligheid

Aanvraag
In het aan de aanvraag toegevoegde Veiligheidsrapport van Avebe worden de volgende
brandweervoorzieningen beschreven:
bij de verlading van monochloorazijnzuur (MCA);
P50.
Een overzicht van brandweervoorzieningen is opgenomen bijlage M4.4.4.
De aanvraag geeft aan dat ten behoeve van de brandveiligheid de volgende maatregelen en
voorzieningen zijn getroffen:

n;

Overwegingen
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten in algemene zin (aanwezigheid en
onderhoud brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd
via het op 1 april 2012 van kracht geworden Bouwbesluit 2012. Het bouwbesluit 2012 is rechtstreeks
werkend en vervangt deels de eisen zoals opgenomen in voorschrift V49 (omgevingsvergunning van 6
augustus 2002)
In het advies van de Veiligheidsregio Groningen (VGR) van 8 maart 2017 wordt geadviseerd om delen
van de concept PGS31toe te passen met betrekking tot de brandveiligheid van de tankopslag van
azijnzuuranhydride. De tankopslag bevindt zich in opstal 61, bekend bij de VGR is de aanwezigheid
van een sprinklersysteem en van blusmonitoren. Tevens wordt geadviseerd bij de opslag van
gevaarlijke stoffen in chemicaliën PGS15 toe te passen.
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De concept PGS31 is specifiek voor chemicaliënopslagtanks. In juni 2015 is dit concept gepubliceerd.
De concept PGS31 gaat richtlijnen geven voor de opslag van vloeibare chemicaliën in bovengrondse
tankinstallaties en ondergrondse tankinstallaties. De chemicaliën waar het om gaat, zijn conform ADR
gedefinieerd als gevaarlijke stoffen. Het betreft logen, zuren, giftige vloeistoffen en CMR stoffen. In de
concept PGS31 wordt voor de periodieke keuringen verwezen naar de BRL-K903/08 gecertificeerd
installateur (par.5.3.1, ).
De VGR verwijst in het advies van 8 maart 2017 naar de voorschriften 2.2.9, 2.2.10, par. 2.2.5,
par.2.2.6 en hoofdstuk 6 van de concept PGS31.
Voorschrift 2.2.9 en 2.2.10 van de concept PGS31 hebben betrekking op koeling van de tank. Wij
achten aanvullende voorschriften hiervoor niet noodzakelijk, gezien de aanwezige voorzieningen op
de tank.
Paragraaf 2.2.5 van de concept PGS31 heeft betrekking op onder meer een onder/overdrukventiel,
vlamdover en de ontluchting. Deze voorzieningen worden geëist in voorschrift 2.1
Paragraaf 2.2.6 van de concept PGS31 heeft betrekking op inpandige opslag van ontvlambare
vloeistoffen. Deze situatie doet zich niet voor.
Hoofdstuk 6 van de concept PGS31 heeft betrekking op veiligheids- en beheersmaatregelen,
waaronder het opstellen een intern noodplan. Op grond van de rechtstreekse werking van het BRZO2015, dient een dergelijk plan aanwezig te zijn.
Tevens adviseert de VGR in het advies van 8 maart 2017 om voorschriften van PGS15 over te nemen in
de vergunning. Zie hiervoor in de considerans hoofdstuk 3.11 en in de voorschriften hoofdstuk 4.

Conclusie
De voorschriften 1.26 tot en met 1.31 zijn opgenomen voor de brandveiligheid bij tankopslag.
3.18 Explosiegevaar
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat dan vooral om het
explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzone-indeling. De
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is de toezichthoudende instantie. Wij zien geen
aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp verdergaande voorschriften aan deze vergunning te
verbinden.
3.19 Installaties onder druk met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Warenwetbesluit drukapparatuur eisen
gesteld aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een
maximaal toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de omgevingsvergunning mogen hier geen
voorschriften voor worden gesteld.
3.20 Preventie bij bedrijven

Afvalstoffenpreventie
Onder preventie van afval wordt verstaan het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van
afval of het verminderen van de milieuschadelijkheid daarvan door reductie aan de bron of intern
hergebruik.
Criteria voor het bepalen of preventie van afval relevant is:
1. de overschrijding van de hoeveelheid (niet gevaarlijk) bedrijfsafval met meer dan 25 ton per jaar
2. de overschrijding van de hoeveelheid gevaarlijk afval met meer dan 2,5 ton per jaar.
Deze criteria zijn gebaseerd op het document Handreiking Wegen naar preventie voor bedrijven. Dit
document heeft echter een beperkte status, omdat het niet als een Nederlands informatiedocument
over BBT is aangewezen. Omdat zowel het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP) als de opgestelde
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afvalpreventieprogramma’s (o.a. VANG) geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bevatten
is deze Handreiking Wegen naar preventie voor bedrijven toch als richtlijn/toetsingskader gebruikt.
Beoordeling preventie
De aan de aanvraag toegevoegde bijlage M16_2 geeft aan dat de hoeveelheden afval genoemde
relevantiecriteria overschrijden.
Op basis van de vigerende omgevingsvergunning hebben wij op 2 januari 2006 van AVEBE voor de
bedrijfslocatie in Foxhol een afvalpreventieplan ontvangen (kenmerk Vergunning nr. 2002/8860/32,
RMM - Vergunningvoorwaarde AV5 d.d. 27 december 2005). Wij hebben bij brief van 26 december
2006 (kenmerk 2006-00221, MTZ) ingestemd met het ingediende afvalpreventieplan.
Gezien de getroffen maatregelen en de introductie van een milieuzorgsysteem vinden wij het niet
nodig opnieuw voorschriften met betrekking tot preventie van afval aan de vergunning te verbinden.

Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet
goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven
gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle
afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet
van hen kan worden gevergd.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de afvalstoffen die vrijkomen gescheiden worden
opgeslagen en afgevoerd naar de respectievelijke verwerkers. Op basis van het gestelde in de aanvraag
achten wij het in de onderhavige situatie daarom niet nodig van de aanvrager verdergaande
afvalscheiding, dan is aangevraagd, te verlangen.

Afvalstoffenregistratie
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) moet het bedrijf een registratie bijhouden van de
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De
gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn er geen
nadere voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen.

Bewaartermijn geproduceerde afvalstoffen
Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
voorschriften aan een vergunning te verbinden voor de 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-/verwerking) door nuttige toepassing te laten
volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn worden verlengd tot ten hoogste
drie jaar. Dit is vastgelegd in de voorschriften van paragraaf 9.

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.
Belangrijk instrument in het energiebeleid vormt de meerjarenafspraak over verbetering van de
energie-efficiency (MJA3). In de aanvraag staat aangegeven dat Avebe het convenant Meerjarenafspraak
Energie Efficiency (MEE) heeft ondertekend. Gedurende de looptijd van deze meerjarenafspraak wordt
het energie-efficiëntieplan (EEP) iedere 4 jaar geactualiseerd.
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Grondstoffen en waterverbruik
In bijlage "M10 watersituatie" is een leidingwaterverbruik van meer dan 100.000 m3 per jaar
aangegeven met een stijgende trend naar 150.000 m3 per jaar. Een deel van het water, circa 58.000
m3 per jaar, wordt doorgeleverd aan Covestro. Het eigen verbruik aan drinkwater van Avebe ligt
daarom rond de 100.000 m3 per jaar
Daarnaast wordt grondwater toegepast in een hoeveelheid van circa 500.000 m3 per jaar. In de
aanvraag staat vermeld dat de sluiting van de protastarfabriek tot een reductie van het
bronwaterverbruik zal leiden van 100.000 m3 per jaar.
Tevens wordt oppervlaktewater uit het Foxholstermeer voor koeling gebruikt.
De omvang van het leidingwaterverbruik maakt water tot een relevant thema. Omdat het een bestaande
inrichting betreft en ook andere waterbronnen worden toegepast, zijn reductiemaatregelen in het
verleden onderzocht. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

Verkeer en vervoer
Bij een omgevingsvergunning dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen 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. De richtinggevende relevantiecriteria zijn gewijzigd:
vervoersmanagement is relevant bij een inrichting met meer dan 500 werknemers. Dit aantal wordt niet
overschreden zodat het aspect verkeer en vervoer niet relevant is.
3.21 Overige aspecten

Strijd met andere wetten en algemene regels
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met andere regels of wetten die
met betrekking tot de inrichting gelden.

Reach
REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorization and Rectriction of Chemicals. REACH is een
verordening van de Europese Unie en werkt rechtstreeks. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden
en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) vervallen. Voor een deel van de op
grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet
zonder meer worden gebruikt.
De inrichting moet voldoen aan de verplichtingen uit REACH.

Proefnemingen
Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een
veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling
gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het
milieu.
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak essentieel om op bepaalde
momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden
vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te
krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden).
Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te
kunnen vergaren.
In de aanvraag (bijlage M1) heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om
desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel
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dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang
(minimaal vier weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften
1.18 tot en met 1.21 opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden
gerapporteerd.
De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil op grond van
de resultaten over gaan tot wijziging van de procesvoering dan zal in elke geval een afweging moeten
plaatsvinden of voor wijziging een Wabo procedure noodzakelijk is.

e-PRTR-verslag (European Pollutant Release and Transfer Register)
Binnen de inrichting van Avebe wordt geen activiteit verricht die wordt genoemd in bijlage 1 bij de EGverordening PRTR.

Ongewone voorvallen
In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige
gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons
dienen te worden gemeld. In artikel 17.2 lid 4 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingvergunning voor een inrichting, voor een ongewoon voorval waarvoor de nadelige gevolgen niet
significant zijn, kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het voorval wordt geregistreerd en
kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze
termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig
mogelijk te melden.
Aanvrager heeft niet om toepassing verzocht van bovengenoemd artikel 17.2 lid 4.

Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is
daarom niet nodig.

Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningaanvraag 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 vergunning reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
In dit besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Samen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling
samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met
voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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VOORSCHRIFTEN
1.

ALGEMEEN

Hoeveelheden
1.1.
De jaarproductie aan zetmeelderivaten mag maximaal 180.000 ton per jaar bedragen.
1.2.
Binnen de inrichting mag op enig moment niet meer dan 80 ton monochloorazijnzuur en 15 ton
natriummonochlooracetaat-oplossing aanwezig zijn.
Milieuzorg
1.3.
Na 1 januari 2018 dient een beschrijving van het milieuzorgsysteem, de in het milieuzorgsysteem
vereiste procedures, werkinstructies en documenten en alle hieruit voortkomende gegevens en
registers op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze op een te allen tijde voor medewerkers binnen de
inrichting toegankelijke locatie aanwezig te zijn. Aan het bevoegd gezag moet op verzoek inzage in
deze stukken worden gegeven
1.4.
Na 1 januari 2018 dient aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel
van derden, toereikende instructies te zijn verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen van hun
kant niet leiden tot een overtreding van de vergunningvoorschriften of een tekortkoming van het
milieuzorgsysteem.
1.5.
Na 1 januari 2018 dient bij voortduring, maar ten minste eenmaal per 3 jaar, door middel van interne
controle te worden vastgesteld of de inrichting in werking wordt gehouden overeenkomstig de
procedures en instructies van het milieuzorgsysteem.
1.6.
Binnen de inrichting moet een milieuregistratiesysteem aanwezig zijn waarin ten minste de volgende
informatie is vastgelegd:
a. Instructies voor het personeel;
b. De resultaten van, op basis van deze vergunning vereiste, uitgevoerde controles, keuringen,
inspecties, analyses en metingen;
c. Registraties van uitgevoerd(e) onderhoud en inspecties aan installaties, milieubeschermende
voorzieningen en nageschakelde voorzieningen;
d. Registraties van uitgevoerde milieuonderzoeken (zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek,
etc.);
e. Registratie van de incidentele bedrijfssituaties met vermelding van de start- en eindtijden;
f. Registratie van ongewone voorvallen, met beschrijving van de invloed op het milieu, vermelding van
datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
g. Registratie van klachten van derden over milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
h. Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
i. Registratie van het energie- en waterverbruik;
j. Het bedrijfsnoodplan;
k. Registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van aanwezige grondstoffen;
l. Registratiegegevens van tanks;
m. Afschriften van vigerende omgevingsvergunningen met bijbehorende voorschriften
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en meldingen en voorschriften uit rechtstreeks werkende milieugerelateerde wet- en regelgeving.
De in dit voorschrift genoemde gegevens, met uitzondering van oude versies van procedures en
instructies, moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden
bewaard.
1.7.
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de
voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende,
kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
1.8.
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder
belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
1.9.
Voor alle beoordelingsdocumenten, richtlijnen en normen waar in deze beschikking naar wordt
verwezen, geldt steeds de versie die actueel is ten tijde van het genomen besluit, tenzij in een
voorschrift anders is bepaald. Voor bestaande installaties en voorzieningen geldt de versie die actueel
was ten tijde van realisatie van betreffende installatie of voorziening, tenzij in een voorschrift anders is
bepaald
1.10.
Aan het bevoegd gezag moet naam en telefoonnummer zijn opgeven van degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden
opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum
schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
Inspectie en onderhoud
1.11.
De inrichting dient in goede staat van onderhoud te verkeren.
1.12.
De vergunninghouder moet beschikken over en uitvoering geven aan een actueel inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de aanwezige milieurelevante installaties en voorzieningen alsook
milieubeschermende en emissiebeperkende voorzieningen.
1.13.
Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds)werkzaamheden die naar verwachting hinder voor
de omgeving kunnen veroorzaken, moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Deze
kan nadere eisen stellen over de wijze van het uitvoeren van deze werkzaamheden.
Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
1.14.
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn met daarop de
inrichtingsgrens en alle gebouwen en de installaties met hun functies en binnen de inrichting moet
aanwezig zijn een actuele stoffenlijst met daarin aangegeven aard, maximale hoeveelheid en
opslaglocatie van opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.
1.15.
De inrichting moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.16.
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen
die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de
installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces

38

nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen en goederen
en stoffen ten behoeve van onderhoud.
1.17.
De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke 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. De in de inrichting
aangebrachte of gebruikte verlichting moet echter zodanig zijn afgeschermd dat geen onnodig
hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
Proefneming
1.18.
Bij proeven aan het primaire productieproces en de ondersteunende activiteiten en voorzieningen
alsook de hierbij toegepaste grond- en hulpstoffen welke in afwijking zijn met de vigerende
omgevingsvergunningen dient voorafgaand aan een proefneming toestemming te zijn
verkregen van het bevoegd gezag. Een verzoek hiertoe dient minimaal vier weken voorafgaand aan de
beoogde proefneming te worden ingediend bij het bevoegd gezag.
1.19.
Een verzoek, zoals bedoeld in voorgaand voorschrift 1.18, moet in ieder geval aandacht
besteden aan de volgende punten:
- het beoogde doel van de proef;
- een technische beschrijving van het proces of de installatie en van de proef zelf;
- de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
- de te verwachten milieubelasting (emissies);
- de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
- de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van de voor de proef toegepaste grond- en
hulpstoffen en vrijkomende afvalstoffen en emissies;
- de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
- de wijze van rapportage van de resultaten van de proef.
1.20.
Het bevoegd gezag kan een proefneming weigeren dan wel nadere eisen stellen aan de onderzoeksbeschrijving. Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op alle in voorschrift 1.19 genoemde
aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming voorwaarden worden verbonden
waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.
1.21.
Een bevoegd ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van deze beschikking, dient in de
gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij een proefneming. Hiertoe dient de datum van
(de start van) de proefneming ten minste 5 werkdagen van te voren kenbaar te worden gemaakt.
Energie
1.22.
In het geval dat vergunninghouder de deelname aan het convenant Meerjarenafspraak energieefficiency ETS-ondernemingen (MEE) beëindigt, stelt de vergunninghouder het bevoegd gezag hiervan
onverwijld in kennis.
Waterverbruik
1.23.
De vergunninghouder moet het waterverbruik in de inrichting registreren.
De registratie omvat in ieder geval:
-

het totale leidingwater-, grondwater- en oppervlaktewaterverbruik per kalenderjaar;

-

de doeleinden waarvoor het leiding-, grond- en oppervlaktewater is ingezet.
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Bedrijfsbeëindiging
1.24.
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.
gevaarlijke stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
1.25.
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige
stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of
namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag
worden verwijderd.
Brandbestrijding
1.26.
De opslagtank van azijnzuuranhydride is gelegen in Opstal 61. Mede gelet op de aanwezigheid van de
opslagtank van azijnzuuranhydride dient opstal 61 te voorzien in een adequate automatisch starten
bluswatervoorziening door middel van een ringleiding, bovengrondse brandkranen en blusmonitoren.
De pompinstallatie en schuimtoevoer dienen zich buiten het explosieve gebied te bevinden.
1.27.
Om de opslagtanks voor azijnzuuranhydride, inclusief de draagconstructie van de tanks, te
beschermen in geval van een brand dient de opslagtanks te zijn voorzien van een automatische
blusinstallatie.
1.28.
In de inrichting dient een ter zake kundig persoon zijn belast met:
- De periodieke controle van het blusmateriaal;
- De beproeving van de goede werking van het blusmateriaal;
- Het organiseren en uitvoeren van de benodigde oefeningen.
1.29.
Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten doelmatig en bedrijfszeker zijn, onbelemmerd kunnen worden
bereikt en steeds onmiddellijk kunnen worden gebruikt.
1.30.
Middels onderhoudsrapporten kan worden aangetoond dat de bluswater- en de
brandbestrijdingsvoorzieningen adequaat worden onderhouden. De onderhoudsfrequentie is
overeenkomstig het veiligheidsbeheerssysteem.
2.

OPSLAG IN TANKS

Algemeen
2.1.
Tanks met opslag van brandbare stoffen PGS klasse 2 groter dan 20 m3 dienen van het volgende te zijn
voorzien:
1.

een volgens de ATEX gecertificeerd onderdruk/overdruk ventiel (Machinerichtlijn en/of
NEN-EN 12874) in de in- en beluchting geïnstalleerd volgens NPR 7910-1; 2. een
vlamdover met CE-markering volgens norm NEN-EN 12874 en de ATEX-richtlijn
geïnstalleerd;

2.

de ontluchting is op minimaal 5 m boven maaiveld.

3.

de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaal vereffening;

4.

De tank is voorzien van een verfsysteem om zoveel mogelijk zonlicht te kunnen reflecteren

Uitvoering, onderhoud en inspectie van tanks
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2.2.
De opslagtanks voor PGS klasse 2 (azijnzuuranhydride) met de daarbij behorende leidingen en
appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden onderhouden, gerepareerd of vervangen
overeenkomstig de volgende delen van BRL K903/08:
- Deel 1: paragrafen 5.1 t/m 5.7 (eisen ter stellen aan het product);
- Deel II: paragrafen 4.1, 4.2, 4.4 (hoofdgebied E);
- deel II: paragrafen 5.1 t/m 5.15 (hoofdgebied F);
- Deel III: hoofdstuk 3, 4, 6 en 8.
2.3.
De opslagtanks voor opslag van ADR klasse 6.1 en 8 (chemicaliëntanks) met de daarbij behorende
leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden onderhouden, gerepareerd
of vervangen overeenkomstig de volgende delen van BRL-K903/08:
- Deel I: paragrafen 5.1 t/m 5.7,
- Deel II: paragrafen 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,5.9, 5.10, 5.11, 5.125.14 en 5.15.
2.4.
Binnen de inrichting moet een inspectie- en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek
onderhoud en de periodieke inspectie van de bovengrondse opslagtanks te allen tijde wordt geborgd.
Alle opslagtanks moeten inwendig en uitwendig worden geïnspecteerd volgens de inspectietermijnen
die voortvloeien uit onderstaande voorschriften .
2.5.
Inspectie en onderhoud aan de tanks dient te geschieden zoals bedoeld in Deelgebied III, hoofdstuk
11, onder 11.8.2 van BRL-K903/08. Voor wat betreft azijnzuuranhydride dient hierbij worden
aangesloten bij de herclassificatietermijnen voor PGS-klasse 2 en voor chemicaliën bij de
herclassificatietermijnen voor chemicaliën.
2.6.
Bij de beoordeling of bestaande tanks nog geschikt zijn om hun primaire functie - het opslaan van een
product - te kunnen vervullen, moeten de degradatielimieten zoals genoemd in de BRL-K903/08,
hoofdstuk 11, onder 11.15 worden aangehouden.
Vergunninghouder mag in afwijking van bovenstaande andere gelijkwaardige maatregelen treffen.
Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregelen minstens evenveel bijdragen aan
de veiligheid van de installatie. De gelijkwaardigheid moet ter beoordeling aan het bevoegd gezag
worden overlegd.
2.7.
Een tank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden bereikbaar zijn.
2.8.
Elke beproeving, controle, inwendige inspectie van of meting aan tanks en de resultaten hiervan moet
worden geregistreerd.
2.9.
Wanneer een tank in slechte staat verkeert, moet:
dit direct worden gemeld aan het bevoegd gezag;
de vloeistof zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden uit de tank zijn verwijderd;
deze binnen 4 maanden onklaar worden gemaakt tenzij de tank in overleg met het bevoegd gezag
is hersteld.
Toelichting: Een tank verkeert in slechte staat wanneer rekening houdend met de toelaatbare
maatafwijking, minder dan 90% van de genormeerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige
aantasting door corrosie of minder dan 67% van de genormeerde wanddikte na een aantasting door
putvormige corrosie.
2.10.
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Indien een tank buiten gebruik wordt gesteld dient de tank te worden geledigd en te worden
schoongemaakt volgens de BRL K905 en te worden afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is
gecertificeerd overeenkomstig de BRL K902.
2.11.
Bovengrondse tanks met gevaarlijke of bodembedreigende stoffen moeten zijn omgeven door een
vloeistofdichte omwalling of wand. De omwalling of wand moet met de ondergrond waarop de tank is
geplaatst een vloeistofdichte bak vormen. De omwalling of wand moet voldoende sterk zijn om
weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
De inhoud van de tankput of opvangbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de
tank. Indien in één tankput of opvangbak twee of meer tanks staan opgesteld, dan moet de
opnamecapaciteit van deze voorziening ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de grootste
tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke opslagcapaciteit van de overige tanks.
2.12.
Tanks waarin stoffen zijn opgeslagen die met elkaar een chemische reactie kunnen vormen, mogen
niet samen in één opvangbak zijn opgesteld.
2.13.
Hemelwater moet uit een opvangbak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht
mogelijk bij de omwalling of wand een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden
gehouden en mag slechts voor het afvloeien van hemelwater worden geopend. De afvoer van
hemelwater moet gecontroleerd, onder toezicht, geschieden.
2.14.
Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld. Indien een tank wordt gevuld via een
vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die zodanig is
uitgevoerd dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld.
2.15.
Bij tanks die via een vulleiding worden gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven:
de netto inhoud van de tank;
voor welk product de tank bestemd is;
het eventueel ontbreken van een overvulbeveiliging.
2.16.
Tankinstallaties moeten zodanig zijn uitgevoerd met beveiligingen (zoals vlotters en
hevelonderbrekers) dat er nooit continu een vloeistofstroom kan ontstaan door overloop uit een tank,
een pompput of opvangbak.
Tankpark opstal 61
2.17.
Het terrein van opslaglocatie 61 dient te zijn omgeven door een doelmatige, ten minste 2 m hoge,
omheining. Toegangen in de omheining moeten zoveel mogelijk gesloten worden gehouden en niet
door onbevoegden kunnen worden geopend.
2.18.
De opslagtanks op opslaglocatie 61 dienen te zijn voorzien van een goed afleesbare niveaumeetinrichting.
3.

Lossen van tankwagens

3.1.
Reguliere laad- en overslagactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laaden losplaatsen.
3.2.
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens schriftelijke procedures,
die in de nabijheid van de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.
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3.3.
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
-

dat een goed opgeleide operator aanwezig is tijdens de verlading

-

het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;

-

de beheersing van de gevaren van statische elektriciteit;

-

controle van benodigde voorzieningen;

-

toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;

-

beperking van luchtemissies;

-

veiligheidsvoorzieningen;

-

communicatie met de meetkamer over starten en (nood)stoppen;

-

aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;

-

voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);

-

adequate beveiliging tegen aanrijden;

-

voorkomen van verrijden van een aangekoppelde tankauto;

-

een noodstop en de noodstopvoorzieningen;

-

kleine blusmiddelen.

3.4.
Er mogen per jaar maximaal 60 tankwagens met 80%-monochloorazijnzuur worden gelost. Dit aantal is
exclusief het aantal laad- en losbewegingen in verband met onderhoud aan de tank.
3.5.
Op jaarbasis mogen maximaal 60 tankautoverladingen met azijnzuuranhydride plaatsvinden.
3.6.
De losplaats voor monochloorazijnzuur en azijnzuuranhydride is aangesloten op een ondergronds
opvangsysteem met een inhoud van minimaal 25 m3.
3.7.
De vulleiding van elke monochloorazijnzuur-opslagtank dient te zijn voorzien van een terugslagklep,
waarvan de goede werking aantoonbaar vastgesteld dient te zijn.
Toelichting: middels een door de fabrikant voorgeschreven methode en werkwijze of gelijkwaardig
3.8.
Elke monochloorazijnzuur-opslagtank dient van bovenaf te worden gevuld.
4.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

Werkvoorraden
4.1.
De opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage in aftap- en overtapruimtes dienen te voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.1.3 van de
richtlijn PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen,
Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en
milieuveiligheid (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016) (verder PGS15:2016).
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
4.2.
Elke opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage, welke door middel van hoofdstuk 1 van de
richtlijn PGS 15:2016 is aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn valt dient
ten minste te voldoen aan de volgende in PGS15:2016 opgenomen voorschriften:
3.1.1 tot en met 3.1.5; 3.2.1 tot en met 3.2.13; 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; 3.4.1 tot en met 3.4.12;
3.6.1; 3.7.1 tot en met 3.7.8; 3.10.1; 3.11.1 tot en met 3.11.3; 3.12.1; 3.13.1 tot en met 3.13.3;
3.14.1, 3.14.2; 3.15.2; 3.16.1; 3.17.1 tot en met 3.17.3; 3.18.1.
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Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in een opslagvoorziening voor meer dan 10 ton
4.3.
Elke opslag van de gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in hoeveelheden groter dan 10 ton, welke
door middel van hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15:2016 is aangewezen en derhalve onder de
werkingssfeer van deze richtlijn valt dient ten minste te voldoen aan het gestelde in
de voorschriften: 4.1.1; 4.2.1, 4.2.2; 4.3.2; 4.4.1;4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.7.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.6.
4.4.
In de opslagvoorziening mogen geen stoffen met bijkomend gevaar worden opgeslagen.
4.5.
Voorschrift 3.2.12 van PGS15:2016 is niet van toepassing voor de opslag van fosforzuur in de
uitpandige opslagvoorziening bij gebouw 116.
4.6.
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de "PGS15-ruimte" in gebouw 50 moet beschermingsniveau 3
zijn gerealiseerd.
4.7.
Voor de opslagvoorziening "Chemicaliënruimte" in gebouw 50 moet beschermingsniveau 4 zijn
gerealiseerd.
4.8.
Voor de uitpandige opslagvoorziening "Chemsaver 4" moet beschermingsniveau 3 zijn gerealiseerd.
Opslag gasflessen
4.9.
De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van een volume van 125 liter waterinhoud, te
voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen" met uitzondering van gasflessen ten behoeve van blusinstallaties.
5.

Procesinstallaties

5.1.
In een controlekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig zijn,
waarin voor de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
•

het opstarten van de installaties;

•

het in bedrijf zijn van de installaties;

•

het stoppen van de installaties;

•

storingen en/of noodsituaties in de desbetreffende installatie of in een andere installatie, die
een effect kunnen hebben op de desbetreffende installatie;

•

het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
Het bedienend personeel moet volgens deze instructie werken.

5.2.
Procesinstallaties en de daarin toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor het medium waarmee
ze in aanraking komen en moeten zijn ontworpen voor en bestand zijn tegen de optredende drukken,
temperaturen en wisselingen hierin
5.3.
Buiten gebruik gestelde procesinstallaties moeten zijn gereinigd en worden geïsoleerd van andere in
gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld door middel van afblinden.
5.4.
Het personeel in de controlekamer en het bedieningspersoneel van de vanuit de controlekamer
bestuurde installaties moeten in direct contact met elkaar kunnen staan.
Meet- en regelapparatuur en -systemen
5.5.
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Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet er naast de
computer voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend beveiligingssysteem zijn,
zodat het beveiligingssysteem niet wegvalt door storingen of fouten in de procesbesturing.
Softwarematige procesbeveiligingen, interlocks en dergelijke moeten zodanig zijn beveiligd dat deze
alleen voor daartoe aangewezen personeel toegankelijk is
5.6.
Bij stroomstoring en/of storing in de toevoer van instrumentenlucht moeten de voor de
procesbeveiliging van belang zijnde kleppen en/of afsluiters in de veilige stand komen.
5.7.
Het aanbrengen van wijzigingen in zowel het procesbesturingssysteem als het
procesbeveiligingssysteem mag alleen via een, vooraf opgestelde, schriftelijke procedure en slechts
door deskundig en daartoe geautoriseerd personeel worden uitgevoerd. Procesgerelateerde wijzigingen
dienen bekend te zijn bij het bedienend personeel. Deze wijzigingen moeten worden vastgelegd.
5.8.
In een procedure voor het aanbrengen van wijzigingen in het besturingssysteem van de installatie
dienen minsten de volgende punten zijn opgenomen:
-

welke wijzigingen moeten vooraf door of namens de bedrijfsleiding zijn goedgekeurd;

-

welke wijzigingen mogen worden uitgevoerd door bevoegd personeel;

-

welke wijzigingen moeten bekend zijn bij het bedienend personeel;

5.9.
De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met het optreden van
bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden
aangegeven en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door ter zake kundig personeel worden
geaccepteerd.
De toegepaste meet- en regelapparaten moeten bestand zijn tegen de heersende condities waarmee
deze in contact zijn, in contact kunnen komen en tegen de condities die incidenteel kunnen optreden.
5.10.
Meet- en regelapparatuur en de erbij behorende instrumentatie moet regelmatig worden onderhouden,
gecontroleerd en gekalibreerd.
6.

GELUID

6.1.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de referentiepunten niet meer bedragen dan de
waarden genoemd in onderstaande tabel:
ID
Referentiepunt

330
431
452
551
653
701

Gerrit Imbosstraat 078
Klaas Nieboerweg 42
Krullweg 04
Korte Groningerweg 01
Borgweg 002
Van Arnhemstraat 02

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,Lt in dB(A)
Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
07.00-19.00 uur
19.00-23.00 uur
23.00-07.00 uur
44
44
44
50
50
49
43
43
42
48
47
47
47
47
47
45
46
44

6.2.
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 op een beoordelingshoogte van 5 meter ten
opzichte van het plaatselijk maaiveld hoogte.
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7.

Bodem

Nulsituatie
7.1.
De bodemonderzoeken genoemd in de aan de aanvraag toegevoegde bijlage M8_2 Nulsituatie
bodemonderzoek gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit van de inrichting:
Eindsituatie
7.2.
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de
bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens
het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit
hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie
onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen
binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 ‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij
een toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
7.3.
Indien uit voornoemd eindsituatieonderzoek, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de
inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo
spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader
overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het
nulsituatie zoals is vastgelegd op basis van voorschrift 7.1.
Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Bodembescherming
7.4.
Het bodemrisico van de in de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten moet door het
treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar
bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB2012.
7.5.
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden
overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte
verhardingen van beton) danwel CUR rapport 196.
7.6.
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of
voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen
normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit.
Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn
goedgekeurd.
7.7.
Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of
voorziening.
7.8.
Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig
AS SIKB 6700.
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7.9.
Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig
het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit, indien de reparatie, het regelmatig
onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften niet of niet overeenkomstig de voorschriften
7.7 en 7.8 is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.
7.10.
Binnen 24 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een
inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd
gezag worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:

8.



welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;



de inspectie- en onderhoudsfrequentie;



de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);



waaruit het onderhoud bestaat;



hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;



de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

INDIRECTE LOZING VAN AFVALWATER

8.1.
Afvalwaterstromen
1. Het via de waterzuivering te lozen afvalwater mag alleen bestaan uit de volgende afvalwaterstromen:
-

afvalwater van zetmeelderivatenproductie van diverse productieafdelingen;

-

hemelwater;

-

koelwater;

-

afvalwater afkomstig van DFE Pharma;

-

afvalwater afkomstig van Covestro;

-

huishoudelijk afvalwater.

2. De afvalwaterstromen, als bedoeld in het eerste lid, worden geloosd conform het processchema van
de waterzuivering zoals aangegeven in bijlage 2, bij deze beschikking.
8.2.
Lozingseisen, meten en bemonsteren
1. Het geloosde effluent van de waterzuivering, als bedoeld in voorschrift 8.1, mag de in Tabel 1
opgegeven concentratiewaarden van de betreffende parameters niet overschrijden.
Tabel 1

parameter

concentratie (mg/l)1)

frequentie

BZV

20

2x per week

CZV
N-totaal

(Kj-N+NO2--N+NO3-

120

2x per week

15

wekelijks

2)

-N)
P-totaal

2,0

onopgeloste bestanddelen

30

2)

wekelijks
wekelijks

De in de tabel opgenomen lozingseisen voor BZV, P-totaal en onopgeloste bestanddelen zijn
theoretische lozingseisen. De lozingseis voor CZV en N-totaal betreft empirische lozingseisen.
Alle concentraties hebben betrekking op volumeproportionele etmaalmonsters.
2) De concentratie-eisen van N-totaal en P-totaal hebben betrekking op het voortschrijdend
rekenkundig jaargemiddelde van volumeproportionele etmaalmonsters.
1)

2. De bemonstering van het effluent moet plaatsvinden volgens de in Tabel 1 aangegeven frequentie,
op meetpunt 16, zoals schematisch is aangegeven in bijlage 2 bij deze beschikking.
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3. De monsters, zoals bedoeld in het tweede lid, moeten worden geanalyseerd volgens de volgende
analysemethoden:
parameter

eenheid

analysemethode

rapportage
grens

CZV

mg/l

NEN 6633 (2006) of NEN-ISO 15705 (2003)

5 mg/l

BZV

mg/l

NEN-EN 1899-1/2 (1998) of ISO 5815-1/2 (2003)

1 mg/l

Onopgeloste bestanddelen

mg/l

NEN-EN 872 (2005)

5 mg/l

Ntotaal :
NKj + N-NO3- + N-NO2-

NKj : NEN 6646 (2006) of NEN-ISO 5663 (1993);
mg/l

ISO-5663
0,2 mg/l;of NEN 6646. ISO-5663 of NEN 6646;

NO2 & NO3 : NEN-EN-ISO 15923 (2013) of NEN-EN-ISO 10304-1 (2009)

of NEN-EN-ISO 13395 (2002)

0,1 mg/l

NEN-EN-ISO 11885 (2009) of NEN-EN-ISO 17294-2 (2004) of NEN-ENPtotaal

mg/l

ISO 15681-1 of -2 (2005) of NEN-EN-ISO 6878 (2004) of NEN-EN-ISO

0,05 mg/l

11885 (2009) en NEN-EN-ISO 15587-1 of 2 (2002)

8.3.
Beheer, onderhoud en preventie
De in deze vergunning bedoelde lozingswerken en voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in
goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
8.4.
Registratie
1. De volgende gegevens betreffende het afvalwater moeten worden geregistreerd:
a. de dagelijkse hoeveelheid afvalwater, in m3 per etmaal, zoals bedoeld in voorschrift 8.1, eerste lid,
die via meetpunt 16 is geloosd op de VKA.
b. de analyseresultaten van de parameters zoals bedoeld in voorschriften 8.2 en 8.5.
2. De geregistreerde gegevens moeten, indien een bevoegd ambtenaar daarom verzoekt, voor inzage
beschikbaar zijn voor een periode van ten minste 5 jaar.
8.5.
Onderzoek afvalwater op ammonium en chloroform
1. Het geloosde effluent van de waterzuivering, als bedoeld in voorschrift 8.1, moet een jaar lang
twee-wekelijks worden bemonsterd op de parameters ammonium en chloroform, ingaande de datum
van het verlenen van dit besluit, volgens onderstaande analysemethoden:
parameter

eenheid

analysemethode

Ammonium

mg/l

NEN-ISO 15923-1 (2013)

Chloroform

µg/l

Purge&Trap GC-MS

rapportage
grens
0,1 mg/l
1 µg/l

2. Voor ammonium betreffen de monsters, als bedoeld in het eerste lid, etmaalmonsters en voor
chloroform steekmonsters.
3. Indien in de eerste 10 steekmonsters chloroform niet in een concentratie hoger dan 10
microgram/liter wordt aangetroffen, komen de overige bemonsteringen en analyses van chloroform,
zoals bedoeld in het eerste lid te vervallen.
4. Alle analysegegevens van de ammonium en chloroform monsters, zoals bedoeld in het eerste lid,
moeten binnen twee maanden na afloop van de laatste bemonstering worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
8.6.
Lozen van ZZS (minimalisatieverplichting)
Uiterlijk op 1 april 2022 en vervolgens elke vijf jaar, moet de vergunninghouder het bevoegd gezag
voor de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) 1,3-dichloor-2-propanol en propyleenoxide de volgende
informatie verstrekken:
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1. de mate waarin deze ZZS op het oppervlaktewaterlichaam geloosd worden,
2. de reeds toegepaste technieken om de emissie van deze ZZS zoveel mogelijk te voorkomen dan wel,
indien dat niet mogelijk is, te beperken, en
3. een vermijdings- en reductieplan, gericht op het zoveel als technisch en kostentechnisch haalbaar is
verder beperken van deze emissies, met daarin:
a.

een overzicht van de technieken om emissies van deze ZZS in de toekomst nog verder te
voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, verder te beperken,

b.

een verkenning van meer milieuvriendelijke alternatieve stoffen,

c.

informatie over het rendement en de validatie van deze technieken,

d.

informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten van deze technieken,

e.

informatie over afwenteleffecten van deze technieken, en

f.

een keuze voor de op basis van deze informatie al dan niet toe te passen technieken.

8.7.
Maatregelen bij een ongewoon voorval buiten de inrichting
1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam als gevolg van calamiteiten of
bijzondere bedrijfsomstandigheden, die niet door de lozing van het bedrijf zelf zijn veroorzaakt, het
noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewaterlichaam
maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijving
van de minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk over te gaan.
2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze beschikking
opgenomen voorzieningen betreffende de in deze beschikking omschreven lozingen en/of het
beperken of staken van de lozing, dan wel deelstromen daarvan.
3. Een maatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan één, telkens met
maximaal net zoveel uren te verlengen, periode van 48 uren worden opgelegd en mag in geen geval
ten gevolge hebben, dat de lozing van afvalwater volgens deze beschikking na het vervallen van de
tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.
8.8.
Definitieve bedrijfsbeëindiging
Indien de bedrijfsactiviteiten definitief gestaakt worden, moeten zodanige maatregelen worden
getroffen dat negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam wordt
voorkomen. De te treffen maatregelen dienen in elk geval te bestaan uit het verantwoord afvoeren van:

9.

-

de inhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;

-

de inhoud van de afvalwatertransportleidingen/bedrijfsriool;

-

zuiveringsslib.
AFVALSTOFFEN

9.1.
De termijn van opslag van 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.
9.2.
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
9.3.
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.
9.4.
Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig
plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
10.

Maatwerkvoorschriften geur
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10.1.
De geurimmissie vanwege de inrichting dient, nabij woningen van derden, te voldoen aan de volgende
tabel.
Maximale

Waarnemingsfrequentie

geurconcentratie

uitgedrukt als

uitgedrukt als Europese

percentielwaarde van

geureenheden (ouE) per

de uurgemiddelde

kubieke meter.

concentraties.

1,2

98

2,4

99,5

4,8

99,9
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Bijlage 1: Begrippen
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de
datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het
AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is
toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
ADR:
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
AFVALSTOFFEN: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AFVALWATER: Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
AS SIKB 6700: Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende
protocollen en examenreglement.
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, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder
technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik
wordt gesteld.
BEDRIJFSRIOLERING: Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en
trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider
en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
BEWERKEN: Onder "bewerken" wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen
met een (grond)stof, halffabricaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te
veranderen.
BREF: BBT referentiedocument. Dit is een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT
wordt beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. Met dit document dient
rekening te worden gehouden bij het bepalen van BBT voor installaties die vallen onder de IPPCrichtlijn.
BRL-K903/08: Beoordelingsrichtlijn K-903/08 vastgesteld door het College van Deskundigen Tanks,
Tankinstallaties en Appendages, waarin belanghebbende partijen op het gebied van de Regeling
Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) zijn vertegenwoordigd.
EMBALLAGE: Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans,
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en
intermediate bulkcontainers (IBC's).
EMISSIE: Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
EURAL: De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 4 mei 2015). Aanwijzing van gevaarlijke
afvalstoffen.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),
overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
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GEVAARLIJKE AFVALSTOF: Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen
genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.
GEVAARLIJKE STOFFEN: Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen.
HERGEBRUIK: Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw
worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
IPPC-installatie: Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van richtlijn nr.
2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT): Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende
niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, 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.
NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) overgenomen Europese Norm.
NEN-ISO: Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NULSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen
plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten
binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.
PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen
uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De
adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende
taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016).
PGS-klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 °C en ten hoogste 55 ° C. De
definities van de PGS-klassen 1,2,3 en 4 zijn ook opgenomen in de Activiteitenregeling
milieubeheer.
PREVENTIE: Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is
geworden, ter vermindering van:
-

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de

levensduur van producten;
-

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke

gezondheid, of
-

het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RISICO: De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich
voordoen.
VLAMPUNT:
Het vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 328,15 K (55 °C) wordt bepaald volgens de
methode van Abel-Pensky, omschreven in NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 328,15 K (55 °C)
wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens, omschreven in NEN-EN-ISO 2719.
VLOEISTOFDICHT:
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De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede
een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bv. stelconplaten, tegels en klinkers) met
100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
VERWERKING: Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering
voorafgaande voorbereidende handelingen.
VERWIJDERING: Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling
er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in
ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Wm: Wet Milieubeheer.
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Bijlage 2: Processchema waterzuivering
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Bijlage 3: Advies van Rijkswaterstaat Noord-Nederland

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Bijlage 4: Zonetoets
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Bijlage 5: Maatwerkvoorschrift lucht L3, L4 en L5

De revisievergunning van d.d. 6 augustus 2002 (kenmerk 2002/8860/32, RMM) heeft de volgende
tekst:
L3: De emissie-concentratie van stof uit emissiepunten, waarvan de af te voeren lucht door een
filtrerende afscheider wordt gevoerd, mag niet meer bedragen dan 10 mg/mo3.
L4: De emissie-concentratie van stof uit emissiepunten, waarvan de af te voeren lucht door een nietfiltrerende afscheider wordt gevoerd, mag niet meer bedragen dan 25 mg/mo3.
L5: In afwijking van voorschrift L4 mag de emissie-concentratie van stof uit de emissiepunten S1801,
S1802 en S1803 van de zetmeeldrogers, waarvan de af te voeren lucht door een natvanger wordt
gevoerd, niet meer bedragen dan 50 mg/mo3.
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