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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 13 mei 2014
Nr. 2014-19.127/A.9, MV
Zaaknummer 517219
Verzonden: 1 3 HEI 20U
Beschikken hierbij op de aanvraag van GOC Real Estate B.V. om een omgevingsvergunning op grond van
artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub b 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor het in werking hebben van een inrichting en het veranderen en het in werking hebben
van de betrokken inrichting na die verandering (revisievergunning), betreffende een inrichting bedoeld voor
recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning
Wij hebben op 1 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen met betrekking tot de
inrichting van GOC Real Estate B.V. (hierna GOC). De aanvraag is namens GOC Real Estate B.V. ingediend,
waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden
uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery).
Het betreft een aanvraag voor het veranderen en in werking hebben (revisievergunning) van haar bestaande
inrichting te Farmsum als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo).
De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende
afvalstoffen, het hieruit produceren van secundaire grondstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen.
De inrichting is gelegen aan Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O,
nummers 451, 6110, 441G en 590G.
1.2
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de
Wabo:
de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande
inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 2.6, eerste lid, Wabo);
de omgevingsvergunning op basis van artikel 2.14, derde lid, Wabo te weigeren voor de volgende
activiteiten:
- acceptatie en be-/verwerking van destillatieresidu;
- acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen vallende onder de Euralcodes 01.05.04*, 01.05.06*,
12.01.06*, 12.01.07*, 12.01.08*, 12.01.09*, 12.01.10*, 12.01.19*, 16.07.09* en 19.02.08*;
het binnen de Thermo-mechanical Cuttings Cleaner be-/verwerken van oliehoudende slibben anders
dan oliehoudende boorspoeling en boorgruis;
het opbulken van geproduceerde gasoliecomponenten met niet als zodanig afzetbare basisolie en
boorolie.
in afwijking van artikel 10.54a lid 1 van de Wet milieubeheer (hierna Wm) toe te staan dat, in afwijking van
het gestelde in artikel 3 van "de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen",
(Rsgh) de volgende, in de bijlage van deze regeling genoemde en binnen onderhavige inrichting voor
be-/verwerking te accepteren afvalstoffen, niet van elkaar hoeven te worden gescheiden:
- afgewerkte olie categorie I;
- afgewerkte olie categorie II;
- halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III;
- olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben;

-

vloeibare brandstof- en olierestanten;
oliehoudende boorspoeling en boorgruis;
oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie;
halogeenarme oplosmiddelen.
op basis van artikel 10.54a lid 2 van de Wm toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van
de Rsgh, de volgende in de bijlage van deze regeling genoemde afvalstoffen, ten behoeve van verdere
verwerking met elkaar mogen worden gemengd:
afgewerkte olie categorie I en afgewerkte olie categorie II;
- halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III, olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende
slibben, de oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie en halogeenarme oplosmiddelen;
- vloeibare brandstof- en olierestanten en halogeenarme oplosmiddelen.
dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
het aanvraagformulier;
- de niet-technische samenvatting (hoofdstuk 0), algemene gegevens aanvraag (hoofdstuk 2) en
algemene gegevens inrichting (hoofdstuk 3) van de toelichting op de aanvraag (bijlage 1 aanvraag);
- de resultaten (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5) van de bodemrisico-analyse (bijlage 3
aanvraag);
- de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (paragraaf 2.2), resultaten en beoordeling (hoofdstuk
4), maatregelen en BBT (hoofdstuk 5) en samenvatting en conclusies (hoofdstuk 6) van het
akoestische onderzoek (bijlage 4 aanvraag);
- de resultaten en beschouwing (hoofdstuk 5) van het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 5 aanvraag);
de omschrijving van de geurbronnen en omvang van de geuremissie (hoofdstuk 3) en de resultaten
(paragraaf 4.2) en beoordeling (paragraaf 4.3) van het geuronderzoek (bijlage 6 aanvraag);
- de in bijlage 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f en 5g van het veiligheidsrapport opgenomen
tekeningen;
- de resultaten (hoofdstuk 6) en conclusie (hoofdstuk 7) van de kwantitatieve risico-analyse (bijlage 9
van het veiligheidsrapport);
de volgende aanvullingen op de aanvraag:
Notitie Kwaliteitscriteria inkomende producten (ontvangen 2 juli 2013);
Quick Scan minimumstandaarden, rapportnr. N002-4823055RTA-V01, d.d. 11 juli 2013;
Memo Onderbouwing mengen olie/waterstromen (ontvangen op 31 juli 2013);
Kennisgeving BRZO, rapportnr. R011-4823305PWL-hgm-V03, d.d. 16 juli 2013;
Brief GOC d.d. 8 oktober 2013 met betrekking tot de verwijdering van drijvende daken;
Overzicht opvangcapaciteit bunds Nrth Refinery (ontvangen op 4 december 2013);
Tankoverzicht North Refinery (ontvangen op 4 december 2013);
Rapport Afvalwatermonitoring en onderzoek AWZ, rapportnr. R002-1211150JBZ-mdg-V02NL, d.d. 5 december 2013.
dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de
voorschriften bepalend zijn;
dat de vergunning, op grond van de Wet Bibob, wordt verleend voor een periode van 3 jaar;
dat deze vergunning, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting
verleende vergunningen vervangt.

1.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- GOC Real Estate B.V., Postbus 215 9930 AE Delfzijl;
het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA
Delfzijl;
- de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
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de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH
Leeuwarden;
de Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl;
de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;
de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20.004, 9930 PA Delfzijl;
Mob, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen;
Klankbordgroep Milieu Borgsweer, Borgsweer 12, 9949 PA Borgsweer.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Onderhavige revisievergunning is aangevraagd namens GOC Real Estate B.V., waarmee GOC thans als
werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de
werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery).
GOC betreft een be- en verwerkingsbedrijf voor vloeibare oliehoudende (afval)stoffen (tot maximaal 300.000
ton per jaar). Daarnaast vindt opslag en verhandeling van gasolie- en benzinecomponenten plaats (doorzet
maximaal 25.000 ton per jaar). Aan- en afvoer van materialen vindt plaats per tankauto of per schip.
GOC kent een continue bedrijfsvoering met een 5-ploegendienst.
2.2
Procedure (uitgebreid)
Deze beschikking 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 in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieu-effectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
Op 30 april 2013 is een (gewijzigde/aangevulde) aanvraag voor een omgevingsvergunning namens GOC bij
ons ingediend. Wij hebben de ontvangst hiervan bij brief van 13 mei 2013 (kenmerk 2013-20326) bevestigd.
Het ontwerp van de beschikking heeft van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 ter inzage gelegen in
het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis, waarbij eenieder in de gelegenheid is
wordt gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Tevens heeft op 14 januari 2014 een hoorzitting
plaatsgehad, waarbij mondeling zienswijzen op de ontwerpbeschikking konden worden ingebracht.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en de Eemsbode van 18
december 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 18 december 2013
toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
Verder zijn de onderstaande adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit:
- de gemeente Delfzijl;
de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;
de Regionale brandweer Groningen;
de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Rijkswaterstaat;
het waterschap Hunze en Aa's.
Tussen 19 mei en 30 juni 2014 heeft de definitieve vergunning ter inzage gelegen in het gemeentehuis te
Delfzijl en in het provinciehuis. Het besluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 17 mei 2014
en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit toegezonden aan de aanvrager en aan de adviseurs.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het in werking hebben van een bestaande inrichting,
bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen,
gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in verband met:
organisatorische en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting;
- wijzigingen ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen:
- wijzigingen in de wet- en regelgeving;
toepassing van gaswassers ten behoeve van de dampverwerking voor opslagtanks totdat de nieuwe
dampverwerkingsinstallatie (DVI) in werking is;
gewijzigde inzichten ten aanzien van de geuremissie van de inrichting.
Binnen de inrichting wordt op jaarbasis maximaal 300.000 ton vloeibare oliehoudende (afval)stoffen
geaccepteerd ten hoeve van be-/verwerking. De oliehoudende stromen worden door onder meer filtratie,
ontwatering (fasescheiding) en vacuümdestillatie be-Zvenwerkt.
Daarnaast kent de inrichting een maximale jaardoorzet van 25.000 ton oliehoudende stromen ten behoeve
van handelsactiviteiten, welke niet binnen de inrichting worden be-/verwerkt.
De inrichting waar de omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd bestaat uit:
twee vacuümdestillatie-eenheden (VD-1 en VD-2) voor bewerking van afgewerkte oliën en afvalolie;
een boorgruisrecycling plant (BRP) voor de bewerking van ongereinigd boorgruis en boorspoeling (Gil
Based Mud, hierna OBM) met een Thermo-mechanical Cuttings Cleaner (TCC) voor bewerking van
oliehoudende slibben met opslagfaciliteiten voor boorspoeling;
opslagtanks voor opslag van totaal circa 50.000 m' oliehoudende stromen (producten, afvalstoffen) en
afvalwater;
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laad- en losplaatsen voor vrachtwagens en schepen voor oliehoudende stromen (afvalstoffen en
producten);
een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZ) bestaande uit fysisch/chemische voorbehandelingen en een
mebraanfiltratie-unit;
opslagfaciliteiten voor opslag van chemicaliën in emballage.
Aanwezige ondersteunende voorzieningen betreffen een kantoor, een controlekamer, een laboratorium,
boilergebouwen, filterunits voor het filtreren van oliehoudende stromen, dampbe- en verwerkingsinstallaties
(DVI en gaswassers), een opslag van stikstof, een brandblusgebouw, een opslagplaats voor onderdelen, een
onderhoudswerkplaats, een gasreduceerstation en een gronddepot voor de tijdelijke opslag van (maximaal 10
m^) eigen verontreinigde grond.
Het be-/verwerken van afvalstoffen vindt volcontinue plaats. Aan- en afvoer van ingangs- en uitgangsstromen
per schip vindt 7 dagen per week plaats. Tankauto's hebben tussen 06.00 en 22.00 uur, 7 dagen per week,
toegang tot de inrichting. Laad- en lesactiviteiten met tankauto's vinden tussen 07.00 en 22.00 uur, van
maandag tot en met vrijdag plaats.
Voornoemde maximale doorzet van oliehoudende afvalstoffen en handelsproducten alsook de maximaal
toegestane opslagcapaciteiten voor ingangs- en uitgangsstromen alsook de registratie hiervan zijn in
voorschriften vastgelegd (voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.5).
2.4
Huidige vergunningsituatie
Bij besluit van 9 juni 2009 (kenmerk 2008-35.003/24, MV) hebben wij aan het toenmalige North Refinery een
revisievergunning in het kader van de Wm verleend.
Sinds 2009 zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm
ingediend.
Voornoemde vergunning wordt 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.
Voornoemde vergunning is destijds verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van
de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning
voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege
voor onbepaalde tijd.
Bij besluit van 25 oktober 2011 (kenmerk 2011-45059) hebben wij op verzoek van het bedrijf gewijzigde
geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden.
Bij besluit van 21 februari 2012 (kenmerk 2012-08.691/8, MV) hebben wij voornoemde vergunning
ambtshalve gewijzigd waarbij gewijzigde/nieuwe voorschriften met betrekking tot de acceptatie en verwerking
van afvalstoffen en de emissies naar lucht aan de vergunning zijn verbonden.
Sinds het van kracht worden van de Wabo, d.d. 1 oktober 2010, zijn er voor de inrichting 16
omgevingsvergunningen in verband met milieuneutrale wijzigingen en/of sloop- en/of bouwactiviteiten
verleend. Verder is voor de inrichting voor een, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteit een melding in
het kader van het Activiteitenbesluit ingediend en door ons geaccepteerd.
Bij besluit van 11 juni 2009 (kenmerk DNN 200/3116) heeft Rijkswaterstaat aan het toenmalige North Refinery
een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het indirect
via het riool en de (externe) zoutafvalwaterzuiveringsinstallatie van North Water (ZAWZI) op het
Zeehavenkanaal lozen van afvalwater.
Met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) d.d. 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen en
dient voornoemde indirecte lozing van afvalwater door ons via de omgevingsvergunning te worden
gereguleerd.
Bij besluit van 2 juni 2009 (nr. 09-03) heeft het waterschap Hunze en Aa's aan North Refinery een
watervergunning (voorheen Wvo) verleend voor de directe lozing op oppervlaktewater van hemel-, drainageen (incidenteel vrijkomend) bronneringswater.
2.5
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto
artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 5.1, 28.1.a, 28.1.b, 28.4.a.5, 28.4.a.6,
28.4.b.2, 28.4.C.1 en 28.4.c.2 van het Bor.
Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1 van de
Richtlijn Industriële Emissies (RIE) aangegeven categorie 5.1. Tevens valt de inrichting onder de
werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999).
Wij achten ons daarmee procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk dat in ons 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 dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan
de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
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2.6
Volledigheid van de 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 van een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke 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)
Op 31 januari 2013 hebben wij voor onderhavige inrichting een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen. Wij hebben deze aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken
dat een aantal gegevens ontbrak. Met onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk 2013-12607) hebben wij de
ontvangst van de aanvraag bevestigd en hebben wij de aanvrager verzocht, binnen een termijn van 6 weken,
aanvullende gegevens te verstrekken.
Vervolgens is de op 31 januari 2013 ingediende aanvraag door GOC ingetrokken en is er op 30 april 2013
een nieuwe aanvraag ingediend, waarin ook de door ons verlangde aanvullingen op de oorspronkelijke
aanvraag zijn betrokken. Op 13 mei 2013 (brief kenmerk 2013-20326) hebben wij de ontvangst van deze
aanvraag bevestigd.
Wij zijn van oordeel dat de op 1 mei 2013 door ons ontvangen aanvraag voldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving, hetgeen wij bij brief van 30
mei 2013 (kenmerk 2013-20878) aan de aanvrager hebben bevestigd. De als volledig beoordeelde aanvraag
is door ons in behandeling genomen.
GOC heeft op eigen initiatief, nadat de aangevulde aanvraag door ons als volledig was beoordeeld,
aanvullingen op de aanvraag bij ons ingediend met betrekking tot het mengen van olie-/watermengsels,
kwaliteitscriteria van inkomende producten, het voldoen aan minimumstandaarden voor afvalverwerking en
een herziene kennisgeving BRZO. De ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij op 29 augustus
2013 aan GOC bevestigd en aan de adviseurs toegezonden.
Op 10 oktober 2013 hebben wij, als aanvulling op de aanvraag, een brief van GOC aangaande de
verwijdering van drijvende daken.
Op 4 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, een overzicht van de berekende
opvangcapaciteiten van de tankputten en een nieuw overzicht van de binnen de inrichting aanwezige tanks
van GOC ontvangen.
Op 5 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, de definitieve eindrapportage van de
proefneming ten aanzien van de AWZ ontvangen van GOC.
2.7
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, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4
van het Bor, hebben wij de in paragraaf 2.2 genoemde instanties/bestuursorganen als adviseur bij deze
procedure betrokken. De Regionale brandweer Groningen en de Inspectie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn als adviseur/mede bevoegd gezag in het kader van de BRZO 1999, bij deze procedure
betrokken.
Op 6 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
een advies ontvangen aangaande het niet aan de omgevingsvergunning verbinden van voorschriften met
betrekking tot gasexplosiegevaar, aangezien dit wordt gereguleerd via arbeidsomstandigheden wet- en
regelgeving waarvoor de Inspectie SZW bevoegd gezag is.
Op 13 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILenT) een integraal
advies ten aanzien van deze ontwerpbeschikking ontvangen.
Op 22 november 2013 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa's een advies ontvangen aangaande de
regulering van lozing van spuiwater van recirculatie koeltorens.
Op 3 december 2013 hebben wij van de Inspectie SZW een advies ontvangen aangaande de beoordeling van
controlekamers bij procesinstallaties.
De Regionale brandweer Groningen heeft ons op 10 december 2013 laten weten geen gebruik te zullen
maken van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een advies.
Met betrekking tot de indirecte lozing van afvalwater via de AWZ op de ZAWZI van North Water, hebben wij
bij brief van 5 december 2013 (kenmerk RWS-2013/61624) een (definitief) advies ontvangen van
Rijkswaterstaat. In haar advies geeft zij aan dat, gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen
lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van
het ontvangende oppervlaktewaterlichaam, de lozing onder het stellen van voorschriften aanvaardbaar te
achten en op dit punt geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.
Geadviseerd wordt om, met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet (Wtw) genoemde doelstelling, de in
het advies opgenomen voorschriften aan deze vergunning te verbinden (zie paragraaf 4.11).
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2.8

Ingebrachte zienswijzen

2.8.1

Schrifteiijke zienswijzen

Zienswijzen Mobilisation for the Environment
Op 28 januari 2014 zijn door de Mobilisation for the Environment (Mob) de volgende schriftelijke zienswijzen
(kenmerk GOVjan2014) ingebracht;
1)
Door Mob wordt aangegeven dat zij zich aansluit bij de door de Miiieufederatie Groningen en de door
de omwonenden ingebrachte zienswijzen.
Ad. 1) Opgemerkt dient te worden dat door de Miiieufederatie Groningen geen zienswijzen zijn ingebracht en
dat de, namens de omwonenden, door de Klankbordgroep Milieu Borgsweer ingebrachte zienswijzen
buiten de gesteid termijn zijn ingediend.
2)
Mob vindt dat er een te hoge emissie van kwik is vergund, zowei ais emissie naarlucht als emissie
naar water.
Ad. 2) Onderhavige vergunning heeft betrekking op een indirecte lozing van afvalwater op de
afvalwaterzuivering (ZAWZI) van North Water. Daarom is de emissie van kwik naar water gereguleerd
in de Watervergunning van North Water. Aan die vergunning zijn bepaiingen verbonden met
betrekking tot de directe iozing van effiuent van de ZAWZI op het Eems-Dollard estuarium.
Met betrekking de emissie naar iucht hebben wij voor kwik de door GOG bepaalde en aangevraagde
emissievracht van 0,25 g/uur in voorschrift 7.1.3 vastgelegd. De NeR geeft voor kwik een
grensmassastroom van 0,15 g/uur. De als EBT te beschouwen emissie-eis uit de NeR is daarmee van
toepassing op deze MVP-stof, zie ook Ad. 2c.
Wij achten de zienswijze ongegrond.
a)
Mob acht het niet duidelijk is of de vergunde 0,25 g/uur de som van arseen, kwik en thailium bedraagt
of dat dit de individueel (per metaal) vergunde emissie is. Mob verzoekt om verduideiijking.
Ad. 2a) De aangegeven emissiegrenswaarde van 0,25 g/uur geldt individueel voor zowel arseen, kwik als
thallium. Wij hebben naar aanleiding van de zienswijze het voorschrift is anders geredigeerd waarbij
de opsomming van stoffen is verwijderd.
b)
Mob wijst er op dat kwik, cadmium en iood probleemstoffen zijn voor de Wadden en verzoekt de
provincie hier - in algemene zin - meer prioriteit aan te geven.
Ad. 2b) De emissie van deze stoffen is in het kader van deze vergunning bezien en beoordeeld. Dat heeft
geleid tot de vergunde normen. Wij zijn van mening dat wij met betrekking tot onderhavige
vergunning, op grond van de bestaande regelgeving, ten aanzien van de emissie van genoemde
stoffen naar iucht voldoende aandacht besteden. Met betrekking tot de emissie naar water, zie Ad. 2.
De zienswijze treft geen doel.
c)
Mob verzoekt om heroverweging van de emissie van kwik naar lucht en water en vraagt om hiervoor
scherpere normen op te nemen. Kwik in water zou niet meer dan 1 pg/l mogen zijn en voor iucht <
0,01 g/uur. Ook voor cadmium en iood moet voigens Mob worden nagegaan of scherpere normen
kunnen worden opgenomen.
Ad. 2c) Voor wat betreft het kwikgehalte in water zie Ad. 2. Voorts achten wij het voor de indirecte iozing van
afvalwater op de ZAWZI niet noodzakelijk om voor kwik een scherpere norm op te nemen dan de
thans voorgeschreven 0,005 mg/I (5 pg/l).
Kwik is een minimalisatieverpiichte (MVP1) stof, cadmium alleen in de vorm van cadmiumfluoride ofsulfide, en lood alleen in de vorm van loodacetaat, -diacetaat of-rhodiumoxide. Kwik- en
organokwikverbindingen zijn verder een klasse van stoffen die als ZZS (Zeer Zorgwekkende Stof) zijn
ingedeeid. Cadmium en -cadmiumverbindingen, evenals lood en -loodverbindingen, vallen daar ook
onder.
Onder de vierde tranche van de Activiteitenbesluit worden cadmium en -loodverbindingen
waarschijnlijk ook minimalisatieverpiichte stoffen. Dit is nu nog niet aan de orde. Te zijner tijd zal
onder het regime van de minimalisatieplicht door het bedrijf onderzocht moeten worden of verdere
emissiereductie mogeiijk is.
Voor de emissie van kwik (kiasse MVP1) naar de iucht geldt een grensmassastroom van 0,15 g/uur
en een emissie-eis van 0,05 mg/mo^. Voor iood (klasse sA.2) geldt op dit moment een
grensmassastroom van 2,5 g/uur en een emissie-eis van 0,5 mg/mo®. Voor cadmium (kiasse sA.1)
geidt op dit moment een grensmassastroom van 0,25 g/uur en een emissie-eis van 0,05 mg/mo'. In de
vergunning is bij bovenstaande emissie-eisen aangesioten.
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Het is ons niet duidelijk waarop de door Mob voorgestelde kwiknorm (emissievracht) voor lucht is
gebaseerd.
De zienswijze treft onzes inziens geen doel.

Zienswijzen GOC
Bij brief van 29 januari 2014 (kenmerk 140030/jz/ks) zijn door GOC de volgende zienswijzen
ingebracht:
1)

Algemeen

a)

Voorschriften 1.1.1 t/m 1.1.4: GOC verzoekt met betrekking tot de vergunningvoorschriften 1.1.1 t/m
1.1.4 om eenduidige naamgeving conform tabel 3.1, pagina 40 van bijlage I van de aanvraag te
hanteren.
Met betrekking tot de in voorschrift 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 gebruikte benamingen van oliehoudende
materialen is er bewust voor gekozen om qua terminologie aan te sluiten bij de terminologie zoals die
in het Landelijke Afvalbeheerplan wordt gebezigd. De in voorschrift 1.1.4 gebruikte benamingen
komen overeen met de benamingen zoals opgenomen in desbetreffende tabel 3.1 van de toelichting
op de aanvraag.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
Voorschrift 1.1.6: GOC verzoekt om een verwijzing naar de wijze van administratie zoals beschreven
in de AG/IC.
Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij in het voorschrift een verwijzing naar het AG/IC
opgenomen.
Voorschrift 1.4.8: GGC acht GS niet bevoegd om zo gedetailleerd voor te schrijven hoe het
milieuzorgsysteem dient te worden ingevuld en verzoekt de voorschriften 1.4.8. en 1.4.9. te laten
vervallen.
Wij zijn bevoegd om, afhankelijk van de kwaliteit van het gehanteerde milieuzorgsysteem,
voorschriften met betrekking tot de uitvoering van het milieuzorgsysteem op te leggen. GGC beschikt
over een niet-gecertificeerd milieuzorgsysteem met, naar ons oordeel, enige functionele
tekortkomingen. Wij achten het daarom noodzakelijk om nadere eisen ten aanzien van het door GGC
geïmplementeerde milieuzorgsysteem in deze vergunning vast te leggen ten behoeve van enerzijds
een goed functioneren van het milieuzorgsysteem als instrument voor de beheersing en vermindering
van de milieubelasting en anderzijds ten behoeve van het beter functioneren van het
milieuzorgsysteem als instrument voor handhaving van de vergunningvoorschriften door het bevoegd
gezag.
Deze zienswijze treft naar onze mening geen doel.
Voorschrift 1.5.7: GGC verzoekt dit voorschrift (... ."per kwartaal overleggen overzicht ongewone
voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu"
) te laten vervallen omdat volgens hen
geen sprake is van noodzakelijkheid als bedoeld in artikel 2.22, tweede lid, Wabo.
Dit betreft een maatwerkvoorschrift met betrekking tot registratie van niet milieurelevante ongewone
voorvallen; GGC heeft in haar aanvraagt, op basis van artikel 17.2 Wm en de Handreiking maatwerk
ongewone voorvallen artikel 17.2 Wet milieubeheer d.d. 1 augustus 2011, juist verzocht om maatwerk
ten aanzien van het aspect melding/registratie ongewone voorvallen.
Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
Voorschrift 1.10.5: GGC verzoekt dit voorschrift m.b.t. aanrijbeveiliging aan te passen aan de
informatie uit de aanvraag.
Evenals hetgeen hieromtrent in de aanvraag is aangegeven, is in het desbetreffende voorschrift
1.10.5 vastgelegd dat het aanrijbeveiligingen nabij interne rijroutes voor vrachtverkeer betreft.
Aanvullend en overeenkomstig voorschrift 132 van de PGS 29, hebben wij vastgelegd dat er, uit
oogpunt van veiligheid, aanrijbeveiligingen aanwezig dienen te zijn ter plaatse van nabij de openbare
weg gelegen leidingen van GGC.
Wij zien daarom geen aanleiding om dit voorschrift te wijzigen en achten deze zienswijze ongegrond.
Voorschrift 1.10.6: Indien dit voorschrift betrekking heeft op reeds geplaatst leidingwerk, acht GGC dit
voorschrift onevenredig bezwarend en disproportioneel.
Wij onderkennen dat dit voorschrift zwaarwegende gevolgen kan hebben voor de bestaande situatie.
Het voorschrift dient van toepassing te zijn voor nieuw aan te leggen rijroutes en nieuw aan te leggen

Ad. a)

b)
Ad. b)
c)

Ad. c)

d)
Ad. d)

e)
Ad. e)

f)
Ad. f)
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leidingen nabij rijroutes. Met betrekking tot bestaande situaties achten wij het aanbrengen van
aanrijbeveiligingen, zoals voorgeschreven in voorschrift 1.10.5, voldoende. Het desbetreffende
voorschrift 1.10.6 is hiertoe aangepast.
2)
a)

Inaanasstromen
Voorschrift 2.1.1: GOC vraagt om aanpassing van dit voorschrift (
"bijhouden register"
) en doet
het voorstel om de informatie die bij elke aanlevering wordt vastgelegd éénmalig in een register vast
te leggen.
Ad. a) Het voorschrift is bedoeld om voor alle ingaande en te be-/verwerken stromen een register bij te
houden, waarbij voor de reguliere stromen de bedoelde informatie éénmalig wordt vastgelegd. Voor
de incidentele stromen dient de informatie echter per aanlevering te worden vastgelegd, aangezien de
samenstelling hiervan bij opeenvolgende aanleveringen kan afwijken. Wij achten het om die reden
relevant dat GOC de voorgeschreven werkwijze hanteert en zullen het voorschrift derhalve niet
wijzigen.
Wij beoordelen deze zienswijze als ongegrond.
b)
Voorschrift 2.1.2: GOC vraagt om aanpassing van dit voorschrift (
"eisen aan voor
handelsactiviteiten bedoelde producten en afvalstoffen" ) voor zover het de aanwezigheid van
extreem risicovolle stoffen betreft omdat, aangezien een aantal van deze stoffen van nature in oliën
en brandstoffen voor komen, dit de inname van producten en afvalstoffen ten behoeve
handelsactiviteiten te zeer beperkt.
Voorts is GOC van mening dat REACH bijlage XIV niet van toepassing is op haar stromen. Bijlage
XVII wel, maar deze stelt specifieke voorwaarden aan de toepassingen.
GOC vraagt om de venwijzing naar de voorschriften 2.2.1, 2.2.2 en 2.3.5 te laten vervallen omdat daar
product- en afvalstromen worden genoemd die niet voor handelsactiviteiten zijn bedoeld.
GOC merkt nog op dat dat Verordening 1907/2006/EG alleen ziet op producten en niet op
afvalstoffen.
Ten slotte verzoekt GOC om voorschrift 2.1.2 aan te passen zodat duidelijk is dat dit voorschrift alleen
ziet op stromen die worden op- of overgeslagen.
Ad. b) Met betrekking tot gehaltes PCB's en dioxinen/furanen, zijnde extreem risicovolle stoffen (ERS), in te
be-/verwerken producten en afvalstoffen hebben wij in voorschriften 2.2.1, 2.2.2 en 2.3.5 concentratieeisen vastgelegd. Deze stoffen kunnen ook in de, voor handels (tradings)activiteiten bedoelde,
producten en afvalstoffen voor komen. Het opleggen van een verbod op aanwezigheid van ERS in
deze stromen is daarmee niet houdbaar. Volstaan kan worden met een venwijzing naar voornoemde
voorschriften en de hierin opgenomen concentratie-eisen voor PCB's en dioxinen/furanen. Voorschrift
2.1.2 is hiertoe gewijzigd.
Het is juist dat de REACH-verordening (Verordening 1907/2006/EG) niet van toepassing is op
afvalstoffen. Voorschrift 2.1.2 is hiertoe aangepast.
Stoffen uit bijlage XIV van de REACH-verordening mogen niet meer door bedrijven op de markt
worden gebracht in de EU, tenzij ze een vergunning (autorisatie) daartoe hebben verkregen. Met het
bepaalde in voorschrift 2.1.2 is vastgelegd dat deze stoffen niet in de, voor tradingsactiviteiten
ingenomen, producten mogen worden aangetroffen.
Het is juist dat in bijlage XVII van de REACH-verordening een lijst van gevaarlijke stoffen is
opgenomen waarvoor restricties (beperkingen) gelden in de EU. Dat kunnen (deels) verboden of
beperkingen zijn met betrekking tot het verhandelen en het gebruik van de stof in de EU. Wij sluiten,
in het kader van ketenbeheer, de handel in producten die dergelijke stoffen bevatten uit.
In de voorschriften 2.2.1 en 2.2.2, waarin voorschrift 2.1.2 naar wordt verwezen, zijn kwaliteitscriteria
voor ingekochte producten vastgelegd en in voorschrift 2.3.5 zijn kwaliteitscriteria voor ingenomen
afvalstoffen vastgelegd. In de aanvraag is aangegeven dat handelsactiviteiten betrekking hebben op
gasolie- en benzinemengsels zijnde producten danwel afvalstoffen. Een eenduidige afbakening van
deze stofstromen ontbreekt en met betrekking tot deze stromen zijn geen specifieke kwaliteits/samenstellingscriteria in de aanvraag vastgelegd.
Wij achten het vanuit milieuhygiënisch oogpunt relevant om ook aan deze stromen kwaliteitseisen te
stellen. Om onderlinge contaminatie van handelsstromen en de te be-/venwerken stromen te
voorkomen, alsook in verband met de milieu-aspecten veiligheid (opslag gevaarlijke stoffen in tanks)
en emissies naar water (afvalwater) en lucht (verladingsemissies), achten wij het noodzakelijk om
voor alle ingaande stromen eenduidige kwaliteits-/samenstellingseisen op te leggen.
Wij hebben naar aanleiding van de zienswijze aanvullend in voorschrift 2.1.2 vastgelegd dat het hier
niet te be-/verwerken stromen betreft.
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c)

Voorschrift 2.1.3: GOC verzoekt dit voorschrift (...."onderzoek gehaltes dioxinen en furanen"....) te
laten vervallen omdat naar hun mening het doel van deze verplichting ontbreekt en de kosten van het
onderzoek aanzienlijk zijn.
Ad. c) In algemene zin kan worden opgemerkt dat, voor zover wij aan vergunninghoudster krachtens
vergunningvoorschriften onderzoeksverplichtingen hebben opgelegd, wij dat hebben gedaan met
inachtneming van het bepaalde in de Wabo en het Bor en na afweging van de relevante belangen.
Geen van de onderzoeksverplichtingen zijn voor vergunninghoudster onredelijk bezwarend te achten.
In voorschrift 2.3.5 hebben wij voor de verschillende, binnen de inrichting te accepteren en te be/verwerken, afvalstromen een norm voor het maximale gehalte aan dioxines en furaren vastgelegd.
Deze norm is gebaseerd op analysegegevens van de desbetreffende inrichting uit het verleden. Uit
die gegevens blijkt in ieder geval dat deze norm haalbaar is. Om te bepalen of een lagere norm
haalbaar is - hetgeen vanuit ter bescherming van het milieubelang de voorkeur geniet - is in
voorschrift 2.1.3, voor een beperkte periode, een onderzoeksverplichting voor de gehaltes aan
dioxines en furanen voor de incidenteel en regulier aangeleverde ingangsstromen vastgelegd. Het
voorschrift heeft daarmee een duidelijk doel.
Wij achten deze zienswijze daarmee ongegrond.
d)
Voorschrift 2.1.4: GOC verzoekt dit voorschrift ( "onderzoek 05-015 koolstofketens"....) te laten
vervallen omdat naar hun mening een wettelijke grondslag voor deze verplichting ontbreekt, het doel
is volgens GOO niet duidelijk en het wijkt af van de eisen die voortvloeien uit het sectorplan. De
provincie is niet de bevoegde instantie om kwaliteitseisen voor brandstoffen te formuleren en vast te
leggen - deze worden eigenlijk ook niet geformuleerd omdat er geen concentratiegrenzen zijn
opgenomen - en zijn tijds- en kostenintensief terwijl het doel ontbréekt. GOO is ten slotte van mening
dat het voorschrijven van deze verplichting tot ongelijkheid leidt omdat een dergelijke verplichting niet
geldt voor verwerkers in den lande met vergelijkbare activiteiten.
Ad. d) Met betrekking tot het opleggen van een onderzoeksverplichting, zie Ad. c.
Voorschrift 2.1.4 is in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen - en meer in het
bijzonder van ketenbeheer - opgenomen. Doel van het voorschrift is het toetsen of de, ten behoeve
van de uiteindelijke (externe) productie van brandstoffen, ingenomen materialen qua samenstelling
ook daadwerkelijk geschikt zijn voor dit beoogde doel. Hiermee dient te worden voorkomen dat, voor
de productie van brandstof(componenten) beoogde materialen, intern óf extern in een andere
verwerkingsketen belanden dan de brandstofproductieketen en een ongewenste verknoping van
venwerkingsketens plaats gaat vinden.
Met betrekking tot de vermeende rechtsongelijkheid merken wij op dat wij elke aanvraag voor een
omgevingsvergunning individueel dienen te beoordelen en het ons vervolgens geoorloofd is om aan
de te verlenen vergunning passende voorschriften te verbinden in het belang van de-bescherming van
het milieu.
Met betrekking tot de vermeende rechtsongelijkheid merken wij op dat vergunninghoudster in haar
zienswijze het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet heeft onderbouwd. Ons is ook niet gebleken van
in relevante mate vergelijkbare gevallen. Zodoende komen wij tot de conclusie dat het
gelijkheidsbeginsel niet in de weg staat aan het aan de vergunning verbinden van deze verplichting.
Wij achten deze zienswijze daarmee ongegrond.
e)
Voorschrift 2.1.5: GOO stelt dat dit voorschrift (...."bepaling chloor-, fluor-, broom- en
jodiumgehalte"....) dient te vervallen omdat GOO van mening is dat er voor halogenen in brandstoffen
geen wettelijke grenswaarden zijn gesteld, dat de grenswaarde voor EOX in brandstoffen een
veelvoud lager ligt dan de grenswaarden die GS opleggen m.b.t. de afzonderlijke halogenen, de eisen
zijn niet relevant omdat er te allen tijde aan wordt voldaan. GOO is ten slotte van mening dat het
voorschrijven van deze verplichting tot ongelijkheid leidt omdat een dergelijke verplichting niet geldt
voor venwerkers in den lande met vergelijkbare activiteiten.
Ad. e) De constatering van GOO dat de gestelde grens voor EOX als verzameling van alle aanwezige
extraheerbare organische halogeenverbindingen zeer veel strenger is dan de normen voor de (som
van de) individuele halogenen chloor, fluor, broom en jood is juist. Met het voldoen aan de EOX-eis
zal, rekening houdende met het feit dat de EOX-waarde in massaverhouding is weergegeven en de
vier voornoemde componenten in een volumeverhouding, er geen sprake zijn van een overschrijding
van de laatstgenoemde normen. Met de EOX-waarde wordt geen inzicht gegeven.in de waarde van
de afzonderlijke halogenen. De bepaling van specifiek de gehaltes chloor, fluor, broom en jood achten
wij echter wel relevant aangezien onderhavige ingangsstromen, na be-/verwerking, als
brandstofcomponent nuttig worden toegepast bij de externe productie van brandstoffen. De
uiteindelijk te produceren brandstoffen dienen voor wat betreft de gehaltes aan chloor, fluor, broom en
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jood te voldoen aan het Besluit organische-halogeenverbindingen brandstoffen (Bohb). Deze
doelstelling hebben wij In voorschrift 2.1.5 vastgelegd.
De verwijzing naar de In voorschrift 2.2.2 en 2.3.5 benoemde concentratie-eisen hebben wij naar
aanleiding van deze zienswijze uit voorschrift 2.1.5 geschrapt.
Met betrekking tot de vermeende rechtsongelijkheid wordt kortheidshalve verwezen onze reactie
onder Ad. 2d.
f)
Voorschrift 2.1.6: GOC stelt dat dit voorschrift (
"bepaling van het gehalte aromaten, vallende onder
PAK's en BTEX"
) dient te vervallen omdat ze van mening zijn dat het doel niet duidelijk is nu er
geen grenswaarden zijn gesteld aan PAK's en BTEX. Het wijkt af van de eisen die voortvloeien uit het
sectorplan. De provincie is niet de bevoegde instantie om algemene kwaliteitseisen voor brandstoffen
te formuleren en vast te leggen - ze worden eigenlijk ook niet geformuleerd omdat er geen
concentratiegrenzen zijn opgenomen - en de wettelijke grondslag ontbreekt. GOC is ten slotte van
mening dat het voorschrijven van deze verplichting tot ongelijkheid leidt omdat een dergelijke
verplichting niet geldt voor verwerkers in den lande met vergelijkbare activiteiten.
Ad. f) Kortheidshalve wordt verwezen naar onze reactie onder Ad. 2d.
g)
Voorschrift 2.1.7: GOC verzoekt dit voorschrift ( "bepaling CLP-classificatié"....) aan te passen
zodat het alleen betrekking heeft op producten omdat GOC van mening is dat Verordening
1272/2008/EG (CLP-verordening) niet ziet op afvalstoffen.
Ad.g) Deze verplichting is opgelegd omdat GOC in de risicoberekening (QRA), die bij de aanvraag is
gevoegd, aangeeft dat er geen stoffen binnen de inrichting komen die kunnen leiden tot de
aanwezigheid van acuut toxische stoffen (in gasvorm). Dit is in de aanvraag, voor zowel aanwezige
afvalstoffen als producten, gemotiveerd met gebruikmaking van de CLP-verordening. Op basis
daarvan is er niet gerekend met het vrijkomen van een toxische wolk. Vanwege dit uitgangspunt is
met dit voorschrift geborgd dat er geen stoffen binnen de inrichting worden opgeslagen in grotere
hoeveelheden waaruit enkele.acuut toxische stoffen (in gasvorm) kunnen ontstaan.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
h)
Voorschrift 2.2.1: GOC verklaart deze zienswijze (
"kwaliteitscriteria ingekochte producten"....) ook
van toepassing op de voorschriften 2.2.2, 2.3.5 en 2.3.10. GOC verzoekt om de verwijzing naar de Rzinnen R50 en R50/53 te laten vervallen, omdat het een impliciete weigering betekent welke niet is
gemotiveerd en het leidt volgens GOC tot onevenredig zwaardere lasten vergeleken met andere
verwerkers met identieke activiteiten. Voorts acht GOC het voorschrift m.b.t. de term "aantoonbaar"
onvoldoende duidelijk, en verzoekt t.a.v. deze term te verwijzen naar het analyseregime in het AVbeleid.
Ad. h) Met betrekking tot de impliciete weigering van R50- en R50/53-stoffen merken wij het volgende op:
Ingevolge lid 2 van artikel 4.13 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) vermeldt aanvrager in of bij de
aanvraag, per stof, genoemd in bijlage I, deel 1, bij het BRZO 1999 en per categorie van stoffen en
preparaten, genoemd in bijlage I, deel 2, bij het BRZO 1999, de maximale hoeveelheid waarvoor
vergunning wordt aangevraagd. De aanvraag van GOC bevat geen vermelding als bedoeld in artikel
4.13 lid 2 van de Mor waarin GOC ondubbelzinnig heeft aangegeven welke maximale hoeveelheden
stoffen en preparaten, behorende tot categorie 9b, genoemd in bijlage I, deel 2, bij het BRZO 1999
binnen de inrichting aanwezig zal hebben. Ook de bij de aanvraag ingediende BRZO-kennisgeving
(document "Kennisgeving volgens artikel 26 BRZO'99 GOC Real Estate b.v.") bevat niet één tabel die
te beschouwen is als een vermelding van stoffen en preparaten, behorende tot categorie 9b, zoals
bedoeld in artikel 4.13 lid 2 van de Mor. Ook de adviseur van StAB - gerechtelijke
omgevingsdeskundigen stelt zich, in zake de procedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord Nederland, zaaknummer ASS 13\764 WABOM, op dit standpunt, blijkens haar advies van 6
februari 2014, kenmerk StAB-39380.
Voor zover GOC thans alsnog een vermelding als bedoeld in artikel 4.13 lid 2 van de Mor van de
maximale hoeveelheden stoffen en preparaten, behorende tot categorie 9b, wenst te doen, wordt
opgemerkt dat dit niet meer mogelijk is. Immers, een wijziging van de aanvraag op dit punt betreft
geen milieuneutraal aspect en kan, gelet daarop, na de periode van de terinzagelegging van de
ontwerp-vergunning niet meer betrokken worden bij het uiteindelijke besluit ten aanzien van de
aanvraag. Het staat GOC uiteraard vrij om separaat ten aanzien van dit punt een nieuwe aanvraag
voor een omgevingsvergunning in te dienen.
Met betrekking tot de vermeende rechtsongelijkheid, zie onze reactie vermeld onder Ad. 2d.
Met "aantoonbaar" wordt in dezen bedoeld dat uit de informatie van de aangeleverde producten
onomstotelijk moet blijken of aan het bepaalde in dit voorschrift wordt voldaan.
Met de term "aantoonbaar" wordt ten aanzien van ingenomen afvalstoffen bedoeld dat GOC of met
behulp van de in het AV-beleid vast te leggen analysemethodiek of met behulp van vereiste
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samenstellinggegevens bij aanlevering van ingangsstromen zich dient te vergewissen dat wordt
voldaan aan de voorgeschreven samenstellingseisen.
Deze zienswijze treft geen doel.
i)
Voorschrift 2.2.2: GOC meent dat de eisen aan het chloor-, broom-, fluor- en joodgehalte in dit
voorschrift dienen te vervallen, omdat ze van mening zijn dat er voor halogenen in brandstoffen geen
wettelijke grenswaarden zijn gesteld en dat de grenswaarde voor EOX in brandstoffen een veelvoud
lager ligt dan de grenswaarden die GS opleggen m.b.t. de afzonderlijke halogenen. GOC is ten slotte
van mening dat het voorschrijven van deze verplichting tot ongelijkheid leidt omdat een dergelijke
verplichting niet geldt voor verwerkers in den lande met vergelijkbare activiteiten.
Ad. i) Zie hetgeen hieromtrent is aangegeven onder Ad. 2e.
In verband met hetgeen hieromtrent is vastgelegd in voorschrift 2.1.5, hebben wij de in voorschrift
2.2.2 opgenomen concentratie-eisen voor chloor, broom, fluor en jood laten vervallen.
Overeenkomstig hebben wij deze concentratie-eisen ook laten vervallen voor de in voorschrift 2.3.5
genoemde, voor de vervaardiging van brandstofcomponenten in te zetten, stromen waarvoor reeds
een lagere concentratie-eis voor EOX is vastgelegd,
j)
Voorschrift 2.3.2: GOC stelt dat dit voorschrift (...."voorschriften bepalend bij strijd met AV-beleid en
AO/IC"....) dient te vervallen omdat dit voorschrift het doel van het AV-beleid en AO/IC ontneemt.
Ad. j) Het bij de aanvraag ingediende AV-beleid bevat een aantal onderdelen waarmee wij niet kunnen
instemmen. Voor de aspecten waar die onderdelen op zien, zijn voorschriften aan de vergunning
verbonden. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij het onwenselijk vonden het bij de aanvraag
ingediende AV-beleid in het geheel af te keuren. Dat zou namelijk tot gevolg hebben gehad dat
teruggegrepen zou moeten worden op het in 2009 ingediende en goedgekeurde AV-beleid. Dit
document is verouderd en doet geen recht meer aan de thans te vergunnen bedrijfssituatie.
Aangezien wij, zoals in de considerans is aangegeven, met dit besluit onze goedkeuring geven aan
het bij de aanvraag gevoegde AO/IC, dient voorschrift 2.3.2 alleen betrekking te hebben op het AVbeleid. Wij hebben het voorschrift hiertoe aangepast.
k)
Voorschrift 2.3.5: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen aan de aanvraag nu het voorschrift per
ingangsstroom een aantal Euralcodes niet noemt. Zie voorts de behandeling van zienswijze h.
Ad. k) Geconstateerd is dat er met betrekking tot de benoemde Euralcodes een aantal omissies in het
voorschrift zitten en de Euralcodes zoals opgenomen in dit voorschrift niet geheel overeenkomen met
de Euralcodes zoals opgenomen in voorschrift 3.3.1. Hiertoe hebben wij voorschrift 2.3.5 gewijzigd.
Afgewerkte olie (sectorplan 56 en 57)
De Euralcodes 13.03.07* en 13.03.08* zijn in voorschrift 2.3.5 naar aanleiding van deze zienswijze
alsnog onder de desbetreffende sectorplannen opgenomen. Euralcode 13.03.06* heeft betrekking op
gechloreerde minerale olie en is als zodanig in voorschrift 2.3.5 opgenomen onder halogeenhouden
afgewerkte olie (categorie III).
Euralcode 12.01.10* betreft synthetische BSSW-olie. De verwerking hiervan is niet aangevraagd en
dus niet vergund. Alleen de verwerking van de voorbehandelde (deels ontwaterde) BSSW-olie is
aangevraagd, vallende onder Euralcode 19.02.07*.
Euralcode 19.02.07* hebben wij reeds in dit voorschrift vastgelegd met betrekking tot voorbehandelde
(ontwaterde) BSSW-olie, ter vervanging van de aangevraagde BBSW-olie gerelateerde Euralcodes
12.01.06*, 12.01.07*, 12.01.08*, 12.01.09*, 12.01.10* en 12.01.19*, en behoeft niet alsnog te worden
aangevraagd. Wel behoeft het AV-beleid, conform voorschrift 2.3.2, hiertoe te worden aangepast.
Betreffende Euralcode hoort onzes inziens niet thuis bij de sectorplannen 56 en 57, bedoeld voor
(halogeenhoudende) afgewerkte olie. Deze stroom betreft geen afgewerkte olie die, gezamenlijk met
afgewerkte olie stromen, kan/mag worden be-/verwerkt.
Olie-, water- en slibmenasels (sectorplan 58)
Met betrekking tot sectorplan 58, betreffende olie-, water- en slibmengsels, is door GOC in de
aanvraag (het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid) slechts één ondergrens voor het vlampunt
vastgelegd. Met betrekkking tot de, door middel van filtratie te verwerken, olie-, water- en
slibmengsels, is een vlampuntsgrens van 85 °C vastgelegd. Met betrekking tot de tweede
verwerkingsmethode van olie-, water- en slibmengsels, zijnde destillatie, is geen vlampuntsgrens
opgenomen. Deze waarde kan daarom niet integraal als ingangscriterium worden gehanteerd en is
daarom in desbetreffend voorschrift gespecificeerd.
GOC is het niet eens met ons standpunt dat afvalstoffen met Euralcode 19.02.08* niet
oliehoudend/niet olie gerelateerd zijn. In hoofdstuk 19 van de Euralcodelijst is echter duidelijk
onderscheid gemaakt tussen oliehoudend/olie gerelateerd afval en niet oliehoudend/olie gerelateerd
afval. Als het om een afvalstroom gaat waar olie in voorkomt is een andere Euralcode van toepassing.
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I)
Ad. I)
m)

GOC verwijst vervolgens naar de Verordening 1272/2008/EG. Deze verordening beschrijft de
etikettering, verpakking en indeling van gevaarlijke stoffen. Het pleidooi van GOC dat alleen bij
Euralcode 19.02.08* de juiste van toepassing zijnde gevaarklasse kan worden gebruikt bij een
brandbare oliehoudende afvalstof omdat het woordje "brandbaar" niet voorkomt in de omschrijving
van Euralcode 19.02.07*, is onjuist. Deze 2 systemen (Euralcode en gevaarklasse-indeling volgens
deze verordening) kunnen los van elkaar worden toegepast.
Euralcode 19.02.08 betreft een zogenaamde complementaire categorie (toevoeging c) waarvan
aanvullend onderzoek, onder andere een vlampuntsbepaling, moet bepalen of het een gevaarlijke
afvalstof (* toevoeging) betreft. Bij een vlampunt van < 55 °C betreft het een gevaarlijke afvalstof.
Daarmee is Euralcode 19.02.08* niet van toepassing voor de door GOC te accepteren olie-, water- en
slibmengsels, aangezien daarvoor een vlampuntsgrens > 85 °C is vastgelegd.
Euralcode 19.02.07* kan onzes inziens geen betrekking hebben op primaire olie-, water- en
slibmengsels, aangezien deze Euralcode betrekking heeft op een hieruit afgescheiden oliefractie ofconcentraat.
Vloeibare brandstof- en olierestanten (sectorplan 59)
Met betrekking tot Euralcode 19.02.07*, zie hetgeen hieromtrent is opgenomen ten aanzien van olie-,
water- en slibmengsels (sectorplan 58).
Het is GOC niet duidelijk waarom er grenswaarden zijn opgelegd voor zwavel, mercaptaan zwavel, en
benzeen bij de vooracceptatie. De concentratie van deze componenten dient aan de voorkant tijdens
de vooracceptatie te worden bepaald, zodat inzicht is verkregen of de aangeboden afvalstof kan
worden verwerkt tot een, voor de productie van brandstoffen bedoelde, uitgangsstroom die voldoet
aan de gestelde kwaliteits-Zsamenstellingseisen. Daarnaast is de aanwezigheid van
zwavelcomponenten relevant voor de op- en overslag en de verdere verwerkingsketen aangezien dit
potentieel geuroverlast veroorzakende componenten zijn.
Oliehoudende boorspoelina en boorqruis (sectorplan 60):
Ten aanzien van de Euralcodes is duidelijk een onderscheid gemaakt tussen oliehoudend boorgruis
(Euralcode 01.05.05*) en boorgruis dat gevaarlijke stoffen bevat (Euralcode 01.05.06*). Door GOC
wordt uitsluitend oliehoudend boorgruis verwerkt. Door GOC wordt aangegeven dat door ontdoeners
ook de Euralcode 01.05.06* wordt toegepast, aangezien olie ook als gevaarlijke stof kan worden
beoordeeld. Onzes inziens geeft deze Euralcode een onvoldoende afbakening om op basis van de
ingangscontrole acceptatie van niet-oliehoudend boorgruis uit te sluitend. Wij menen de acceptatie
van boorgruis met Euralcode 01.05.06* daarom in het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen
te moeten uitsluiten. Het is aan GOC om ontdoeners op het gebruik van de juiste Euralcode te
attenderen en bij onjuiste codering de stroom te weigeren.
Boor-, snii-. slüp- en walsolie oliefractie (sectorplan 61):
In de aanvraag heeft GOC expliciet aangegeven alleen voorbehandelde, deels ontwaterde, BSSWolie voor verdere be-/verwerking te accepteren. In de aanvraag is aangegeven dat dit een oliefractie
uit BBSW-olie betreft. Onzes inziens bestaat deze oliefractie, om überhaupt van een afgescheiden
oliefractie te kunnen spreken, in ieder geval voor meer dan 50% uit olie.
Uit recentelijke analysegegevens van GOC van dergelijke stromen blijkt dat deze stromen voor het
merendeel een oliegehalte van 60 tot 70 volume-% hebben. Deze stromen kunnen onzes inziens niet
meer als BSSW-olie (Euralcode 12.01.06*, 12.01.07*, 12.01.08*, 12.01.09*, 12.01.10* en 12.01.19*)
worden beschouwd, maar als een uit BSSW-olie afgescheiden oliefractie (Euralcode 19.02,07*).
Op basis van regelgeving kan geen eenduidige grens voor het olie- en/of watergehalte van BSSW-olie
worden vastgelegd waarmee bepaald kan worden of het BSSW-olie of een uit BSSW-olie
afgescheiden oliefractie betreft.
Wij achten het van belang om door middel van een voorgeschreven concentratie-eis van 60% voor
het oliegehalte uit te sluiten dat GOC BSSW-olie accepteert voor be-/verwerking, welke niet- of
onvoldoende is ontwaterd en daarmee niet voldoet aan hetgeen is aangevraagd.
Niet reqenereerbaar haloaeenarme oplosmidde len (sectorplan 67):
Zie hetgeen hieromtrent is aangegeven ten aanzien van vloeibare brandstof- en olierestanten
(sectorplan 59).
Met betrekking tot de verwijzing naar het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid, zie hetgeen
hieromtrent is aangegeven onder Ad. 2j.
Voorschrift 2.3.6; GOC verzoekt de eis m.b.t. het minimum oliegehalte van de te ontvangen BSSWolie te laten vervallen, omdat dit in hun optiek niet op een deugdelijke rechtsgrondslag is gebaseerd.
Zie hetgeen omtrent de be-/verwerking van BSSW-olie is aangegeven onder Ad. 2k.
Voorschrift 2.3.7: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen, omdat de massabepaling pas kan
plaatsvinden na de lossing, als de fysieke acceptatie reeds heeft plaatsgevonden.
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Ad. m) In voorschrift 2.3.7 wordt met acceptatie de formele acceptatie van de afvalstof na de fysieke inname
bedoeld.
De zienswijze treft geen doel.
n)
Voorschrift 2.3.8: GOC verzoekt om aanpassing/schrappen van dit voorschrift, omdat het, voor zover
het gaat om buitenlandse stromen, in strijd is met de artikelen 22 en 24 van Verordening
1013/2006/EG en, voor zover het binnenlandse stromen betreft, in strijd is met de uitspraak van de
ABRvS d.d. 2 september 2009, zaaknummer 200806740/1/M, waaruit blijkt dat tot het moment dat
afvalstoffen worden geaccepteerd de verplichting ex artikel 10.37 berust op de ontdoener.
Ad. n) Dit voorschrift is aan de vergunning verbonden in het belang van de bescherming van het milieu, gelet
op de aard en samenstelling van de betreffende afvalstoffen. Wanneer tijdens de vooracceptatie, dus
wanneer de afvalstof nog niet binnen de inrichting aanwezig is, blijkt dat de afvalstof niet kan worden
geaccepteerd, dan blijft de ontdoener verantwoordelijk voor de afvoer naar de juiste verwerker. Op het
moment dat het afval na de fysieke overdracht en na voltooiing van de acceptatieprocedure op het
terrein bevindt, is GOC verplicht zorg te dragen voor afvoer naar een juiste verwerker. Voorschrift
2.3.8 is hiertoe aangepast.
O)
Voorschrift 2.3.10: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen en te verwijzen naar de werkwijze
welke aansluit bij het AV-beleid.
Ad. o) Doel van dit voorschrift is om afvalstromen, waarvan voorafgaande aan de lossing nog niet is
gecontroleerd of deze voldoen aan de acceptatiecriteria (dit betreffen incidentele stromen) niet
worden vermengd en worden gecontamineerd met nog in de tank aanwezige restanten. Dit om te
voorkomen dat er geen objectieve bemonstering meer kan plaatsvinden en, mocht blijken dat de
stroom niet aan de acceptatiecriteria voldoet, niet meer kan worden teruggenomen en het gehele
mengsel dient te worden afgevoerd. Het AV-beleid schiet op dit punt tekort. Zie daarover verder het
onder Ad. 2j overwogene.
De zienswijze treft geen doel.
p)
Voorschrift 2.3.11: GOC verzoekt dit voorschrift te laten vervallen wegens strijd met de uitspraak van
de ABRvS d.d. 2 september 2009, zaaknummer 200806740/1/M, waaruit blijkt dat tot het moment dat
afvalstoffen worden geaccepteerd de verplichting ex artikel 10.37 berust op de ontdoener.
Ad. p) Het voorschrift beoogt enkel te verzekeren dat voor een - al wel geloste - partij afvalstoffen die niet
geaccepteerd mag worden een separate (quarantaine)tank beschikbaar is. Het voorschrift is als
zodanig dan ook niet in strijd met artikel 10.37 van de Wet milieubeheer.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
q)
Voorschrift 2.3.12: GOC meent dat dit voorschrift moet komen te vervallen, omdat het niet wenselijk
en niet verenigbaar is met het systeem van de Rsgh.
Ad. q) In het desbetreffende voorschrift ontbreekt het woord geen. Het voorschrift dient te luiden:
"In een voor quarantaine gebruikte tank mogen geen verschillende partijen afval en/of partijen afval
van verschillende ontdoeners worden samengevoegd."
r)
Voorschrift 2.3.13: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen, omdat het in strijd is met voorschrift
2.4.1. en het zou moeten verwijzen naar de werkwijze zoals beschreven in het AV-beleid.
Ad. r) Voorschrift 2.4.1 heeft betrekking op het vaststellen van een analysemethodiek ten behoeve van de
vooracceptatie van afvalstoffen. Voorschrift 2.3.13 heeft betrekking op het moment waarop
afvalstoffen, na acceptatie, mogen worden samengevoegd. Het bepaalde in voorschrift 2.4.1 en
2.3.13 dient zijn weerslag te krijgen in het nieuw in te dienen AV-beleid. Het bij de aanvraag
ingediende AV-beleid schiet op dit punt tekort. Zie daarover verder het onder Ad. 2j overwogene.
Deze zienswijze treft geen doel.
s)
Voorschrift 2.4.1: GOC verzoekt de voorgeschreven "risicogedreven analysemethodiek" nader toe te
lichten dan wel te schrappen.
Ad. s) Voorschrift 2.4.1 bepaald dat het, in hoofdstuk 4 van het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid, ten
behoeve vooracceptatie te hanteren methodiek voor uitvoering van analyses, aanpassing behoeft. Wij
hebben deze verwijzing aanvullend in de considerans opgenomen.
Het voorschrift geeft duidelijk de voorwaarden waaraan een risicogedreven analysemethodiek moet
voldoen. De aangeboden afvalstoffen moeten worden ingedeeld in hoog-middel-laag risico met
daarbij aandacht voor reguliere en specifieke/eenmalige afvalstromen. De te hanteren op- en
afschaling van analyse-intensiteit dient in het AV-beleid te worden beschreven/vastgelegd.
Wij achten het daarbij van belang dat er, naast een onderscheid in reguliere en specifieke stromen
(core business en niet-corebusiness) onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van specifieke stromen
die incidenteel worden aangeboden en die structureel worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is
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dat van structureel aangeboden stromen meer, en meer betrouwbare informatie beschikbaar is van
incidenteel aangeboden stromen. Acceptatie van deze laatste stromen is daarmee risicovoller.
t)
Voorschrift 2.5.4: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen en te verduidelijken. Het is het bedrijf
niet duidelijk of dit voorschrift alleen ziet op per as aangeleverde partijen.
Ad. t) Voor weging van aangevoerde partijen afvalstoffen kan alleen een weegbrug worden ingezet. De in
voorschrift 2.5.4 bedoelde weging heeft daarmee alleen betrekking op de per as aangeleverde
afvalstoffen. Wij hebben deze aanvulling in het voorschrift opgenomen en het voorschrift verder
toegesneden/gespecificeerd op het gebruik van deze, binnen de inrichting aanwezige, weegbrug.
u)
Voorschrift 2.5.5: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift nu niet duidelijk is wat moet
worden verstaan onder een "sluitend verband". GOC stelt voor aan te sluiten bij hetgeen hierover is
opgenomen in het AO/IC.
Ad. u) Met een sluitend verband wordt bedoeld dat alle Ingenomen stromen, één op één dekkend, via de in
de goederenadministratie opgenomen kwantitatieve gegevens en de in de financiële administratie
opgenomen kosten en baten kunnen worden herleid. Dit strookt met hetgeen hieromtrent is uitgewerkt
in het bij de aanvraag gevoegde AO/IC.
De zienswijze treft geen doel.
3)
a)

Opslag, be- en verwerking
Voorschrift 3.1.1: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift vanwege vermeende strijd met
artikel 9, lid 7, van Verordening 1013/2006/EG.
Ad. a) De in voorschrift 3.1.1 maximale opslagtermijnen zijn gebaseerd op het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen en zijn van toepassing op alle inrichtingen waar afvalstoffen worden
opgeslagen. De door GOC genoemde verordening heeft betrekking op het overbrengen van
afvalstoffen naar andere Europese lidstaten. Bepalingen hieromtrent worden niet opgenomen in een
inrichtinggebonden omgevingsvergunning.
Gelet op de aard van de inrichting, alsmede de onmogelijkheid om de binnen de inrichting aanwezige
afvalstoffen blijvend te kunnen onderscheiden naar herkomst uit binnen- of buitenland, wordt een
maximale opslagtermijn van 1 jaar voor alle soorten afvalstoffen in het voorschrift opgenomen.
b)
Voorschrift 3.2.1: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift, omdat in de optiek van het bedrijf
m.b.t. de ten behoeve van handelsactiviteiten ingenomen producten en afvalstoffen wel be-/verwerkingshandelingen mogelijk moeten zijn.
Ad. b) GOC heeft de be-/verwerking van ten behoeve van tradingsactiviteiten, ingenomen producten en
afvalstoffen niet aangevraagd en daarmee is dit ook niet vergund. In de toelichting op de aanvraag
(paragraaf 3.1 en 3.2) is aangegeven dat er naast be-/verwerking van producten en afvalstoffen ook
op- en overslag van te verhandelen producten en afstoffen plaats vindt. Er is niet aangegeven dat
deze, ten behoeve van tradingsactiviteiten, ingenomen producten en afvalstoffen, ook een be- ,
/verwerkingshandeling kunnen ondergaan. Daarbij wordt menging door ons wel als een
bewerkingshandeling gezien en opbulken niet. De voor tradingsactiviteiten bedoelde producten en
afvalstoffen zijn tevens uitgezonderd in de in voorschrift 1.1.1 vastgelegde maximale doorzet van te
be-/verwerken vloeibare oliehoudende afvalstoffen en producten.
Verder geeft GOC in haar zienswijze ten aanzien van voorschrift 2.1.2 aan dat desbetreffend
voorschrift verduidelijkt dient te worden ten aanzien van de term "handelsactiviteiten", in de zin van
dat deze term toeziet op producten en afvalstoffen welke binnen de inrichting niet worden be- en/of
verwerkt maar alleen worden op- en/of overgeslagen.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
c)
Voorschrift 3.3.1: GOC verzoekt om aanpassing van de tabel in dit voorschrift en de considerans voor
zover het betreft:
de interpretatie van Euralcode 19.02.08*;
de overwegingen omtrent Euralcode 01.05.06*;
de ontbrekende Euralcodes 12.01.06* t/m 12.01.10* en 12.01.19*: GOC betwist dat deze
slechts betrekking hebben op niet-ontwaterde BSSW-olie;
de formulering "tussenbewerking" omdat dit niet overeenkomt met de aanvraag;
sectorplan 56; omdat hier wordt afgeweken van de aanvraag;
de verwijzing naar de be- en verwerkingsinstallatie.
Ad. c) Zie hetgeen onder Ad. 2k is aangegeven omtrent afvalstoffen met betrekking tot acceptatie van
De term "tussenbewerking" is in desbetreffend voorschrift opgenomen om aan te geven dat
afvalstoffen met Euralcode 19.02.08*, 01.05.06*, 12.01.06* t/m 12.01.10* en 12.01.19*.de door GOC
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uitgevoerde afvaibeZ-verwerkingsstap niet een eindverwerkingsstap is zoals omschreven in
sectorplannen van het LAP betreft maar een tussenbewerking. De eindverwerking vindt buiten de
inrichting plaatst. Dit heeft inderdaad tot gevolg dat op één na alle outputstromen van GOC als
afvalstoffen moeten worden beoordeeld.
Om inzicht te verkrijgen en te behouden in de door GOC gehanteerde verwerkingsroutes, achten wij
het relevant om per verwerkingsroute de in te zetten be- en verwerkinstallaties vast te leggen en
daarmee tot "dedicated" verwerkingsroutes te komen.
Tussenbewerking betekent dat het bewerken van de afvalstoffen niet leidt tot een eindproduct, maar
tot een bewerkte afvalstof die elders een verdere bewerking moet ondergaan om als eindproduct
gekwalificeert te kunnen worden.
De constatering van GOC dat in voorschrift 3.3.1 bij verwerkingsroute 56 de gasoliecomponenten
(zijnde een afvalstof) en bitumen (zijnde een product) ontbreken is juist. Deze zijn alsnog opgenomen.
In voorschrift 3.3.1 zijn de, voor de verschillende aangevraagde be-/verwerkingsroutes, in te zetten
installaties als dedicated benoemd. Aangezien de vacuümdestillatie-installatie VD-2 voor
verschillende be-/verwerkingsroutes kan worden ingezet, dient deze als niet dedicated te worden
beschouwd. In voorschrift 3.3.1 is vastgelegd voor welke be-verwerkingroutes de VD-1 en VD-2
normaliter worden ingezet. Aanvullend is aangegeven dat de VD-2 ook mag worden ingezet voor beZverwerkingsroutes waarvoor normaal gesproken de VD-1 wordt ingezet. Aan voorschrift 3.3.1 is
hiertoe een voetnoot toegevoegd.
Behalve de inzet van de externe PID worden voor alle, voor be-/verwerking geaccepteerde,
afvalstoffen-installaties ingezet die zich binnen de inrichting van GOC bevinden. Geaccepteerde
afvalstoffen die geen be-/verwerkingshandeling binnen de inrichting ondergaan betreffen, hiervan
seperaat te houden, afvalstoffen die vallen onder de tradingsactiviteiten,
d)
Voorschrift 3.3.3: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift en de considerans omdat zij van
mening is dat:
de bewerking niet per definitie binnen haar inrichting plaats hoeft te vinden zolang wordt
voldaan aan de minimumstandaard;
wordt verwezen naar een niet van kracht zijnde versie van het Rsgh en versies door elkaar
worden gehaald;
ten onrechte de term benzine- en gasoliecomponenten wordt gebruikt terwijl GOC
"brandstofproducten" heeft aangevraagd;
het opleggen van beperkingen van het EOX-gehalte m.b.t. voeding NRD een nietgemotiveerde afwijking van de aanvraag is;
m.b.t. het opleggen van beperkingen van het EOX-gehalte m.b.t. Light Ends niet duidelijk blijkt
wat de feitelijk vergunde hoeveelheid is alsmede strijdig is met voorschrift 4.1.5.
Ad. d) Het is juist dan een be-/verwerking van een afvalstof conform de minimumstandaard niet binnen de
inrichting behoeft te worden afgerond. De binnen de inrichting van GOC te doorlopen beZverwerkingsroutes leiden ook niet tot een eindverwerking van de betrokken afvalstoffen. GOC is
echter gehouden aan de aangevraagde en door ons te vergunnen be-/verwerkingshandelingen.
Met het verlenen van onderhavige vergunning en het daaraan verbinden van voorschriften wordt
beoogd de activiteiten binnen de inrichting te reguleren. Voorschrift 3.3.3. ziet dan ook op activiteiten
die binnen de inrichting plaatsvinden. Gelet daarop kan het feit dat, naar GOC stelt, de bewerking
waarbij aan de minimumstandaard wordt voldaan niet per definitie binnen haar inrichting plaats heeft
te vinden, geen aanleiding vormen om het bepaalde in voorschrift 3.3.3. aan te passen.
Aanvullend menen wij te moeten opmerken dat, voor tradingsactiviteiten geaccepteerde, afvalstoffen
binnen de inrichting geen be-/verwerkingshandeling ondergaan, hetgeen in de aanvraag is
aangegeven, en dus ook niet mogen worden gemengd. Opbulken is wel toegestaan.
Wij hebben in de considerans en in voorschriften gemeend een koppeling te moeten maken tussen
categorieën van afvalstoffen zoals vastgelegd in het LAP, in het Rsgh en omschrijvingen per
Euralcode. Geconstateerd moet worden dat de koppeling niet op een juiste wijze is uit te voeren.
Wij hebben de verwijzingen naar Rshg-categorieën in genoemde passages van het besluit en de
considerans alsook in voorschrift 3.3.3 laten vervallen en tabel 4.2 geheel laten vervallen.
Het is juist opgemerkt dat in voorschrift 3.3.3 ten onrechte wordt gesproken van benzine- en
gasoliecomponenten daar waar brandstofproducten (welke voldoen aan het bepaalde in voorschrift
2.2.2.) worden bedoeld. De toevoeging "componenten" wordt elders in deze beschikking overal
toegepast voor afvalstoffen. Het voorschrift is hiertoe aangepast.
Met betrekking tot het mengen van afvalstoffen voor be-/verwerking via interne destillatie (NRD) tot
brandstofcomponenten kan, op basis van de aanvraag, een integraal maximaal EOX-gehalte tot 1.000
mg/kg worden aangehouden. Er is echter bewust een onderscheid aangebracht tussen stromen
bedoeld voor de vervaardiging van brandstofcomponenten via PID met een EOX-gehalte tot 50 mg/kg
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en stromen bedoeld voor de vervaardiging van brandstofcomponenten via de NRD met een EOXgehaite > 50 mg/kg om de afeet ten behoeve van de binnenlandse brandstofproductie met een
stringente EOX-eis tot 50 mg/kg te kunnen onderscheiden. Aangezien ook de voorschriften 3.3.4,
4.1.3 en 4.1.4 met dit doei zijn opgelegd en in deze ais afdoende kunnen worden gezien, achten wij
het niet bezwaarlijk om voor de NRD-stromen een EOX-gehaite tot 1.000 mg/kg voor te schrijven. Het
voorschrift is hiertoe aangepast.
De beperking ten aanzien van het EOX-gehaite van Light Ends is opgelegd opdat het mengsel kan
worden ingezet ten behoeve van nuttige toepassing bij de productie van industriële brandstoffen.
Hiertoe dient ook in voorschrift 4.1.5 ten behoeve van het opbuiken van deze stroom een maximaal
EOX-gehaite tot 1.500 mg/kg te worden opgenomen. Voorschrift 4.1.5 is hiertoe aangepast.
4)
a)

Uitaanqsstromen
Voorschrift 4.1.2: GOG verzoekt om aanpassing van dit voorschrift, omdat de toevoeging "per
congeneer" ontbreekt bij de grenswaarde van RGB's. Daarnaast bepaalt dit voorschrift dat voor het
opbuiken aantoonbaar moet zijn voldaan aan de criteria uit dit voorschrift en dat is volgens het bedrijf
niet nodig nu reeds sprake is van aantoonbaarheid zodra de analyse tijdens de fysieke acceptatie
heeft plaatsgevonden.
Ad. a) De constatering van GOG dat ten aanzien van de grenswaarde voor RGB's de toevoeging "per
congeneer" ontbreekt is juist. De voorschriften 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.5 zijn hiertoe aangepast.
Met de term "aantoonbaar" wordt bedoeld dat voor de op te bulken stromen verifieerbare informatie
beschikbaar moet zijn waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde criteria.
Aangezien dit voorschrift betrekking heeft op de - binnen de inrichting uit bewerking van
samengevoegde ingangstromen te vervaardigen - fluxolie(mengsels), kunnen de analysegegevens
van de ingangsstromen niet worden gebruikt voor het bepalen van het RGB- en EOX-gehaite van de
fluxolie.
b)
Voorschrift 4.1.4: GOG verzoekt om aanpassing van dit voorschrift omdat ze van mening is dat het
wel mogelijk zou moeten zijn om de betreffende stromen op te kunnenbulken en dus niet gescheiden
te houden. Zij ziet hiervoor geen milieu hygiënische bezwaren.
Ad. b) Onder opbuiken wordt verstaan het samenvoegen van stromen die qua aard, samenstelling en
concentraties verontreinigingen vergelijkbaar zijn. De ten behoeve van verschillende afzetmarkten te
onderscheiden gasoliecomponenten komen qua aard en samenstelling wel overeen, maar verschillen
zodanig voor wat betreft de concentratie EOX dat in deze geen sprake kan zijn van opbuiken.
Deze zienswijze treft geen doel.
c)
Voorschrift 4.2.1 (en mutatis mutandis voorschrift 4.2.2. en alle voorschriften waar naar de afvalstatus
van de desbetreffende stromen wordt verwezen): GOG verzoekt om aanpassing van dit voorschrift
(..."uitgangsstromen die als afvalstof dienen te worden afgevoerd"....), alsmede van de andere
genoemde voorschriften en de considerans. De volgende uitgangsstromen dienen in de optiek van
GOG wel als product - en derhalve als niet-afvalstof - te worden beschouwd:
voor de productie van basisolie af te voeren oliecomponenten;
als reductiemiddel af te voeren fluxolie;
t.b.v. de productie van brandstof af te zetten benzine- en gasoliecomponenten;
niet-afzetbare boorolie en voor de productie van basisolie af te voeren oliecomponenten.
Ad. c) De bepaling van de afval/product-status van de outputstromen van GOG hebben wij, met instemming
van GOG, ten behoeve van een doorslaggevend oordeel voorgelegd aan het Kennisnetwerk Afval,
bestaande uit medewerkers van AgentschapNL, het ministerie van lenM en medewerkers van diverse
provincies. Het oordeel van het Kennisnetwerk is dat, onder meer artikel 1.1, lid 6 van de Wm en
artikel 6 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) in ogenschouw nemende, met uitzondering van de
afgewerkte olie en de geproduceerde bitumen, alle outputstromen van GOG als afvalstof moeten
worden beoordeeld. GOG heeft ons niet van zodanige informatie kunnen voorzien dat wij tot een
ander oordeel hebben kunnen komen.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
d)
Voorschrift 4.2.3: GOG verzoekt om aanpassing van dit voorschrift, omdat op grond van het
toetsingskader (artikel 2.10 t/m 2.20 Wabo) er geen noodzaak is voor dit voorschrift.
Ad d) In voorschrift 4.2.3 is, in overeenstemming met het LAR, een restrictie opgenomen ten aanzien van de
afvoer van vervaardigde basis- en boorolie als gasoliecomponent aangezien daarmee niet wordt
voldaan aan de, voor de te onderscheiden te be-/verwerken afvalstromen, geldende
minimumstandaard. Deze bepaling is in overeenstemming met het, in dit verband relevante, artikel
2.14 van de Wabo.
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5)

Binnen de inrichting vriikomende afvalstoffen
Geen zienswijzen.

6)
a)

Afvalwater
Voorschrift 6.1.1: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift en de considerans aan te passen
aan de huidige situatie die is gewijzigd t.o.v. de aanvraag (pagina 81). Er vindt inmiddels geen
fysisch/chemische voorbehandeling meer plaats.
Wij hebben deze, foutief in de aanvraag aangegeven, beschrijving van de AWZ conform het verzoek
van GOC uit de considerans en voorschrift 6.1.1 geschrapt.
Voorschrift 6.1.2: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift, omdat wordt verwezen naar de
schematische weergave in bijlage 4 bij de beschikking en deze is volgens GOC niet juist. De juiste
weergave is opgenomen in Bijlage III bij de zienswijzen en het bedrijf verzoekt om deze bijlage op te
nemen, waarbij moet worden opgemerkt dat het onderdeel is van het dynamisch gedeelte van de
aanvraag.
Betreffend schema is bedoeld om de locatie van het controle- en lozingspunt aan te geven. Ten
aanzien hiervan geeft het door GOC aangedragen nieuwe schema geen andere inzichten. Omwille
van volledigheid hebben wij dit schema in bijlage 4 van deze beschikking opgenomen.
Voorschrift 6.2.1: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift omdat de door het bedrijf
toegepaste skimmertank als gelijkwaardig is te beschouwen voor de voorgeschreven olie-afscheider.
Wij achten het noodzakelijk dat drainage- en hemelwater van tankputten, pompplaatsen, laad- en
losplaatsen en opstelplaatsen voor tankauto's/opleggers via een permanente en onafhankelijk
functionerende olie-afscheider zonder capaciteitsbeperking wordt afgevoerd en er een onafhankelijke
voorbehandeling, voorafgaande aan de behandeling in de AWZ, is gewaarborgd. Gezien de
wisselende aard en omvang van deze afvalwaterstromen (bijvoorbeeld bij extreme regelval) is een,
van de AWZ onafhankelijk functionerende voorbehandeling en aparte (onafhankelijk van overige
procesgerelateerde afvalwaterstromen) buffering van belang voor het functioneren van de AWZ.
Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
Voorschrift 6.3.1: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift 0,08 pg/l moet worden gewijzigd in
0,008 pg/l.
Dit betreft een kennelijke schrijffout welke naar aanleiding van het opstellen van de partiële
handhavingsbeschikking voor de hervatting van de afvalwaterlozing op de ZAWZI is hersteld. GOC is
hiervan op 7 januari 2014 reeds van op de hoogte gebracht (zie paragraaf 2.9).
Voorschrift 6.4.3: GOC verzoekt om nadere uitwerking van dit voorschrift omdat niet duidelijk is wat
onder "wijziging van het gebruik" dient te worden verstaan.
Met wijziging van gebruik van additieven en hulpstoffen wordt bedoeld toepassing van, qua
samenstelling, andere stoffen en/of wijzigingen in de dosering. Deze onderbouw hebben wij aan het
desbetreffende voorschrift toegevoegd.
Voorschrift 6.4.6: GOC verzoekt om aanpassing van de benaming "Uitvoeringsbesluit Rijkswateren".
Met Uitvoeringsbesluit Rijkswateren wordt het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren
bedoeld. Met de invoering van de Waterwet is deze echter komen te vervallen en moet worden
verwezen naar het Waterbesluit. In voorschrift 6.4.6 wordt laatstgenoemde besluit opgenomen.
Voorschrift 6.5.1: GOC verzoekt om dit voorschrift aan te passen aan de "Wijziging partiële
handhavingsbeschikking d.d. 20 december 2013" van 16 januari 2014.
In voornoemde wijziging van de partiële handhavingsbeschikking is een toelichting op het, aan deze
partiële handhavingsbeschikking verbonden, voorschrift 1.4.1 opgenomen. Dit voorschrift heeft alleen
betrekking op een registratie van kwaliteits- en kwantiteitsgegevens van influent van de MBR,
aangezien de partiële handhavingsbeschikking alleen betrekking heeft op het hervatten van de lozing
van effluent van de AWZ en niet toeziet op lozing van afvalwater buiten de AWZ om.
Voorschrift 6.5.1 van deze omgevingsvergunning heeft wel betrekking op zowel de lozing van effluent
van de AWZ als de lozing van afvalwaterstromen welke niet als influent op de MBR worden geloosd.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
Voorschrift 6.6.1: GOC vraagt om een duidelijkere formulering van dit voorschrift onder punt b.
Wij onderkennen de onduidelijke formulering, het desbetreffende voorschrift is door ons aangepast.
Voorschrift 6.7.1: GOC vraagt de onderzoeksverplichtingen uit dit voorschrift te laten vervallen (en dit
geldt mutatis mutandis ook voor de voorschrift 6.7.2. en 6.7.3.) omdat naar haar mening aërobe
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Ad i)

j)
Ad j)
7)
a)

Ad a)

b)

Ad b)

c)

Ad c)

zuivering een geschikte techniek is gebleken en een onderzoek naar anaërobe zuivering kan naar de
mening van het bedrijf als niet zinvol worden aangemerkt.
Het betreft hier een onderzoek naar voortschrijdende inzichten in BBT. Aëroob zuiveren is een
techniek die veel energie kost, zeker in deze specifieke situatie, waarbij het influent extreem hoge
CZV waarden heeft. Anaëroob zuiveren kost veel minder energie. Omdat onduidelijk is of (een deel
van) de afvalwaterstromen anaëroob zijn te zuiveren, dient dit onderzoek uitgevoerd te worden. Van
belang is met het onderzoek inzicht te verkrijgen in de fluctuaties van de verschillende deelstromen.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
Voorschrift 6.8.2: GOC vraagt om aanpassing van dit voorschrift omdat moet worden verwezen naar
voorschrift 6.8.1.
Dit betreft een juiste constatering van GOC, de betreffende onjuiste verwijzing is aangepast.
Lucht
Voorschrift 7.1.1: GOC verzoekt de tabel in dit voorschrift aan te passen overeenkomstig de
aanvullende informatie die het bedrijf in november 2013 heeft toegezonden. De opsomming van tanks
die op de DVI moeten worden aangesloten is niet overeenkomstig de aanvraag. In het voorschrift is
aangegeven dat de verladings- en ademgassen van de bitumentanks over de DVI moeten worden
geleid, maar dit is niet als zodanig aangevraagd. Daarnaast wordt ook een aantal andere tanks niet
aangesloten op de DVI en het is niet duidelijk op basis waarvan deze tanks zoudenmoeten worden
aangesloten.
Uitgangspunt is dat alle tanks die gebruikt worden voor opslag van K2-vloeistoffen en verwarmde
tanks bedoeld voor de opslag van K3-vloeistoffen op de DVI worden aangesloten.
Het op de DVI aansluiten van de bitumentanks is inderdaad niet aangevraagd. Wij hebben aanvullend
vastgelegd dat deze tanks, het betreffen ook verwarmde K3-tanks, ook op de DVI dienen te worden
aangesloten. Het beschikbaar hebben van een dampvernietigingsinstallatie voor verwarmde K3-tanks
moet, overeenkomstig de PGS 29, als BBT worden gezien. Voor het overige is het voorschrift 7.1.1 in
overeenstemming met de aanvraag en de hierbij ingediende tankenlijst.
In het bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek is weliswaar een geuremissie van de bitumentanks
opgenomen, maar de onderbouwing van dit getal niet toereikend om de juistheid daarvan te
verifiëren. Het betreffen namelijk ademverliezen, terwijl een constant op dezelfde temperatuur
gehouden tank geen ademverliezen kent, alleen verdringingsverliezen. Deze zijn niet gekwantificeerd
in het geuronderzoek.
Verder is het zo dat, wanneer alle verladingsemissies/emissies van K2- en verwarmde K3-tanks in de
DVI worden behandeld, de geuremissie van de 2 bitumentanks mogelijkerwijs als eerstvolgende
grootste geurbron zal resteren. Om te voorkomen dat deze tanks geurklachten gaan opleveren,
achten wij het wenselijk dat met een relatief kleine ingreep (aansluiting van 2 extra tanks op de DVI)
ook deze geurbron wordt weggenomen. Deze aanvullende geurmaatregel hebben wij daarom
vastgelegd in voorschrift 7.1.1.
De zienswijze treft onzes inziens geen doel.
Voorschrift 7.1.2: GOC verzoekt om aanpassing van dit voorschrift omdat niet duidelijk is welke
gaswassers worden bedoeld en waar de rendementseis betrekking op heeft. GOC vraagt om te
verwijzen naar de rendementseisen voor gaswasser voor geur en vluchtige organische stoffen (VOS)
zoals vastgelegd in de factsheets Luchtemissie beperkende technieken (bron Infomil).
In het desbetreffende voorschrift is aangegeven dat het de bestaande natte gaswassers betreffen die
als back-up voor de DVI worden ingezet ten behoeve van de verwerking van afgassen van de
vacuümdestillatie en de verladingsemissies. Tevens is in het voorschrift aangegeven dat de
rendementseis van 98% betrekking heeft op de verwijdering van VOS. Een verwijderingsrendement
van 98% is blijkens door GOC uitgevoerde metingen haalbaar en moet daarom als BBT worden
gezien. Zie ook Ad. 7h.
Wij achten de zienswijze ongegrond.
Voorschrift 7.1.3: GOC verzoekt om dit voorschrift aan te passen overeenkomstig de juiste
emissievrachtwaardes. In tabel 7.2 in dit voorschrift wordt ten aanzien van de emissievracht van CxHy
en HCI verwezen naar respectievelijk 20 en 15 gram per uur. Deze waardes wijken onder meer af van
het emissiecontroleplan 2012. De afzonderlijke emissievrachtwaardes dienen respectievelijk 35 g/h
voor Cx Hy en 105 gram per uur voor HCI.
De in voorschrift 7.1.3 opgenomen, voor de DVI te hanteren, waardes voor emissievrachten dienen
overeen te komen met de waardes zoals opgenomen in de aanvraag. Dit geldt ook voor de
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componenten CxHy e n HCI. Wij hebben voor deze componenten daarom alsnog de aangevraagde
waardes van 35 respectievelijk 105 gram per uur opgenomen.
d)
Voorschrift 7.1.4: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen en te verwijzen naar de huidige
werkwijze overeenkomstig het goedgekeurde Emissiecontrolepian (ECP), waarbij indertijd door GS is
toegezegd op basis van de uitkomsten de frequentie en noodzaak van metingen te evalueren. In dit
voorschrift is opgenomen dat na de inbedrijfname van de DVI de emissieconcentraties gedurende een
periode van 2 jaar 4x per jaar moet worden gemeten. Dit is een verdubbeling van de frequentie zoals
deze nu is vastgelegd.
Ad d) Voor de nieuwe bedrijfssituatie met toepassing van de DVI is ten tijde van dit besluit nog geen
goedgekeurd ECP beschikbaar. Het betreft hier een nieuw in gebruik te nemen installatie dan wel een
combinatie van installaties waarvan aangetoond zal moeten worden dat zij naar behoren functioneert.
De tijdelijke hogere frequentie van metingen is bedoeld om, binnen een afzienbare periode en voor de
zich voordoende wisselende bedrijfsomstandigheden, inzicht te verkrijgen in het functioneren van de
DVI. Na de vastgelegde periode van 2 jaar kan de frequentie van emissiemetingen, zoals vastgelegd
in het dan beschikbare en geldende, door ons goedgekeurde ECP, terug gebracht worden.
Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
e)
Voorschrift 7.1.15: GOC is van mening dat ten aanzien van de verblijftijd aangesloten dient te worden
bij hetgeen in de eerdere aanvraag is opgenomen (overeenkomstig de BREF), en dat dit voorschrift
hierop dient te worden aangepast. Wat hier is voorgeschreven is niet overeenkomstig tabel 3.20 van
de BREF Waste Incineration voor organische stoffen ("TOC"). In deze tabel wordt gesproken over "2
seconden na de laatste injectie van lucht". Dit is overeenkomstig de BBT-toetsing, welke onderdeel
uitmaakte van de milieuneutrale melding betreffende de DVI.
Ad. e) In desbetreffende BREF is inderdaad opgenomen dat met betrekking tot de minimale verblijftijd van te
verbranden afgassen gerekend dient te worden vanaf het moment van laatste injectie van de
verbrandingslucht in de oven. Aangezien de laatste (2®) injectie van lucht tot doel heeft om de
afgassen te koelen, is de gekozen terminologie (laatste injectie) in dezen niet handig gekozen.
Wij hebben aanvullend in het voorschrift vastgelegd dat voor de verblijftijd gerekend moet worden
vanaf de eerste injectie van de verbrandingslucht in de oven. Verder hebben wij vastgelegd dat het
verbrandingsproces gedurende 2 seconden bij minimaal 850°C en in een gebied met een overmaat
aan zuurstof plaats dient te vinden.
f)
Voorschrift 7.1.18: GOC verzoekt dit voorschrift - dat bepaalt dat GOC elke 5 jaar overeenkomstig
paragraaf 3.2.1. van de NeR een periodieke herbeoordeling dient uit te voeren - te laten vervallen.
GOC is niet in staat om de aanwezigheid van de in het voorschrift genoemde stoffen te beïnvloeden
want GOC heeft in het kader van het voorkomen van emissies geen invloed op de samenstelling van
de ontvangen afvalstromen.
Ad. f) Losstaand van de invloed die GOC heeft op de samenstelling van de te ontvangen afvalstromen,
dient GOC met betrekking tot enige emissie van minimalisatieverplichte (MVP) stoffen, op basis van
het stappenplan van de NeR, aan te tonen dat deze tot een minirrium worden beperkt.
De invulling van de minimalisatieverplichting verloopt in 5 stappen. Onder andere is in stap 5
opgenomen dat de minimalisatie verplichting inhoud, dat er een continu streven dient te bestaan naar
vermindering/voorkomen van de emissie. Daarom moet voortdurend onderzocht worden hoe emissies
van MVP-stoffen, inclusief emissies waarvan de uurvracht onder de grensmassastroom (GMS) blijft,
verder gereduceerd kunnen worden. Verder is in stap vijf aangegeven dat elke 5 jaar het
stappenschema voor alle geëmitteerde stoffen opnieuw dient te worden doorlopen. Van de
geëmitteerde stoffen moet worden bepaald of ze in de meest recente stoffenlijst voorkomen. Nieuwe
informatie over de eigenschappen van de stoffen kan namelijk leiden tot een wijziging van de lijst met
minimalisatieverplichte stoffen. Als er nieuwe inzichten en mogelijkheden (technisch of anderszins)
zijn ontstaan dan dient de bestaande informatie aangevuld te worden. Indien op grond van de nieuw
verzamelde informatie noodzakelijk wordt geacht, dient de afweging van de toe te passen techniek, in
dit geval de DVI, opnieuw gemaakt te worden. Op basis van deze afweging kan een keuze van een
nieuwe, betere techniek worden gemaakt.
Het argument dat het bedrijf geen invloed heeft op de samenstelling van de ontvangen stromen is niet
afdoende om het afzien van de genoemde verplichting te rechtvaardigen. Immers bij de inventarisatie
van de mogelijkheden tot vermijding of reductie van de emissies wordt met alle aspecten rekening
gehouden. Zowel milieuhygiënische, economische alsook haalbaarheidsaspecten worden in kaart
gebracht om een optimale afweging mogelijk te maken. Derhalve wordt het verzoek afgewezen.
Deze zienswijze treft geen doel.
g)
Voorschrift 7.1.20: GOC vraagt dit voorschrift aan te passen aan het geuronderzoek, waaruit blijkt dat
door de backup-installatie (gaswassers) een vergelijkbaar emissieniveau wordt gerealiseerd, en dat er
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dus geen sprake is van geuremissie gedurende de 4 uren als de back-up voorziening in werking is,
dan wel het voorschrift geheel te laten vervallen. GOC is van mening dat de uren ten behoeve van de
back-up voorzieningen niet mogen worden meegerekend in het aantal storingsuren zoals opgelegd in
dit voorschrift. Tevens dient de GRI-installatie buiten beschouwing te worden gelaten.
Ad. g) Voorschrift 7.1.20 heeft betrekking op de minimale beschikbaarheid van de DVI voor verwerking van
afgassen en ziet niet alleen toe op de emissie van geur.
GOC heeft, voor zowel de emissie van VOS als geur, onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat met de
bestaande back-up gaswassers een met de DVi vergelijkbaar emissieniveau kan worden
gerealiseerd.
Daarnaast zijn op de back-up installatie, bestaande uit gaswassers, slechts een deel van de, onder
normale omstandigheden, in DVI te verwerken dampenstromen, aangesloten. Daarmee is het niveau
van maatregelen tijdens de verwerking van de restgassen via het back-up systeem onvolledig en kan
niet als BBT worden beschouwd. Aangezien bij verwerking over het back-up systeem een deel van de
dampen ongereinigd wordt geloosd, wordt deze bedrijfssituatie als storingssituatie aangemerkt.
Met het beperken van het aantal storings- en onderhoudsuren van de DVI is daarom (indirect) een
beperking van de inzet van deze back-up installatie vastgelegd. Bij disfunctioneren van de DVI mag
gedurende maximaal 80 uur per jaar de back-up installatie worden ingezet.
Het maximaal aantal storingsuren is vastgelegd voor de gehele DVI (TNV-a + GRI) omdat de
toegepaste combinatie van afgasverwerkingstechnieken bepalend is voor de uiteindelijke restemissie
en daarmee kunnen de TNV-a en de GRI niet los van elkaar worden beoordeeld.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
h)
Voorschrift 7.2.1: GOC verzoekt om dit voorschrift aan te passen en te verwijzen naar het gestelde in
de factsheets Luchtemissie beperkende technieken (bron: infomil), inclusief de
rendementsbandbreedte zoals opgenomen in deze factsheets. Uit de metingen in 2009 is gebleken
dat de grensmassastroomwaarde van de TCC-installatie niet wordt overschreden en dat een
nageschakelde technologie niet noodzakelijk is. Daarnaast is GOC van mening dat een
rendementseis in het kader van VOS niet relevant is, zeker niet als de gaswasser wordt gebruikt voor
de beperking van geuremissies. De gaswasser dient enkel ter beperking van geuremissies en
genoemde factsheets gaan voor geur uit van een verwijderingsefficiëntie van 60-85%.
Ad. h) Zie Ad. 7b. De aangevraagde activiteiten dienen te worden beoordeeld aan de hand van de RIE. Op
grond van deze aanwijzing is er sprake van een IPPC-installatie. De emissie van de TCC dient qua
beperkende voorzieningen te voldoen aan de BBT. Ter ondersteuning van de toetsing aan de BBT,
dient te worden getoetst aan BREF's. Naast de in de considerans benoemde BREF's menen wij ten
aanzien van de beoordeling van het rendement van de toegepaste gaswassers ook de BREF
Organische bulkchemie te moeten betrekken. De BREF Organische bulkchemie meldt een
verwijderingsrendement van 95-99% ten aanzien van de toepassing van scrubbers. Het
voorgeschreven verwijderingsrendement van 98% in voorschrift 7.2.1 is in lijn hiermee.
Verder dient te worden opgemerkt dat in geval van GOC met de reductie van de emissie van VOS
tevens wordt voorzien in een overeenkomende reductie van de emissie van geur.
De zienswijze treft daarmee onzes inziens geen doel.
i)
Voorschrift 7.2.2: GOC is van mening dat dit voorschrift dient te vervallen. Het is GOC niet duidelijk
wat er onder een "batchproef dient te worden verstaan. Tevens wordt in dit voorschrift verwezen
naar specifieke meetmethodes die niet overeenkomen met de door GOC gebruikte meetmethodes
zoals vastgelegd in voorgaande emissierapporten. De genoemde norm NEN-EN 13526 verwijst naar
normen welk niet meer geldig zijn (ingetrokken normen). Ten aanzien van H2S wordt verwezen naar
een methodiek die qua uitvoering niet wenselijk is. In het verleden zijn H2S-metingen uitgevoerd
conform VDI 3486, welke beter aansluiten bij de gehanteerde bemonsteringstechnieken. Ten
aanzien van CxHy-metingen werd indertijd geen onderscheid gemaakt bij metingen van gO.1 en gO.2
en gelet op de destijds geconstateerde hoeveelheden is een onderscheid hierin ook niet relevant.
Ad. i) De term "batchproef kent zijn oorsprong in het, aan de revisievergunning van 2009 verbonden,
voorschrift voor emissiebepalingen ten aanzien van de TCC bij wisselend gebruikt van deze installatie
(verwerking van andere stromen dan oliehoudend boorgruis en afgewerkte olie). Bedoeld werd dat
met een aparte proefverwerking van deze afwijkende stromen de emissie van koolwaterstoffen dient
te worden bepaald. Nu in voorschrift 7.2.3 is vastgelegd dat bnnen de TCC uitsluitend oliehoudende
boorspoeling en boorgruis mag worden be-/verwerkt, is er geen sprake meer van wisselend gebruik
van de TCC en is een batchproefgewijze emissiemeting niet aan de orde. Deze bepaling is daarom uit
voorschrift 7.2.2 verwijderd.
Met betrekking tot het opleggen van een onderzoeksverplichting, zie Ad. 2c. Volgens artikel 5.5,
vierde lid onder a van het Bor moeten voorschriften worden opgenomen, inhoudende dat moet
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j)

Ad. j)

k)

worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan. Daarbij moet de wijze van bepaling
worden aangegeven waarbij ten minste de methode en frequentie van de bepaling dient te worden
aangegeven. Het laten vervallen van desbetreffend voorschrift is derhalve niet aan de orde.
Blijkens de website van het NEN instituut is de norm NEN-EN 13526:2001 inderdaad per ingang van
21 januari 2013 ingetrokken en vervangen door NEN-EN 12619:2013. "Bepaling van de
massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof in lage concentraties in
verbrandingsgassen - Continue methode met vlamionisatiedetector". Wij hebben voorschrift 7.2.2
hiertoe aangepast.
Ook wij achten de VDI 3486-1/2 een goede/betere methodiek voor de uitvoering van H2S-metingen en
hebben deze norm in voorschrift 7.2.2 vastgelegd.
In de aanvraag zijn voor koolwaterstoffen ook de te onderscheiden NeR- klassen gO.1 en gO.2
aangegeven. Echter, aangezien er met de gehanteerde meetmethode een totaal aan koolwaterstoffen
wordt gemeten, is het niet relevant om ten aanzien van de normstelling voor de emissievracht
onderscheid te maken tussen koolwaterstoffen vallende onder de NeR- klasse gO.1 en vallende
onder de klasse gO.2. Het voorschrift is hiertoe aangepast, waarbij voor het totaal aan
koolwaterstoffen onzes inziens dan wel dient te worden voldaan aan de laagste, voor klasse gO.1
geldende, waarde voor de grensmassastroom van 100 gram per uur.
Voorschrift 7.3.8: GOC is van mening dat de formulering van dit voorschrift dient te worden
aangepast. GOC stelt dat hier geen sprake kan zijn van monitoring en dat enkel op basis van
berekeningen de emissie kan worden bepaald.
In voorschrift 7.3.8 is juist vastgelegd dat verladingsemissie van opslagtanks voor onverwarmde K3vloeistoffen, welke niet zijn aangesloten op de DVI, op basis van berekening dienen te worden
gemonitord.
Deze zienswijze treft geen doel.
Voorschrift 7.3.11: GOC verzoekt dit voorschrift te laten vervallen vanwege het ontbreken van een
deugdelijke motivering van deze onderzoeksverplichting, de risico's tijdens monstername en de
beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van analyses.

Ad. k) Met betrekking tot het opleggen van een onderzoeksverplichting, zie Ad. 2c. De in voorschrift 7.3.11
opgelegde onderzoeksverplichting is bedoeld om een ongewenste verladingsemissie van
koolwaterstoffen uit een te beladen schip te voorkomen. In het bij de aanvraag gevoegde geurrapport
is er van uitgegaan dat het gehalte aan koolwaterstoffen in de te beladen scheepstank niet hoger is
dan 1 kPa. Meting is inderdaad niet zinvol als met de resultaten niets gedaan wordt. Daarom menen
wij voorschrift 7.3.11 te moeten aanvullen met de bepaling dat, indien de koolwaterstofdampspanning
in de tank hoger is dan 1 kPa, er moet worden afgezien van belading van dit schip.
I)
Voorschrift 7.5.13: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen aan de factsheets Luchtemissie
beperkende technieken (bron: Infomil). GOC is van mening dat alleen het rendement van de in
werking zijnde gaswassers dient te worden bepaald, en dan ook alleen de gaswasser voor de
verwijdering van VOS. Er zijn binnen de inrichting van GOC meerdere gaswassers aanwezig die
verschillende functies hebben. Voor gaswassers met als functie de geuremissie te reduceren staat in
genoemde factsheets voor geur een verwijderingsefficiëntie van 60-85% beschreven. Ten aanzien
van gaswassers welke dienen voor de verwijdering van VOS-emissies wordt een
verwijderingsrendement van 50-99% beschreven, uitgaande van een debiet van 50-500.000 m^/h. Het
is GOC niet duidelijk op basis van welke gronden een expliciete en generieke norm-eis is opgelegd
voor gaswassers die verschillende functies hebben.
Ad. I) De zienswijze van GOC richt zich op de prestatienorm, terwijl het gewraakte voorschrift 7.5.13 zich
alleen richt op de bepalingsmethode. Voorschrift 7.5.13 heeft betrekking op de bepaling van het
rendement van gaswassers voor alleen VOS (in algemene zin). In voorschrift 7.5.13 is op zich geen
rendementseis vastgelegd.
In het geval van GOC komt de verwijdering van geurcomponenten uit een stroom neer op het
verwijderen van koolwaterstoffen, omdat de geur voornamelijk wordt bepaald door koolwaterstoffen.
Verder heeft GOC aangegeven dat met de back-up gaswassers, voor wat betreft geur, een met de
DVI vergelijkbaar verwijderingsrendement kan worden behaald.
Om die reden hebben wij voor alle gaswassers aangesloten bij de rendementen waarvan nu bekend
is dat die in de situatie bij GOC haalbaar zijn.
Deze zienswijze treft geen doel.
m)
Voorschrift 7.6.4: GOC verzoekt dit voorschrift te verduidelijken en aan te passen. GOC merkt op dat
zij aan hand van eventuele klachten kan vaststellen of er sprake is van afwijkende bedrijfsvoering, niet
specifiek van afwijkende geuremissies. GOC is van mening dat de geurbron wel binnen 2 uur kan
worden achterhaald, maar dat er geen eisen in relatie tot tijdseenheden gesteld kunnen worden
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teneinde de daadwerkelijke oorzaak vast te stellen. Het kan langer kan duren voordat de oorzaak
daadwerkelijk is zeker gesteld. Daarnaast wordt in dit voorschrift venwezen naar "aanvullend op het
ECP en de monitoringsverplichting voor vluchtige organische koolwaterstoffen..." Het is GOC niet
duidelijk wat de relatie is met stankklachten.
Ad. m) Het voorschrift heeft tot doel te voorkomen dat afwijkingen in de bedrijfsvoering die potentieel tot
overlast kunnen leiden, pas na klachten geconstateerd worden. Er is dan immers al sprake van
geurhinder. De in het voorschrift opgenomen tijdspanne van 1 uur voor het constateren van
afwijkingen in de bedrijfsvoering en 2 uur voor het achterhalen van (potentiële) oorzaken van
stankklachten achten wij redelijk.
Wij menen de passage "aanvullend op het ECP en de monitoringverplichting voor vluchtige
organische koolwaterstoffen (voorschriften 7.1.11 en 7.3.3), bij de geuremissie van de (diffuse)
geurbronnen, zoals omschreven in voorschrift 7.6.1 en 7.6.2" ter verduidelijking van het voorschrift te
moeten schrappen.
n)
Voorschrift 7.6.5: (deze zienswijze is mutatis mutandis van toepassing op de voorschriften 7.6.6, 7.6.7
en 7.6.14): GOC is van mening dat deze voorschriften dienen te worden aangepast, omdat niet is
beargumenteerd waarom een lagere geuremissie is voorgeschreven dan aangevraagd. Deze
strengere eisen belemmeren de bedrijfsvoering onnodig. Tegenover GOC is door toezichthouders van
de provincie mondeling aangegeven dat geurmetingen een bepaald onzekerheidselement hebben. Zij
gaven daarbij aan dat indien respectievelijk 11,6 en 30 M OUE/uur wordt gemeten, door toepassing
van de onzekerheidsmarge van een factor 2 geen sprake is van een overschrijding. Gedeputeerde
Staten gebruiken een onjuist argument voor het opleggen van een lagere emissievracht. Dit mag naar
de mening van GOC alleen indien het ook daadwerkelijk aannemelijk is dat de bronsterkte
daadwerkelijk deze lagere emissie heeft.
Ad. n) De reële geuremissie van de DVI bedraagt 5,5.10® OUE/uur. Conform het geurbeleid van de provincie
heeft GOC, ten behoeve van de beoordeling van de geuremissie in de omgeving, met het bij de
aanvraag gevoegde geuronderzoek gerekend met de dubbele geurvracht, opdat bij controle de
meetfout niet ten laste van de omgeving uitgelegd wordt. De vergunde geuremissie wordt daarom
vastgesteld op 5,5.10® OÜE/uur. Bij de controle van de geurvrachten wordt de meetfout echter weer
ten gunste van het bedrijf uitgelegd, en dat betekent dat een emissie van meer dan 11.10® OÜE/uur
pas als een overschrijding van de norm wordt gezien. Ditzelfde geldt ook voor de in voorschrift 7.6.6,
7.6.7 en 7.6.14 opgenomen waardes.
Deze zienswijze treft geen doel.
o)
Voorschrift 7.6.8: GOC is van mening dat op basis van het geurrapport en de huidige doorzet dit
voorschrift dient te vervallen daar het met de vergunningaanvraag ingediende geurrapport is
opgemaakt op basis van een berekende doorzet, welke in de actuele situatie zeker niet het geval is
(50%). Eventuele metingen zijn sterk afhankelijk van de aard van de stromen die op dat moment
worden geladen, gelost en behandeld. De uitkomsten zullen volgens het bedrijf nimmer representatief
zijn en in de huidige situatie altijd lager dan de berekende waarden uit het geurrapport. Er is destijds
al aan een aantal geurbronnen (AWZ) gemeten en deze waarden zijn niet anders dan eerder is
vastgesteld. Daarnaast is het GOC niet duidelijk op basis van welke condities deze metingen
uitgevoerd dienen te worden.
Ad. O) Met betrekking tot het opleggen van een onderzoeksverplichting,zie kortheidshalve hetgeen
hieromtrent onder Ad. 2c is opgenomen. In het geuronderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd is de
huidige situatie beschreven op basis van metingen schattingen en aannames. In de overwegingen is
uitdrukkelijk aangegeven dat het onvermijdelijk is om bij de bepaling van de omvang van de emissie,
aannames te maken. Door de implementatie van de dampverwerkingsinstallatie (DVI) zullen veel
bronnen rond de verlading een andere emissiesterkte en immissiepatroon geven. Conform het
systeem van de wet dient een doelvoorschrift gepaard te gaan met een meetvoorschrift. Gezien de
omvang van de beoogde veranderingen is het eveneens van belang middels een onderzoek te
verifiëren dat het beoogde doel bereikt wordt.
Om een goed en volledig beeld te krijgen van de geuremissies bij een bedrijf is het van belang dat alle
relevante geuremissiebronnen worden bemonsterd onder representatieve omstandigheden. De
monsternamestrategie moet worden afgestemd op de aard en duur van de processen, de eventuele
fluctuaties en de manier van vrijkomen van de emissies. Dit kan betekenen dat meerdere metingen
moeten worden uitgevoerd wanneer diverse be-/verwerkingshandelingen plaats vinden, waarbij
verschillende emissies te verwachten zijn door bijvoorbeeld het gebruik van meerdere inputstromen of
afwijkende procesomstandigheden. Daarbij moet conform de NeR altijd gericht worden op maximale
waarden.
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Er kan ook sprake zijn van seizoensinvloeden. Diffuse emissies zijn een vaak ten onrechte
onderschatte emissiebron; een voorbeeld is de natuurlijke ventilatie vanuit gebouwen. Door het
kenniscentrum Infomil is een L40 praktijkblad (13P geur periodieke metingen) ontwikkelt dat gebruikt
kan worden voor het uitvoeren geurmetingen door een meetinstantie.
In voorschrift 7.6.9 is met betrekking tot het uit te voeren referentie-geuronderzoek aangegeven hoe
dient te worden omgegaan met vertaling van een op enig moment gemeten geuremissie naar een op
jaarbasis representatief te achten bedrijfssituatie.
Deze zienswijze treft geen doel.
p)
Voorschrift 7.6.9: GOC verzoekt dit voorschrift te laten vervallen. GOC stelt dat voor het bepalen van
de diffuse bronnen kan worden volstaan met een steekproefsgewijze meting. GOC begrijpt niet naar
welke specifieke geurbronnen er in dit voorschrift wordt verwezen. Met betrekking tot de VD1 en de
VD2, daar er sprake is van aanwezigheid van een DVI/TNV. Er is recent al aan een aantal
geurbronnen gemeten en deze waarden zijn niet anders dan eerder is vastgesteld. Ten aanzien van
bitumen stelt GOC dat het effect van de bitumentanks reeds in het geuronderzoek is meegenomen en
het effect van verladen is in het geuronderzoek generiek ingeschat voor alle tanks. De twee
bitumentanks zijn daarbij in het totale doorzetvolume van niet in de DVI behandelde afgassen uiterst
beperkt. Voor het effect van ademen is een indicatieve schatting van de geuremissie van de tanks
beschouwd en meegenomen in het onderzoek.
Ad. p) Met de verwijzing naar de in voorschrift 7.6.1 benoemde geurbronnen wordt geen recht gedaan aan
het feit dat een aantal geurbronnen op de DVI wordt aangesloten. Er dient een onderscheid te worden
aangebracht tussen geurbronnen en (te meten) geuremissiepunten. Daarom hebben wij in voorschrift
7.6.9 vastgelegd welke geurbronnen bij het referentie geuronderzoek (beoordeling van de
geprognosticeerde geuremissie) dienen te worden betrokken.
Aangezien de bitumentanks op basis van het bij de aanvraag ingediende geuronderzoek, na
ingebruikname van de DVI, mogelijkerwijs de eerstvolgende grootste individuele geurbron betreft,
achten wij het noodzakelijk dat ook deze verwarmde K3-tanks, gezien de geringe inspanning die dit
vergt, op de DVI worden aangesloten. Dit is vastgelegd in voorschrift 7.1.1. Op het moment dat de
bitumentanks op de DVI zijn aangesloten, achten wij het opnieuw uitvoeren van een geurmeting niet
meer noodzakelijk voor deze tanks. Deze bepaling is in voorschrift 7.6.9 opgenomen.
Indien de bitumentanks (nog) niet op de DVI zijn aangesloten, dient de geuremissie van deze tanks
opnieuw te worden bepaald. Er is weliswaar een geuremissie van de bitumentanks in het bij de
aanvraag gevoegde geuronderzoek opgenomen, maar de onderbouwing van dit getal is ontoereikend.
Het betreffen namelijk ademverliezen, terwijl een constant op dezelfde temperatuur gehouden tank
geen ademverliezen kent, alleen verdringingsverliezen. Deze zijn niet gekwantificeerd in het
geuronderzoek.
Deze zienswijze treft geen doel.
q)
Voorschrift 7.6.10: GOC verzoekt om aanpassing van de termijn van 1 maand in dit voorschrift en
vraagt de gebruikelijke termijn van 2 weken te hanteren, zoals geldt voor de bestaande onderzoeken.
Ad. q) Het betreft hier niet (uitsluitend) het informeren over het tijdstip van uitvoeren van het onderzoek,
waarvoor inderdaad 2 weken een gebruikelijke termijn is, maar ook en vooral het in kennis stellen van
het bevoegd gezag omtrent de details van de uitvoering. De genoemde termijn is nodig om hierover
een oordeel te kunnen vormen.
In tegenstelling tot de uitvoering van overige emissiemetingen ligt ten aanzien van de uit te voeren
geuremissiemetingen geen (goedgekeurd) ECP ten grondslag. Wij achten het, om een juiste
beoordeling te kunnen uitvoeren en gezien de complexiteit van de metingen, noodzakelijk dat wij afwijkend van de gebruikelijke termijn van 2 weken -1 maand voorafgaande aan de geurmetingen in
kennis worden gesteld van de ten aanzien van de geurmetingen te hanteren werkwijze.
Deze zienswijze treft geen doel.
r)
Voorschrift 7.6.14: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen aan het geurrapport. Het is GOC niet
duidelijk welke woongebieden bedoeld worden en is van mening dat deze verwijzing ziet op de
woongebieden en plaatsbepaling zoals deze zijn beschreven in het geurrapport.
Ad. r) In voorschrift 7.6.14 hebben wij met betrekking tot omliggende woongebieden aanvullend vastgelegd
dat het de woongebieden en plaatsbepalingen zoals vastgelegd in tabel 4.2 van het bij de aanvraag
gevoegde geuronderzoek betreft.
s)
Voorschrift 7.6.16: (deze zienswijze is mutatis mutandis van toepassing op voorschrift 7.6.19): GOC
verzoekt deze beide voorschriften te laten vervallen, omdat het onduidelijk is wanneer het bevoegd
gezag kan verplichten tot het uitvoeren van een geuronderzoek. Er bestaat daardoor naar de mening
van het bedrijf het gevaar van willekeur.
Ad. s) Met betrekking tot het opleggen van een onderzoeksverplichting, zie Ad. 2c.
pagina 29 van 214

Wij achten het noodzakelijk dat, indien op basis van waarnemingen door het bevoegd gezag of
gevalideerde geurklachten, wordt geconstateerd dat er sprake is van structurele - niet aan storingen
of andere onvoorziene gebeurtenissen gerelateerde - geurhinder, door GOC wordt aangetoond of
wordt voldaan aan de uitgangspunten, die zijn gehanteerd ten aanzien van de vergunde geursituatie.
Dit betreft een gangbare en een veelvuldig door ons gehanteerde werkwijze. Van willekeur is in deze
geen sprake.
Deze zienswijze beoordelen wij daarmee als ongegrond.
8)

Geluid
Geen zienswijzen.

9)

Bodembescherming
Geen zienswijzen.

10)
a)

Veiligheid
Voorschrift 10.2.2: GOC geeft aan dat binnen de inrichting installaties, waaronder tanks, aanwezig zijn
die dateren van voor de inwerkingtreding van de in dit voorschrift genoemde normen. GOC wil bij een
zogenoemde like-for-like-vervanging gebruik maken van de bestaande voorzieningen. De
brandveiligheidsvoorzieningen zijn hier volgens GOC juist op ingericht. GOC verzoekt GS om
aanpassing van het voorschrift.
Aangezien het een IPPC-inrichting betreft, dienen alle binnen de inrichting aanwezige installaties te
voldoen aan BBT. Met betrekking tot aanwezige verticale opslagtanks voor gevaarlijke stoffen dient
hiertoe te worden voldaan aan de bepalingen uit de, als BBT-document aangewezen, richtlijn PGS 29
en de hierin vastgelegde normen.
Met betrekking tot de like-for-like vervanging van tanks merken wij verder op dat (bron: IPO-kennis
inventarisatie document vloeibare bulk op- en overslag in tanks) voor de nieuw te bouwen tanks niet
kan worden uitgegaan van regelgeving die gold voor de te vervangen bestaande tanks. Voor een
nieuwe tank alsook aangesloten infrastructuur (wegen, bundcapaciteiten, brandveiligheid e.d.) dient te
worden voldaan aan de revisie van richtlijnen en normen die geldig zijn ten tijde van de planning-,
ontwerp- en bouwfase van de nieuwe tank die op dezelfde locatie gebouwd zal worden. Bij like-for-like
vervanging zonder wijzigingen van het fundament en van de functie van de tank (opslag identiek
producten op identieke wijze), kan de nieuwe tank zonder vergunningwijziging en zonder
bouwaanvraag geplaatst worden.
Deze zienswijze treft geen doel.
Voorschrift 10.2.5: GOC wijst erop dat op de inrichting gebouwen staan welke dateren van voor de
inwerkingtreding van de PGS 29. GOC is van mening dat dit voorschrift alleen van toepassing is op
nieuw te bouwen gebouwen met vitale functie en verzoekt GS het voorschrift op dit punt te
verduidelijken. Deze zienswijze is volgens GOC van overeenkomstige toepassing op de voorschrift
10.2.7 en 10.2.8
Voorschrift 10.2.5 is voor wat betreft gebouwen met een vitale functie specifiek van toepassing op
gebouwen die een vitale functie hebben bij het bestrijden van een brand. Voor deze gebouwen achten
wij het relevant dat deze altijd buiten het gevaarlijke gebied zijn gelegen.
Deze zienswijze treft geen doel.
Voorschrift 10.2.12: GOC is van mening dat als gevolg van de huidige beschrijving van een calamiteit
niet voorkomen kan worden dat diverse onderdelen van het bluswatersysteem blootgesteld worden
aan een stralingsbelasting van meer dan 3 kW/m^. Dit komt omdat er sprake is van een bestaande
inrichting, waarbij de diverse onderdelen van het bluswatersysteem op verschillende punten
gesitueerd zijn. GOC meent dat er voor ieder maatgevend scenario altijd voorzieningen zijn die buiten
de stralingsbelastingcontour van 3 kW/m^ liggen en verzoekt GS het voorschrift hierop aan te passen.
Wij menen naar aanleiding van de zienswijze het desbetreffende voorschrift, gelet op het advies van
de brandweer, op onderstaande wijze te moeten aanpassen:
"Geborgd dient te zijn dat er voor elk afzonderlijk (maatgevend) brandweerscenario altijd voldoende
aansluit- en bedieningspunten van het bluswatersysteem, koelsysteem, blussystemen of andere voor
de incidentbestrijding belangrijke stationaire en mobiele apparatuur aanwezig zijn die buiten de
stralingswarmtecontour van 3 kW/m^ liggen"
Voorschrift 10.2.14: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen zodanig dat de tanks in tanksectie 19
niet behoeven te zijn voorzien van een stationaire blusvoorziening, die voldoet aan de NFPA-

Ad a)

b)

Ad b)

c)

Ad c)

d)
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Ad d)

e)

Ad e)

f)

Ad f)

g)

Ad g)

h)

Ad h)

standaard. Dit, omdat een dergelijke verplichting niet volgt uit de NFPA. Voor zover de tanks voorzien
zijn van een stationaire blusvoorziening, is dat zonder dat er sprake is van een verplichting op initiatief
van GOC zelf gebeurd.
Het is juist dat de stationaire blusvoorzieningen in tanksectie 19 niet op basis van bepalingen uit de
richtlijn PGS 29, maar op eigen initiatief van GOC, zijn gerealiseerd. Deze voorzieningen zijn door
GOC in zowel de vergunningaanvraag als het door haar opgestelde UPD vastgelegd, maar
desbetreffend onderdeel van de aanvraag en het UPD maken geen onderdeel uit van deze
vergunning. Gezien het belang dat wij hechten aan de inzet van deze aangebrachte aanvullende
blusvoorzieningen en om de juiste inzet en onderhoud van deze voorzieningen (conform de NFPA 11)
te kunnen borgen, menen wij de toepassing hiervan in een voorschrift te moeten vastleggen. De door
GOC aangebrachte installaties an sich voldoen aan de in voorschrift 10.2.14 vastgelegde NFPAstandaard, en vormt daarmee op dit moment geen technisch knelpunt dat aanpassing behoeft.
Onzes inziens treft deze zienswijze geen doel.
Voorschrift 10.2.21: GOC stelt dat de capaciteitsberekeningen t.a.v. het blussysteem reeds eind 2012
met de brandweer is besproken. Toen werd geconcludeerd dat uit de berekeningen bleek dat de
bluswatercapaciteit voldoende was. Op basis daarvan is het blussysteem aangepast en geplaatst.
GOC vindt het onbegrijpelijk waarom nu achteraf alsnog goedkeuring moet worden verleend. Dit
voorschrift dient te vervallen, aldus GOC.
Met de in voorschrift 10.2.21 bedoelde berekening van de bluscapaciteit dient door GOC te worden
aangetoond dat het thans gerealiseerde blussysteem en de ten aanzien van het blussysteem
uitgevoerde maatregelen resulteren in het voldoen aan de in voorschrift 10.2.20 voorgeschreven
minimale capaciteiten van het blussysteem en het bevoegd gezag ook zijn goedkeuring hieromtrent
kan uitspreken.
Onzes inziens treft deze zienswijze geen doel.
Voorschrift 10.2.23; GOC meent dat ten onrechte wordt vereist dat onder alle omstandigheden voor
een periode van 2 uur bluswater kan worden aangevoerd. GOC stelt namelijk dat uit de NFPA 11 blijkt
dat de maximale blustijd bij blusinzet van de blusmonitoren 50 minuten bedraagt. Na de periode van 2
uur wordt ervan uit gegaan dat de brandweer een alternatieve voorziening (grootschalig
watertransport) beschikbaar heeft. GOC vindt dat dit voorschrift dient te vervallen.
In voorschrift 10.2.23 is de minimale periode 2 uur dat er aanvoer van blus- en koelwater kan worden
gegarandeerd vastgelegd. De zienswijze heeft betrekking op de beschikbaarheid van bluswater bij
inzet van blusmonitoren gedurende het, in de NFPA 11 voorgeschreven, minimum van 50 minuten.
Dit zijn twee verschillende aspecten. De beschikbaarheid van bluswater (ook voor de inzet van
blusmonitoren) is vastgelegd in voorschrift 10.2.22.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
Voorschrift 10.3.7: GOC stelt dat het voorgeschreven automatisch inblokken van de installaties kan
leiden tot een gevaarlijke situatie. Daarnaast biedt bediening van installatie-onderdelen vanuit de
controlekamer en de aanwezigheid van technische voorzieningen (zoals terugslagkleppen) voldoende
zekerheid om een loss of containment te kunnen voorkomen. Daarnaast staan beide installaties op
een vloeistofdichte vloer met voldoende opvang. GOC is van mening dat dit voorschrift dient te
vervallen.
De in voorschrift 10.3.7 benoemde onderdelen van de VD-1 en VD-2 zijn in de, bij de aanvraag
gevoegde, kwantitatieve risico analyse (QRA) als aparte installatie-onderdelen gemodelleerd.
Voorkomen moet worden dat een calamiteit in één of meerdere van deze, voor de veiligheid
relevante, installatie-onderdelen gevolgen heeft voor de direct hierop aangesloten installatie
onderdelen. Uit oogpunt van veiligheid achten wij het nodig dat de benoemde installatie-onderdelen in
geval van een calamiteit fysiek en met een onafhankelijke aansturing kunnen worden geïsoleerd van
overige installaties.
Wij achten deze zienswijze daarmee ongegrond. Wel hebben wij het voorschrift aangevuld. Loss of
containment van installatie-onderdelen kan ook worden voorkomen door toepassing van
terugslagkleppen.
Voorschrift 10.3.9: Volgens GOC is tijdens de be-/verwerking van OBM het grootste deel van de tijd
een operator aanwezig in de BRP-hal. Daarnaast is er visueel toezicht op de installatie middels
camera's en procesgegevens op een beeldscherm. Verlaat de BRP-operator de BRP-hal, dan neemt
de controlekamer de procesbewaking van de ICC op afstand over. De controlekamer en de TCCoperator staan middels portofoons met elkaar in contact. GOC acht dit voorschrift dan ook overbodig
en verzoekt GS om het te laten vervallen.
Door GOC is als LOD omschreven (LOD nr. SP06) dat tijdens het proces van de ICC er visueel
toezicht van het personeel aanwezig is.
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11)
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c)

Ad c)

Wij hebben voorschrift 10.3.9 gewijzigd, waarbij voor wat de formulering is aangesloten bij de
omschrijving van voornoemde LOD.
Voorschrift 10.3.12; Bij onderhoud in een gevaarlijk gebied worden continu gasmetingen uitgevoerd.
De medewerkers gebruiken daarbij hun eigen gasmeters. GOC meent dat het voorschrift geen
verbetering oplevert ten opzichte van de bestaande werkwijze en verzoekt GS het te laten vervallen.
Voorschrift 10.3.12 betreft (nagenoeg) een letterlijke weergave van de door GOC omschreven LCD
nr. SPT29. Met een externe gasmeting wordt bedoeld een gasmeting met behulp van (mobiele)
gasmeters van medewerkers. Deze zienswijze achten wij daarmee ongegrond.
Voorschrift 10.4.3 (thans voorschrift 10.4.4): GOC stelt dat bij de vergunningverlening van de DVI
nooit eisen zijn gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van de nu voorgeschreven
klepbeveiligingen. Volgens GOC dient de passage "Tussen de DVI....te worden voorkomen" geheel te
vervallen. Voor ingebruikname van de DVI dient GOC een veiligheidsstudie ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te overleggen, waarin het functioneren van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen
specifiek wordt benoemd. GOC ziet het stellen van de voorschrifteis, waarin de beschrijving en
plaatsing van de veiligheidsvoorzieningen in relatie tot de uit te voeren veiligheidsstudie specifiek
wordt opgelegd, als niet gangbaar en verzoekt GS om het voorschrift aan te passen. Tevens wijst
GOC erop dat er twee voorschriften met het nummer 10.4.3 zijn en verzoekt dit eveneens aan te
passen.
De constatering dat er 2 voorschriften 10.4.3 zijn opgenomen is juist. De laatste 4 voorschriften uit
deze paragraaf zijn door ons vernummerd.
In het verleden is vergunning verleend voor de DVI zonder dat hieraan een veiligheidsstudie, zoals
bedoeld in voorschrift 10.4.1 (of voorschrift 89 van de PGS 29), aan ten grondslag lag. Aanvullend op
de door GOC op te stellen en ter goedkeuring aan ons te overleggen HAZOP-studie, achten wij het
waarborgen van een juiste stromingsrichting van de - in de DVI te verwerken - dampen relevant
genoeg om dit als LOD vast te leggen in een voorschrift. Wel is, om de door GOC aangedragen
alternatieven mogelijk te maken, het voorschrift door ons met betrekking tot de hiervoor toe te passen
technieken veralgemeniseerd.
OP- en overslaa gevaarlijke stoffen
Voorschrift 11.1.1: GOC merkt op dat de opslag van stoffen met de kwalificatie R50/53 ten onrechte
ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de aangevraagde Fluxoil C. GOC verzoekt de tabel overeenkomstig aan
te passen. Ten aanzien van de motivatie met betrekking tot het niet vergunnen van R50/53 stoffen
wordt verwezen naar de zienswijze op voorschrift 2.2.2.
Zie hetgeen hieromtrent is aangegeven ten aanzien van de zienswijze op voorschrift 2.2.2 (Ad. 2h).
Voorschrift 11.2.1: GOC is van mening dat de acceptatietanks niet onder de werking van de PGS 29
dienen te vallen, omdat deze tanks niet op een betonplaat staan. GOC merkt daarbij wel op dat de
veiligheidsvoorzieningen van de tanks wél onder de werking van de PGS 29 vallen. GOC verwijst
verder naar de e-mail van 3 december 2013 waarin aangegeven is dat de tanks 309, 310 en 202
flexibel ingezet kunnen worden, waarbij het onderhoudsinterval op het zwaarste regime is afgestemd.
GOC verzoekt tot overeenkomstige aanpassing van tabel 11.2.
Met de e-mail van GOC van 3 december 2013 hebben wij geen informatie aangaande het flexibele
gebruik van de tanks 309, 310 en 202 (qua type tank) ontvangen.
In voorschrift 11.2.1 (voetnoot 2 van tabel 11.2) is vastgelegd dat genoemde tanks verticale tanks
betreffen, vallende onder de richtlijn PGS 29. Bedoeld wordt dat het verticale tanks betreffen waar
(bepaalde) voorschriften uit de richtlijn PGS 29 op van toepassing zijn. Desbetreffende voetnoot en
overeenkomstig ook voetnoot 3 zijn hiertoe gewijzigd.
Voorschrift 11.2.3: GOC verzoekt dit voorschrift aan te passen overeenkomstig de informatie zoals
door haar verstrekt in het kader van de vergunningverlening. GOC verwijst in het bijzonder naar een
e-mail van december 2013.
Het voorschrift is bedoeld voor het dedicated maken van desbetreffende tanks als aflooptank voor
specifiek de VD-1 en VD-2. Het voorschrift is niet bedoeld om te bepalen dat desbetreffende tanks
alleen als aflooptank mogen worden ingezet. Wij hebben de tekst van voorschrift 11.2.3 daarom
anders geredigeerd.
Wij zien ten aanzien van de in voorschrift 11.2.3 benoemde aflooptanks geendiscrepantie tussen
hetgeen in het voorschrift is vastgelegd en hetgeen in de op 3 december 2013 per e-mail aan ons
verstrekte tankenlijst is vastgelegd omtrent de inzet van de tanks T201, T302, T304, T311 en T314 als
aflooptank voor de destillatie. Deze zienswijze treft onzes inziens geen doel.
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d)

Voorschrift 11.2.6: Het is GOC niet duidelijk op basis van welke grondslag de in dit voorschrift vervatte
eis is opgelegd. GOC wijst erop dat al geruime tijd een aantal tanks via loopbruggen met elkaar in
verbinding staan. GOC vindt dat het voorschrift dient te vervallen, omdat het niet gemotiveerd is en
onuitvoerbaar geformuleerd is.
Ad d) Voorschrift 11.2.6 is bedoeld om te voorkomen dat tanks als communicerende vaten via leidingen
met elkaar in verbinding staan, waardoor de "los of containment" bij het falen van één tank wordt
vergroot doordat ook de hiermee in verbinding staande tanks worden leeggetrokken of, in geval van
een overdruksituatie meerdere tanks kunnen bezwijken. Voorschrift 11.2.6 is hiertoe aangevuld.
e)
Voorschrift 11.2.7: GOC meent dat de PGS 29 geen grondslag biedt voor het stellen van de in dit
voorschrift genoemde eisen. Het door GOC gebruikte temperatuurmeetlint is een voorziening die
gelijkwaardig is aan de in voorschrift 11.2.7 beschreven werkwijze. GOC stelt voor om de werkwijze
van GOC op te nemen in dit voorschrift en de considerans, en om de eisen omtrent de temperaturen
te laten vervallen.
Ad e) Wij menen voorschrift 11.2.7 voor wat betreft de toe te passen temperatuurmeting te moeten
aanpassen, waarbij wordt aangegeven dat alle te verwarmen tanks dienen te zijn voorzien van een
temperatuurmeetsysteem (lint- of spotmeting) waarmee op verschillende hoogtes afzonderlijke
temperatuurmetingen kunnen worden verricht, die zijn voorzien van een eigen uitlezing en op afstand
afleesbaar zijn. Temperatuurmetingen op verschillende hoogtes zijn relevant in verband met
eventuele ontstaande "hotspots".
Uit oogpunt van veiligheid achten wij het relevant voorschriften te verbinden aan de maximale
temperatuur waartoe opgeslagen stoffen mogen worden verwarmd en op welke wijze verwarming
van brandbare vloeistoffen tot boven het vlampunt kan worden voorkomen. Mede gezien het feit dat
met een dergelijk scenario in de risicoberekening geen rekening is gehouden. Op dit punt achten wij
deze zienswijze ongegrond.
f)
Voorschrift 11.3.3: De in dit voorschrift genoemde bitumentanks TF-T4 en TF-T4b rusten niet op een
fundering. De PGS 29 is daarom niet van toepassing op deze tanks. Omdat in de watertanks T801 en
804 water is opgeslagen, is de PGS 29 ook op deze tanks niet van toepassing. GOC verzoekt het
voorschrift en de considerans aan te passen.
Ad. f) Wij menen naar analogie bepaalde voorschriften uit de PGS 29 ook te moeten laten gelden voor
desbetreffende, niet op een fundering rustende, verticale opslagtanks voor bitumen. De
voorgeschreven bepalingen uit de PGS 29 hebben betrekking op onderhoud- en inspectie van de
tanks en constructie (in algemene zin) van de tank. Aangezien de bitumentanks niet zijn voorzien van
een fundering, is voorschrift 11.3.19 ten onrechte integraal voorgeschreven voor de bitumentanks. Wij
hebben voorschrift 11.3.3 nader gespecificeerd met betrekking tot de doorverwijzing naar voorschrift
11.3.19. De bepalingen uit bijlage A van de PGS 29 en bepalingen met betrekking tot de
bodemconfiguratie uit bijlage B van de PGS 29 zijn niet van toepassing op deze tanks.
g)
Voorschrift 11.3.14: GOC is van mening dat de tweede aanleiding om een fit-for-purpose analyse uit
te voeren (de voorgenomen opslag van een vloeistof, afwijkend van de oorspronkelijk opgeslagen
vloeistof) reeds op grond van de interne Management of Change procedure noodzakelijk is. GOC
verzoekt dan ook om de vermelde condities te laten vervallen dan wel de definiëring van het begrip
"fit-for-purpose analyse" te wijzigen in "interne beoordeling".
Ad. g) Een beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van de opslag moet worden beoordeeld, ook in het
geval een andere vloeistof wordt opgeslagen in een tank. Dat GOC aangeeft dat dit is geregeld in de
intern bij GOC vastgestelde MOC-procedures is prima. Wij achten het echter gewenst om deze
beoordeling nauwkeurig vast te leggen in voorschriften en te laten aansluiten bij de herbeoordeling
van geschiktheid van tanks, zoals is vastgelegd in de hiervoor toegesneden bepalingen uit de PGS
29. Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
h)
Voorschrift 11.3.30: GOC geeft aan dat voor de tanks T310, T311 en T314 geldt, dat deze zowel voor
opslag als voor afloop gebruikt kunnen worden. Zodra de tanks als aflooptank gebruikt kunnen
worden, zouden ze onder b. moeten vallen, in alle andere gevallen onder a. GOC meent dat het
voorschrift moet worden aangevuld met de bovengenoemde situatie. GOC verwijst naar de in
november 2013 aangeleverde informatie.
Ad. h) Ons is geen informatie bekend omtrent het gebruik van tank 1310 als aflooptank en het wisselende
gebruik van voornoemde 3 tanks. Tank T310 is daarmee ten onrechte in voorschrift 11.3.30 onder b
benoemd.
In voorschrift 11.3.30 is onder a vastgelegd dat alle verticale tanks, ook de aflooptanks, dienen te zijn
voorzien van een hoog niveau alarmering. Onder b is vastgelegd dat de tanks daarnaast dienen te
zijn voorzien van een automatische overvulbeveiliging. De aflooptanks zijn wel voorzien van een
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overvulalarmering maar zijn uitgezonderd van het hebben van een automatische vulstop, aangezien
het vullen van deze tanks niet abrupt kan worden stopgezet omdat de aanvoer vanuit een niet direct
stop te zetten destillatieproces afkomstig is. Dit is nader uiteengezet in het voorschrift.
i)
Voorschrift 11.5.23: GOC stelt dat dit voorschrift een afwijking is van de aanvraag. GOG verwijst naar
de bij de aanvraag aangeleverde GAP-analyse van de PGS 29, waarbij ten aanzien van de
infrastructurele maatregelen (afvoer regen-, drainage- en calamiteitenwater) het volgende gesteld is:
"PLAN VAN AANPAK binnen infrastructuur en sanering wordt nader in 2013 vastgesteld. Het streven
is om eind 2013 voornoemd plan gereed en afgestemd te hebben met het bevoegd gezag". GOC
verzoekt het bevoegd gezag bij vergunningverlening rekening te houden met de uitkomsten van
voornoemd plan. GOC meent dat niet duidelijk is waarom afgeweken wordt van de aanvraag.
Verder verwijst GOC naar het recentelijk ingediende bodemsaneringsplan. Zodra daar door
Gedeputeerde Staten toestemming voor is verleend, kan met de werkzaamheden gestart worden, met
als doel de maatregelen uit te voeren zoals opgelegd in de voorschriften.
GOC verzoekt om toestemming om deze werkzaamheden uit te voeren conform het Plan van Aanpak,
en verzoekt de voorschriften 11.5.23 en 11.5.24 aan te passen, overeenkomstig de aanvraag. Deze
zienswijze is van overeenkomstige toepassing op voorschrift 11.5.24.
Ad. i) Gezien het tijdstraject voor de totstandkoming van onderhavige vergunning zijn wij er van uit gegaan
dat, op het moment van het van kracht worden van deze vergunning, de uitvoering van het in de
aanvraag benoemde Plan van Aanpak voor het voldoen aan de bepalingen van de PGS 29 door GOC
zou zijn afgerond. Dat is tevens de reden waarom wij hieromtrent geen termijnen in voorschriften
hebben opgenomen. Het was het uitgangspunt van GOC dat het Plan van Aanpak In 2013 zou
kunnen worden afgerond. Wij hebben binnen de tijdspanne waarbinnen de vergunningaanvraag kon
worden aangevuld, geen bijgesteld Plan van Aanpak van GOC ontvangen.
Het op 12 december 2013 door GOC ingediende bodemsaneringsplan is door ons afgekeurd en
vervolgens, in overleg met ons, door GOC ingetrokken. De met de in de tankputten (i.v.m. de aanleg
van de in voorschrift 11.5.23 en 11.5.24 vereiste voorzieningen) uit te voeren graafwerkzaamheden
verband houdende bodemsaneringsactiviteiten, kunnen met in acht neming van het bepaalde in ons
besluit op basis van de Wet bodembescherming van 11 juli 2013 (kenmerk 2013-29379, MB) worden
uitgevoerd.
Deze zienswijze is daarmee ongegrond.
I)
Voorschrift 11.5.35: Omdat niet zeker is of alle bestaande afsluiters aan de code voldoen, verzoekt
GOC om alleen voor nieuwe, ter vervanging van de aanwezige afsluiters aan te brengen afsluiters, de
in dit voorschrift opgenomen verplichting te laten gelden, dat deze dienen te voldoen aan de code
ASME BI 6.5 of gelijkwaardig.
Ad. I) Ook bestaande afsluiters in leidingen voor transport voor KI - en K2-vloeistoffen dienen aantoonbaar
brandveilig te zijn. Het is aan GOC om aan te tonen dat deze aan voorgeschrevencode voldoen
danwel een hieraan gelijkwaardige normering. Toepassing van afsluiters waarvan niet op enige wijze
kan worden aangetoond dat zij brandveilig zijn, mogen niet aanwezig zijn in leidingen voor
voornoemde brandgevaarlijke vloeistoffen.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
m)
Voorschrift 11.7.6: GOC wijst erop dat het niet mogelijk is om bij het lossen van tankauto's de laad/loshandelingen stop te zetten, omdat het lossen van tankauto's plaatsvindt door stikstof of een
pompvoorziening op de tankauto zelf. GOC verzoekt daarom dit voorschrift aan te passen.
Ad. m) In geval van een calamiteit dient het laden- en lossen van de tankauto zo spoedig mogelijk aan de
hand van een noodstop-procedure te kunnen worden stopgezet, waarbij de stopzetting mag
plaatsvinden op of nabij de laad-/losplaats en de hier opgestelde de tankauto danwel vanuit de
controlekamer. Deze zienswijze treft geen doel.
n)
Voorschrift 11.8.6: GOC stelt dat de hier voorgeschreven procedure de uitkomst is van een in 2013
tussen GOC en vertegenwoordigers van het bevoegd gezag gevoerd overleg inzake het lossen van
een specifieke stroom met de gevaarsaanduiding R50/53. Dit in verband met de verhoogde
aquatoxiciteit van de stof. Nooit is namens GS aangegeven dat deze procedure ook voor het lossen
van andere stromen noodzakelijk was. GOC acht deze procedure niet noodzakelijk en verzoekt om
het voorschrift te laten vervallen.
Ad. n) Alle inkomende stromen zijn gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen waarvan lekkage en
afstroming naar bodem of oppervlaktewater moet worden voorkomen. Wij achten het relevant dat
tijdens het laden en lossen van tankauto's met gevaarlijke/bodembedreigende stoffen, naast de
chauffeur van de tankauto, door eigen personeel van GOC toezicht gehouden wordt op de lossing en
de naleving van de hiertoe aan de vergunning verbonden voorschriften en geldende interne
procedures. Wij achten deze zienswijze daarmee ongegrond.
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O)

Voorschrift 11.9.10: Vanuit de controlekamer is continu toezicht op het laden en lossen van schepen.
Verder lopen de aanwezige op het schip en de logistiek operator controlerondes. De toevoer naar het
schip kan vanuit de controlekamer op afstand worden gestopt. Gelet hierop meent COC dat de op
grond van het voorschrift continu aanwezige steigerwacht niet nodig is en verzoekt zij het voorschrift
te laten vervallen.
Ad. O) Het bepaalde in voorschrift 11.9.10 heefteen dubbeling met hetgeen in voorschrift 11.9.9 is
aangegeven omtrent het op een te laden/lossen schip aanwezig zijn van een wacht. Wij hebben
voorschrift 11.9.10 daarom conform het verzoek van GOC laten vervallen met een vernummering van
de navolgende voorschriften.
p)
Voorschrift 11.9.12 (thans 11.9.11): GOC vraagt zich af waarom ten aanzien van binnenvaartschepen
een beperking is opgelegd, dit terwijl eveneens zeeschepen worden verladen en er aan zeeschepen
opnieuw restricties zijn opgelegd ten aanzien van belading, diepgang en lengte. GOC meent dat van
haar niet verwacht kan worden dat zij bepaalt in hoeverre schepen voldoen aan deel 9 van de ADNR.
GOC voert voorafgaand aan lading en lossing de ADNR checklist uit. GOC verzoekt dit voorschrift
overeenkomstig de zienswijze aan te passen.
Ad. p) Dit in de PGS 29 opgenomen voorschrift heeft betrekking op specifiek binnenschepen. Met betrekking
tot zeeschepen zijn hiertoe geen voorschriften in deze richtlijn opgenomen. Wij zien geen aanleiding
dit van toepassing zijnde voorschrift uit de PGS 29 naar eigen inzicht te wijzigen.
q)
Voorschrift 11.9.13 (thans 11.9.12): GOC verzoekt om het voorschrift aan.te passen aan de werkwijze
van GOC bij het laden van een schip. Bij het bereiken van het hoog-hoog alarm in de tank van het
schip gaat geen alarm in de controlekamer af. Dit is gelet op het rechtstreekse
portofoon/telefooncontact tussen schipper en controlekamer ook niet nodig.
Ad. q) Wij achten een tussen de schipper en controlekamer tot stand te brengen contact per portofoon of
telefoon een onvoldoende technische beveiliging en gelet op eventueel menselijk falen onvoldoende
betrouwbare organisatorische beveiliging tegen overvullen van een schip en achten de
voorgeschreven voorzieningen relevant.
Deze zienswijze treft geen doel.
r)
Voorschrift 11.10.1: GOC meent dat voorschrift 124 van de PGS 29 alleen van toepassing is op
productleidingen, welke bij voorkeur bovengronds aangelegd moeten zijn. Het voorschrift is echter
van toepassing op alle transportleidingen. Verder stelt GOC dat een deel van het leidingwerk
ondergronds is aangelegd, echter in een extra buitenmantel. Dit is volgens GOC een aan een
leidinggoot gelijkwaardige voorziening om lekkage naar de bodem te voorkomen. GOC acht de
noodzaak om alle leidingen voor gevaarlijke en bodembedreigende stoffen bovengronds en in een
leidinggoot aanwezig te hebben, niet noodzakelijk. Wel heeft GOC een controleregime om lekkages
op te sporen. GOC verzoekt tot het laten vervallen van dit voorschrift respectievelijk aanpassing
daarvan aan de formulering van voorschrift 124 van PGS 29.
Ad r) Wij hebben het desbetreffende voorschrift aangepast waarbij onderscheid is aangebracht tussen
bestaande bovengrondse transportleidingen (te voorzien van een leidinggoot), bestaande
ondergrondse transportleidingen (te voorzien van een mantelbuis) en nieuw aan te leggen
transportleidingen (bovengronds aan te leggen met leidinggoot) voor gevaarlijke en
bodembedreigende stoffen.
s)
Voorschrift 11.10.3: GOC merkt op dat de stroomrichting van sommige pijpen beide kanten op kan
zijn en verzoekt GS om het voorschrift hierop aan te passen.
Ad s) Pijpleidingen met wisselende stromingsrichting worden met voorschrift 11.10.3 niet verboden.
Voorgeschreven is dat deze dienen te zijn voorzien van een systeem waarmee de (wisselende)
stromingsrichting snel kan worden bepaald.
Deze zienswijze treft geen doel.
t)
Voorschrift 11.10.8: Voor GOC is onduidelijk wat onder "snelafsluiters" moet worden verstaan. In
diverse documentatie van de overheid is geen definitie gegeven. GOC stelt voor dezelfde definitie van
snelafsluiters aan de houden zoals deze binnen GOC wordt toegepast. Verder geeft GOC aan dat
met betrekking tot de in het voorschrift opgenomen eis venwezen wordt naar de informatie zoals in de
aanvraag is aangereikt. GOC verzoekt het voorschrift overeenkomstig de zienswijze aan te passen.
Ad t) Snelafsluiters betreffen op afstand te bedienen afsluiters welke of automatische werkend zijn of vanuit
de controlekamer worden aangestuurd. Deze formulering hebben wij aan het voorschrift toegevoegd.
Niet duidelijk is welke definitie door GOC voor dergelijk afsluiters wordt gehanteerd.
u)
Voorschrift 11.10.10: GOC verwijst naar de zienswijze gegeven naar aanleiding van voorschrift
11.10.8. Verder merkt GOC op dat zij in de aanvraag heeft aangegeven dat genoemde voorzieningen
in noodsituaties de in het tankenpark aanwezige pompen (centraal) uit kunnen zetten, waarmee een
pagina 35 van 214

veiligheidsniveau wordt verzekerd dat gelijkwaardig is met de zogenoemde fail-safe afsluiters. GOC
verzoekt het voorschrift overeenkomstig de zienswijze aan te passen en geeft aan dat de zienswijze
van overeenkomstige toepassing is op voorschrift 11.10.11.
Ad u) Voorschrift 141 van de PGS 29 bepaalt dat afsluiters en regelkleppen in productleidingen, die nodig
zijn bij noodsituaties zowel ter plaatse als vanaf minimaal één andere plaats (bijvoorbeeld de
controlekamer) bediend moeten kunnen worden. Aangezien GOC heeft aangegeven ook in leidingen
aangebrachte pompen als afsluiter in te zetten, is voorschrift 11.10.10 hiertoe aangevuld. Ook deze
dienen daarmee conform voorschrift 11.10.8 fail safe te zijn uitgevoerd en conform voorschrift
11.10.11 zowel elektrische of pneumatische als met handkracht bedienbaar te zijn.
Wij achten deze zienswijze ongegrond.
v)
Voorschrift 11.15.6: GOC merkt op dat dit voorschrift is ontleend aan de PGS 29 en daar betrekking
heeft op voorzieningen die buiten de inrichting liggen. GOC meent aan dit voorschrift te voldoen
omdat zij poortbeleid en een werkvergunningensysteem hanteert.
Ad v) Wij onderkennen hetgeen door GOC is aangegeven. Aangezien het gehele terrein niet vrij
toegankelijk, behoeft dit niet apart voor de stikstoftank te worden voorgeschreven. Betreffend
voorschrift is, onder vernummering van de overige voorschriften, door ons geschrapt.
w)
Voorschrift 11.3.25. Het is GOC onduidelijk naar welke API-richtlijn verwezen wordt. GOC verzoekt dit
te verduidelijken en merkt op dat de druk- en vacuümcapaciteit bij haar berekend worden met
toepassing van 18028300:2008.
Ad w) De door GOC gehanteerde norm ISO 28300:2008 is identiek aan de API 2000. Wij hebben
desbetreffend voorschrift daarom gewijzigd waarbij beide alternatieven, de op moment van realisatie
geldende versie van de API-richtlijn en NEN-EN-ISO 28300, zijn vastgelegd.
12)

Energie
Geen zienswijzen.

13)

Water
Geen zienswijzen.

14)
a)

Utilities
Voorschrift 14.1.1. GOC meent dat de toepasselijkheid van de in het voorschrift genoemde normen
niet gerechtvaardigd is, omdat een groot deel van de elektrische installaties en voorzieningen reeds
vanaf 1985 aanwezig is en toen conform de geldende normen en richtlijnen is aangebracht. Het
aanpassen van installaties en voorzieningen aan de huidige wet- en regelgeving zou onevenredig
zwaar zijn. GOC verzoekt tot aanpassing van het voorschrift met een verwijzing naar het
oorspronkelijke voorschrift uit de PGS 29, waarin de ten tijde van plaatsing van installaties geldende
richtlijnen en normen het uitgangspunt vormen.
Het desbetreffende voorschrift is overeenkomstig de, door ons onderschreven, voorgestelde wijziging
van voorschrift 21 van de PGS 29 zoals deze is vastgelegd in de in september 2012 uitgebrachte
PGS 29 factsheet 5. De norm HD 60364-1 betreft een internationale versie van de Nederlandse MEN
1010, waarvan de eerste versie is uitgegeven in 1940.
Verder is in voorschrift 1.9.1, in algemene zin, vastgelegd dat voor alle normen waar in deze
beschikking naar wordt verwezen, voor bestaande installaties en voorzieningen steeds de versie geldt
die actueel was ten tijde van realisatie van desbetreffende installatie of voorziening, tenzij in een
voorschrift anders is bepaald. In onderhavig voorschrift is niet nader vastgelegd dat er een bepaalde
versie van de normen moet worden gehanteerd. Voor installaties en voorzieningen uit 1985 dient
daarom, indien beschikbaar, de toenmalig geldende versie van de norm te worden gehanteerd.
Naar onze mening treft deze zienswijze geen doel.
Voorschrift 14.1.3. GOC meent dat de relevantie van de in het voorschrift genoemde aanduiding voor
elke schakelaar niet noodzakelijk is. Daar waar schakelaars een relevante functie hebben, dient de
functie van de schakelaar bekend en inzichtelijk te zijn. GOC verzoekt tot aanpassing van dit
voorschrift met een verwijzing naar relevante schakelaars, dan wel dit voorschrift te laten vervallen.
Desbetreffend voorschrift heeft betrekking op schakelaars binnen een explosiegevaarlijk gebied en
niet op alle binnen de inrichting aanwezige schakelaars. In plaats van de door GOC voorgestelde
toevoeging hebben wij het voorschrift toegesneden op schakelaars binnen een explosiefgevaarlijk
gebied.

Ad a)

b)

Ad b)

pagina 36 van 214

c)

Ad c)

Voorschrift 14.3.2. Het is GOC onduidelijk waarom ten aanzien van noodstroomvoorzieningen de
NEN-EN 50272-2 als norm dient te gelden. GOC heeft voor de VD2-installatie een zogenoemd
battery-pack om tijdens een storing de installatie softwarematig naar een veilige toestand te kunnen
brengen. Deze voorziening is vanaf installatie in 2008 een onderdeel van de VD-2 waaraan geen
specifieke eisen zijn gesteld. GOC verzoekt tot aanpassing van dit voorschrift, zodanig dat pas bij de
plaatsing van een nieuwe noodstroomvoorziening aan de geldende richtlijnen voldaan dient te
worden.
Desbetreffende NEN-EN norm is gepubliceerd op 1 juli 2001. Wij achten het relevant dat ook een in
2008 in gebruik genomen noodstroomvoorziening voldoet aan een hiervoor van toepassing zijnde en
sinds geruime tijd gangbare veiligheidsnorm. Deze zienswijze treft onzes inziens geen doel. In
desbetreffend voorschrift hebben wij aanvullend vastgelegd dat de 2001 versie van de NEN-EN
50272-2 wordt bedoeld.

Weigering acceptatie en verwerking destillatieresidu
Er is volgens GOC geen weigeringsgrond voor acceptatie en verwerking van destillatieresidu en verzoekt op
dit punt aanpassing van de considerans en de voorschriften 2.3.5, 3.3.1 en 3.3.3.
Zoals wij in de considerans ten aanzien van het toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen (paragraaf
4.9.4) ten aanzien van destillatieresidu hebben aangegeven, hebben wij de volgende redenen om de beoogde
acceptatie, menging met andere afvalstoffen en be-/verwerking van destillatieresidu te weigeren. Het
samenvoegen met andere afvalstoffen en opnieuw destilleren achten wij niet een effectieve bewerkingsstap
voor destillatieresidu. Het doel van deze bewerkingsstap blijkt niet uit de aanvraag. Het destillatieresidu
bestaat uit het bij destillatie van oplosmiddelen vrijkomende bodemresidu welke mogelijkerwijs bestaat uit
niet-gedestilleerde koolwaterstoffen en uit oplosmiddelen afkomstige verontreinigingen zoals onder meer
metalen, organohalogeenverbinden en overige anorganische bestanddelen. Uit de bij de aanvraag gevoegde
informatie blijkt niet wat de samenstelling van het door GOC te accepteren destillatieresidu bestaat: Het te
accepteren destillatieresidu voldoet welliswaar aan de samenstellingcriteria van fluxolie, maar niet duidelijk is
welke specifieke toegevoegde waarde destillatieresidu, na bewerking door middel van filtratie, menging en
optionele, heeft op de te vervaardigen fluxolie.
Onze primaire reden om de acceptatie en verwerking van destillatieresidu te weigeren betreft het niet voldoen
aan de minimumstandaard, zoals vastgelegd in sectorplan 69 van het LAP. Voor de verwerking van
destillatieresidu is verbranden als vorm van verwijdering als eindverwerkingsstap vastgelegd, waarmee wordt
beoogd deze afvalstroom uit de keten te verwijderen.
Aangezien van het beoogd in te nemen destillatieresidu de effectiviteit van verdere be-/verwerking niet
inzichtelijk is, de samenstelling qua ongewenste verontreinigingen niet inzichtelijk is, het gebruiksdoel niet
inzichtelijk is en de verwerkingsmethode niet in overeenstemming is met de minimumstandaard, zijn wij van
mening dat de door GOC aangevraagde be-/verwerking van destillatieresidu niet kan worden vergund.
Deze nadere onderbouwing is in paragraaf 4.9.4 opgenomen.
Deze zienswijze treft ons inziens geen doel.
(Onderzoeks)verplichtinqen
GOC verzoekt om een herziening van totale pakket (onderzoeks-)verplichtingen. De vergunning kent een
groot aantal onderzoeksverplichtingen welke hoge kosten mee zich mee brengt. De haalbaarheid van de
gestelde termijnen is niet zeker. De voorschriften 2.1.3. t/m 2.1.6 resulteren in een extra kostenpost. Voorde
voorschriften 6.5.1, 6.7.1, 6.7.3, 7.1.4, 7.5.13, 7.6.8, 8.5 en 12,1 schat GOC de kosten gedurende het eerste
jaar op circa € 110.000. GOC maakt bezwaar tegen de beperking van de vergunningsduur. De
terugverdientijd voor investeringen is daarmee te kort. GOC heeft hieromtrent ook praktische bezwaren omdat
het traject voorafgaand aan een nieuwe vergunning lang duurt. Daarnaast heeft GOC praktische bezwaren
tegen niet werkbare verplichtingen. Met name voorschrift 2.1.4 zal leiden tot enorme vertragingen en het
bepaalde in de voorschriften 2.3.10 en 2.3.13 (...."er mag niet tot lossing in opslagtanks worden overgegaan
totdat de analyse compleet is"....) is onwerkbaar.
Een aantal onderzoeksverplichtingen is opgenomen ten behoeve van nadere normstelling, zie daarvoor
hetgeen wij overwogen hebben onder 2c. Daarnaast hebben onderzoeksverplichtingen (geluid en geur)
betrekking op referentie-onderzoeken ten aanzien van de gewijzigde inrichting. Hierbij dient onderzocht te
worden of de aangevraagde en vergunbaar geachte geprognotiseerde situatie overeenkomt met de werkelijke
situatie.
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Opgemerkt dient te worden dat de informatie die GOC als gevolg van de onderzoeksverplichtingen
verzameld, weer als input kan dienen voor de nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning. In zoverre
biedt het uitvoeren van de onderzoeksverplichtingen voor vergunninghoudster ook zeker voordelen.
Vergunninghoudster geeft aan dat de vergunningstermijn van 3 jaar te kort is om de kosten, die gemaakt
moeten worden om te voldoen aan de onderzoeksverplichtingen, terug te verdienen. Zoals hiervoor
aangegeven zijn de onderzoeksverplichtingen zorgvuldig en na afweging van alle relevante belangen aan de
vergunning verbonden. Daarbij hebben wij - voor wat betreft de duur van de vergunning - redelijkerwijs aan
het algemeen belang dat is gediend bij het voorkomen van het plegen van strafbare feiten, meer gewicht te
moeten toekennen dan aan de belangen van vergunninghoudster bij het exploiteren van haar onderneming.
Met betrekking tot het, op basis van het Bibob-advies, beperken van de werkingsduur van deze
omgevingsvergunning tot 3 jaar kan verder worden opgemerkt dat, indien GOC binnen de gestelde termijn
aan de - aan deze vergunning verbonden - voorschriften voldoet, niets een succesvolle en tijdige prolongatie
(in de vorm van verlenging van de termijn dan wel een nieuwe te verlenen omgevingsvergunning) van de
vergunning in de weg hoeft te staan. GOC doet onterecht voorkomen of zij haar werkzaamheden na het
verstrijken van de vergunningtermijn zou moeten staken.
Met betrekking tot de gestelde termijnen hebben wij rekening gehouden met het door GOC voorgestelde plan
van aanpak en het met deze vergunning vastgelegde compliance traject van 3 jaar. Verlenging van de
gestelde termijnen wat betreft de onderzoeksverplichtingen zou de mogelijkheden voor een adequate en
tijdige vergunningverlening binnen de termijn van 3 jaar in gevaar brengen.
Bibob-advies
GOC vraagt GS om het LBB te verzoeken het advies te herzien en in elk geval een vergunning te verlenen
voor een periode van minimaal 10 jaar. Het LBB heeft het advies met name gebaseerd op het grote aantal
door GS en de ILT geconstateerde overtredingen en op de daarmeegemoeide grote bedragen. Naar de
mening van GOC berust dit oordeel echter op ontoereikende informatie. Bovendien steunt het LBB het advies
mede op berichtgeving van het tv-programma "Zembla" uit 2010. Naar mening van GOC is het baseren van
een besluit door een bestuursorgaan op journalistieke berichtgeving echter in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel. Uit dit artikel volgt dat GS zich ervan dienen te vergewissen dat het door het LBB
uitgevoerde onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.
Wij hebben het door ons ontvangen advies van het LBB op zorgvuldige wijze beoordeeld. Naast de door ons
uitgevoerde inhoudelijke beoordeling hebben wij voor de procesmatige beoordeling het Regionaal Informatie
en Expertise Centrum (RIEC) als deskundige ingeschakeld. Geconcludeerd is dat het advies van het LBB op
zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en bij het onderzoek de juiste voor handen zijnde informatie is
betrokken. Wij ondersteunen de conclusie van LBB. Wij zijn van mening dat wij, op basis van het advies,
redelijkerwijs hebben kunnen besluiten tot verlening van de vergunning voor een termijn van ten hoogste 3
jaar. Wij zijn van mening dat de eventuele nadelige gevolgen van deze termijn voor de bedrijfsvoering van
GOC niet op wegen tegen de maatschappelijke belangen die door toepassing van de Wet Bibob dienen te
worden beschermd.

Zienswijzen inspectie Leefomgeving en Transport
Bij brief van 29 januari 2014 (kenmerk 55835) zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de
volgende zienswijzen ingebracht:
Algemeen
1)
Door ILT wordt aangegeven dat met de voorliggende vergunning onvoldoende wordt geborgd dat
door GOC met betrekking tot de be- en verwerking van afvalstoffen wordt voldaan aan de wettelijke
bepalingen zoals vastgelegd in het Besluit organische halogeengehalte van brandstoffen (Bohb), het
Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (Bbl), de Kader Richtlijn Afvalstoffen (KRA) en het Landelijke
Afvalbeheer Plan (LAP2).
Ad. 1) De door GOC aangevraagde be- en verwerkingsactiviteiten voor afvalstoffen zijn door ons getoetst
aan voornoemde regelgeving. Ten aanzien van de in voorschriften vastgelegde eisen en restricties
met betrekking tot de be- en verwerking (inclusief mengen) van afvalstoffen zijn de in het LAP
opgenomen sectorplannen als uitgangspunt genomen en zijn op basis van het LAP en de Bohb
kwaliteitscriteria voor ingangs- en uitgangsstromen vastgelegd. Met betrekking tot de afvoer van
fluxolie hebben wij op basis van het LAP een sturingsvoorschrift aan de vergunning verbonden. Op
basis van onder meer artikel 1.1, lid 6 van de Wm en artikel 6 van de KRA hebben wij alle
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uitgangsstromen van GOC, met uitzondering van de bij de verwerking van afgewerkte olie
geproduceerde bitumen, als afvalstoffen beoordeeld.
Onzes inziens wordt daarmee het voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen in voldoende mate
geborgd. Met betrekking tot de kwaliteitseisen van brandstofgerelateerde ingangsstromen hebben wij
het Bohb betrokken. Het Bbl en de in dit besluit opgenomen bepalingen hebben betrekking op de
invoer, verkoop en het gebruik van brandstoffen en omvat onzes inziens geen aanknopingspunten
voor onderhavige vergunning. De zienswijze treft onzes inziens geen doel.
2)
ILT geeft aan dat GOC met het vergunningbesluit en de hieraan verbonden voorschriften meer ruimte
wordt gegeven om verschillende afvalstoffen ten behoeve van be- en verwerking te mengen dan op
basis van het bepaalde in bijlage 6 van het besluit.
Ad. 2) In ons besluit is onder meer vastgelegd welke afvalstoffen op basis van regelgeving niet gescheiden
behoeven te worden gehouden en ten behoeve van be-/verwerking mogen worden gemengd. In de
considerans is vervolgens een onderbouwing gegeven van de aangevraagde en door ons vergunde
menghandelingen. In voorschrift 3.3.3 is expliciet vastgelegd welke afvalstoffen mogen worden
gemengd. In bijlage 6 is uitsluitend een korte schematische weergave van alle be-/verwerkingsroutes
opgenomen, welke onzes inziens niet afwijkt van hetgeen in de vergunning is vastgelegd.
Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
3)
ILT stelt dat, aangezien producten en afvalstoffen voor en na de be- en verwerking worden gemengd,
aan de producten vergelijkbare samenstellings- en verwerkingseisen moeten worden gesteld en deze
aan voornoemde regelgevingen dienen te voldoen. Aangegeven wordt dat in de vergunning
uitsluitend samenstellingseisen zijn gesteld ten aanzien van producten die aan de fluxolie worden
toegevoegd en aan afvalstoffen die extern worden gedestilleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de be
en verwerking van andere afvalstoffen niet voldoet aan het LAP2 dan wel dat bepaalde outputstromen
niet voldoen aan het Bohb en het Bbl. Hiertoe dienen nadere eisen aan die producten te worden
gesteld.
Ad.3) Door GOC worden geen andere producten voor be- en verwerking ingenomen dan olieproducten
welke aan de binnen de inrichting uit afvalstoffen te vervaardigen fluxolie worden toegevoegd en
brandstofproducten die aan de binnen de inrichting uit afvalstoffen te vervaardigen
brandstofcomponenten worden toegevoegd. Daarom zijn ook uitsluitend aan deze producten
kwaliteitseisen in voorschriften vastgelegd. Producten die ten behoeve van handelsactiviteiten worden
ingenomen worden niet be-/verwerkt en daarmee ook niet gemengd. De in voorschriften 2.2.1 en
2.2.2 opgenomen eisen ten aanzien van de te be-/verwerken producten zijn in overeenstemming met
de eisen die op basis van het LAP2 en het Bohb aan de hiermee te vermengen en te be-/verwerken
afvalstoffen worden gesteld.
Deze zienswijze treft geen doel.
4)
ILT is van mening dat het mengen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen alleen toegestaan kan
worden wanneer dit een duidelijke meerwaarde heeft voor de nuttige toepassing van desbetreffende
afvalstof. Mengen heeft anders een negatief milieu-effect, omdat na menging het gehele mengsel een
afvalstof wordt. Het doel van het mengen van producten en afvalstoffen wordt in de aanvraag en de
vergunning onvoldoende aangegeven.
Ad. 4) Op basis van artikel 18 van de KRA, waarop artikel 10.54a van de Wm is gebaseerd, mag het
mengen geen nadelige consequenties hebben voor het milieu en de volksgezondheid. De
menghandelingen dienen te worden uitgevoerd volgens de BBT. Beoordeeld dient te worden of
menghandelingen van invloed zijn op de emissie-eisen van de inrichting.
Op basis van het thans geldende LAP (hoofdstuk 18) gelden voor het toestemming verlenen van
menghandelingen met afvalstoffen de volgende uitgangspunten:
Er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat een van de te mengen
afvalstoffen niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt.
Er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting
van het milieu door diffuse verspreiding van specifieke milieugevaarlijke stoffen
waarvoor op grond van internationale regelgeving (vergaande) beperkingen
gelden.
De menghandelingen mogen, beoordeeld op inrichtingsniveau, geen negatieve consequenties
hebben voor milieu en gezondheid. De menghandelingen moeten worden uitgevoerd volgens
de BBT. Menghandelingen mogen niet van invloed zijn op de emissie-eisen voor de
inrichting.
Voorkomen moet worden dat het mengen andersoortige risico's met zich
meebrengt voor de mens en zijn omgeving (interne en externe veiligheidsaspecten).
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Deze criteria zijn ook van toepassing op het mengen van afvalstoffen met producten. Met betrekking
tot zowel de te mengen afvalstoffen als de te mengen producten zijn in voorschriftenkwaliteitscriteria
gesteld. Ons uitgangspunt is dat, gezien de aard van de producten, de aan de vervaardigde fluxolie
toe te voegen olieproducten en de aan de vervaardigde brandstofcomponenten toe te voegen
brandstofproducten een toegevoegde waarde hebben voor de inzet van de fluxolie als reductiemiddel
in hoogovens danwel de nuttige toepassing van de brandstofcomponenten in de
motorbrandstoffenindustrie. Aan de vergunning hebben wij een voorschrift verbonden met betrekking
tot het bepalen/vastleggen van de doelmatigheid van ingaande stromen, waaronder de ingekochte
producten (voorschrift 2.1.1).
5)
ILT is van mening dat in de aanvraag en vergunning bepaalde stromen als product worden
bestempeld die, gezien hun aard en herkomst, als een afvalstof beschouwd moeten worden. Veel
begrippen, productnamen en benamingen van outputstromen zijn niet nader gedefinieerd en daardoor
niet eenduidig te interpreteren.
Ad. 5) Daar waar in de considerans en in voorschriften het van belang is om te duiden of het een product of
een afvalstof betreft, hebben wij dit aanvullend dan wel duidelijker vastgelegd. Zie ook het
overwogene onder Ad 6.
6)
ILT geeft aan ons oordeel om de outputstromen van de be- en verwerking van afvalstoffen te
bestempelen als afvalstoffen te delen, maar acht de vergunning op dit punt niet voldoende sluitend.
Ad. 6) In de considerans (paragraaf 4.9.3) hebben wij uiteengezet waarom alle outputstromen, met
uitzondering van de bij de be-/verwerking van afgewerkte olie vrijkomende bitumen, de status
afvalstof hebben. Deze afvalstatus en de wijze van afvoer is vervolgens expliciet vastgelegd in
voorschrift 4.2.1.
Deze zienswijze treft geen doel.
Considerans/besluit: mengen en BBT
1)
Het besluit en genoemde voorschriften dienen volgens ILT te worden aangepast m.b.t. mengen. Op
pagina 5 en 7, tabel 4.2, pagina 35 en voorschrift 3.3 worden aangevraagde/te venwerken
categorieën afvalstoffen naast categorieën van de Regeling scheiden en gescheiden houden (Rsgh).
Dit gebeurt volgens ILT onjuist en schept verwarring.
Ad. 1) Wij hebben in de considerans en in voorschriften gemeend een koppeling te moeten maken tussen
categorieën van afvalstoffen zoals vastgelegd in het LAP, in het Rsgh en omschrijvingen per
Euralcode. Geconstateerd moet worden dat een dergelijke koppeling niet op een juiste/eenduidige
wijze is aan te brengen. Wij hebben de verwijzingen naar Rshg-categorieën in genoemde passages
van het besluit en de considerans alsook voorschrift 3.3 laten vervallen en tabel 4.2 (onder
vernummering van navolgende tabellen) geheel laten vervallen.
2)
In het besluit (pagina 6 en 7) staat dat alle aangevraagde categorieën afvalstromen voor be- en
verwerking in afwijking van artikel 10.54a lid 1 van de Wm niet van elkaar hoeven te worden
gescheiden. Daarnaast mogen de aangevraagde categorieën afvalstromen met bepaalde andere
categorieën gemengd worden op grond van artikel 10.54a lid 2. Het vierde gedeelte van het besluit
gebaseerd op artikel 10.54a lid 2 wordt duidelijker als verwezen wordt naar voorschrift 3.3.3. Er wordt
waarschijnlijk bedoeld dat niet alle opgesomde categorieën met elkaar mogen worden gemengd,
maar dat de 3 genoemde categorieën, die ook in voorschrift 3.3.3 staan, alleen onderling mogen
worden gemengd.
Ad. 2) Artikel 10.54a lid 1 van de Wm geeft een mengverbod voor gevaarlijke afvalstoffen en artikel 10.54a
lid 2 geeft de mogelijkheid om het mengen van gevaarlijke afvalstoffen toe te staan door dit vast te
leggen in een omgevingsvergunning, hetgeen thans aan de orde is. In dit verband is ook de
scheidingsplicht op basis van de Rsgh van belang. In ons besluit hebben wij achtereenvolgens voor
de, door GOC aangevraagde en door ons vergunbaar geachte, te mengen gevaarlijke afvalstoffen
benoemd dat deze niet gescheiden gehouden behoeven te worden en welke stromen ten behoeve
van be-/verwerking onderling mogen worden gemengd. Deze zijn in het besluit benoemd, maar
zonder de toevoeging dat de, in de 3 categorieën genoemde, afvalstoffen alleen onderling mogen
worden gemengd, zoals dit in voorschrift 3.3.3 wel is aangegeven. Wij hebben het besluit hier
tekstueel op aangepast.
3)
Op pagina 18 onder 4.4.2 staat: "Met inachtneming van het bovenstaande zijn wij van mening dat
GOC, door uitvoering van de IPPC-toets, in de aanvraag heeft aangetoond aan BBT te voldoen".
Deze conclusie is strijdig met de bevindingen die boven deze conclusie staan bij verschillende
BREF's en thema's. De toets heeft duidelijk laten zien dat GOC niet aan alle BBT-eisen voldoet.
Daarnaast vindt ILT dat de VD-2-installatie niet voldoet aan de BBT voor het produceren van benzine
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componenten, vanwege het feit dat de installatie een onderdeel mist die in staat is om additieven uit
de ingangstromen te halen. Pas als de VD-2 installatie is aangepast aan de voorschriften kan gesteld
worden dat GOC voldoet aan de BBT voor het regenereren van oliehoudende afvalstromen tot
basisolie.
Ad. 3) Dit betreft een juiste constatering. De conclusie dient te zijn dat GOC, met hetgeen in de IPPC-toets is
aangegeven, met naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften pas aan BBT
voldoet. De conclusie is hiertoe tekstueel aangepast.
GOC beoogt met de inzet van de VD-2-installatie uit afgewerkte olie basisolie, bedoeld voor de
smeerolie-industrie en gasolie, bedoeld voor de brandstoffenindustrie, te vervaardigen. Wij hebben,
losstaande van de BBT-beoordeling, geconcludeerd dat de door GOC als basisolie en gasolie
benoemde uitgangsstromen niet een dusdanige (eind)bewerking hebben ondergaan, dat ze
rechtstreeks als product kunnen worden ingezet. Beide stromen hebben nog de status van afvalstof
en dienen als zodanig te worden afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing. Met de terminologie
basisoliecomponent en gasoliecomponent willen wij aangeven dat het niet een afgerond product
betreft maar een extern nuttig toe te passen of voor nuttige toepassing geschikt te maken afvalstof.
Be- en verwerking ingaande stromen
1)
ILT geeft aan dat de tekst moet worden verduidelijkt dan wel worden aangevuld m.b.t.
motorbrandstoffen en industriële brandstoffen in de considerans, voorschriften en begrippenlijst.
Ad. 1) Daar waar nodig hebben wij ten aanzien van brandstoffen en brandstoffenindustrie nader
gespecificeerd wanneer het motorbrandstoffen en motorbrandstoffenindustrie respectievelijk
industriële brandstof en industriële brandstoffenindustrie betreft. Definities voor motorbrandstoffen en
industriële brandstoffen waren reeds in de begrippenlijst van de ontwerpbeschikking opgenomen.
2)
ILT geeft aan dat de voorschriften 2.1.4 t/m 2.1.6 en paragraaf 2.2 moeten worden aangepast. In het
goed te keuren AO/IC dient te worden vastgelegd dat van alle inkomende stromen die be- dan wel
verwerkt worden dan wel met elkaar vermengd worden, op grond van hun samenstelling en herkomst
bepaald moet worden of sprake is van een afvalstof. Bij de registratie van ingenomen producten
(zijnde aantoonbaar niet-afvalstof) dient te worden opgelegd dat daarbij de REACH-code van de stof
geregistreerd moet worden en een veiligheidinformatie-blad aanwezig dient te zijn.
Ad. 2) Het bij de aanvraag gevoegde AO/IC wordt met dit besluit door ons goedgekeurd. Zaken met
betrekking tot de beoordeling van ingangsstromen en be-/verwerkingshandelingen zijn vastgelegd in
het AV-beleid. Bij de beoordeling van het nog in te dienen gewijzigde AV-beleid zullen wij de door ILT
gemaakte opmerking betrekken. Overigens is in een aanvullend voorschrift 2.2.3 vastgelegd dat van
alle ingenomen producten productveiligheidsbladen en REACH-codes dienen te worden
geregistreerd.
3)
Er worden begrippen als "product(strom)en", brandstof en brandstofcomponenten gebruikt. Het begrip
product wordt volgens ILT niet altijd correct gebruikt.
Ad. 3) Onzes inziens wordt het begrip "product" door ons op correcte wijze gebruikt. In enkele gevallen wordt
de term toegepast in beschrijvingen van stoffen zoals die zijn overgenomen uit regelgeving
(bijvoorbeeld BRZO-categorieën) en welke door ons niet kunnen worden gewijzigd. Verder wordt in
deze beschikking voor het vervaardigen van uitgangsmaterialen de term "productieproces" gebruikt in
de zin van "vervaardigingsproces". Wij hebben teksten zodanig aangepast dat, daar waar gesproken
wordt van brandstofcomponenten, een voor nuttige toepassing binnen de brandstoffenindustrie af te
voeren afvalstof wordt bedoeld.
4)
Door wijziging bedoeld onder 3 moeten volgens ILT mogelijk ook andere voorschriften aangepast
worden. Het voornoemde houdt in dat carboreductie-olie dan niet meer onder de noemer "product"
binnen de inrichting be- of verwerkt kan worden. Carboreductie-olie is volgens ILT een afvalstof, deze
stof is een chemisch residu waarvan GS hebben bepaald dat GOC deze niet mag verwerken.
Aangezien GOC in haar aanvraag specifiek de verwerking van carboreductie-olie aanvraagt, adviseert
ILT om in de beschikking expliciet aan te geven dat de aanvraag op dit punt wordt geweigerd.
Ad. 4) De toepassing van carboreductie-olie is door GOC niet expliciet aangevraagd. In de aanvraag is
carboreductie-olie onder de noemer van olieproducten die aan de, binnen de inrichting
geproduceerde, fluxolie worden toegevoegd geschaard. De vergunning bevat een sturingsvoorschrift
voor fluxolie: fluxolie moet nuttig toegepast worden als reductiemiddel in de hoogovens. In zoverre
draagt carboreductie-olie bij aan de nuttige toepassing van fluxolie en is de kwalificatie van
carboreductie-olie als afvalstof dan wel product milieuhygiënisch niet relevant.
Deze zienswijze treft geen doel.
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5)

In de tekst van de considerans moet het begrip "recyciing" bij afvaioiie/oiiehoudende afvalstromen
worden gewijzigd in "bewerken". De VD-2 voldoet volgens ILT niet aan de eisen van de BREF Waste
Treatment voor het regenereren van afgewerkte olie tot basisoiie, omdat er een instaiiatieonderdeei
ontbreekt. Dit zorgt ervoor dat de outputstroom basisoiiecomponent nog steeds de afvaistatus heeft.
De term "recyciing" suggereert (ten onrechte) anders.
Ad. 5) Door GOC is een vergunning aangevraagd voor een inrichting bedoeld voor (o.a.) recyciing van
oliehoudende afvalstoffen. De term "recyciing" hebben wij in onze overwegingen gehanteerd om te
duiden om welk type bedrijf het gaat. De binnen de inrichting uit te voeren be/verwerkingshandeiingen betreffen voor de meeste stromen een tussenfase in het recyciingproces,
welke extern verder worden afgerond, in deze beschikking is onzes inziens in voldoende mate
uiteengezet dat er geen sprake is van afgeronde recyciingsprocessen en de output nagenoeg alleen
maar afvalstoffen betreffen welke een verdere externe be-/verwerking dienen te ondergaan om het
recyciingproces af te ronden.
Deze zienswijze treft geen doel.

Samenstellingseisen
1)
De voorschriften 2.2.2 en 2.3.5 stellen eisen aan het gehalte aan chloor, fluor, broom en jodium. De
opgenomen maxima voor vloeibare brandstof- en olierestanten [SP59] en halogeenarme
oplosmiddelen [SP67] impliceren echter dat het totaal aan halogenen 12,5 % mag zijn. Deze hoge
concentraties horen niet thuis in sectorplan 59. GOC heeft ook niet de be-/of verwerking van vloeibare
brandstof- en olierestanten met hoge concentraties halogenen aangevraagd. In ingekochte
brandstofproducten kunnen/mogen de in voorschrift 2.2.2 aangegeven hoge concentraties halogenen
ook niet voorkomen. ILT adviseert om een eis van maximaal 4 % te stellen aan het totaal aan de
halogenen Cl, Br en J.
Ad. 1) De door ILT geconstateerde discrepantie tussen de aangevraagde EOX-gehaltes m.b.t. de in
desbetreffende stromen aanwezige halogenen en de voorgeschreven maximale gehaltes voor de
individuele halogenen chloor, broom, fluor en jood is juist.
Met het voldoen aan de gestelde EOX-waarde zal, rekening houdende met het feit dat de EOXwaarde in massaverhouding is weergegeven en de vier voornoemde componenten in een
volumeverhouding, er geen sprake zijn van een overschrijding van de laatstgenoemde normen.
De bepaling van specifiek de gehaltes chloor, fluor, broom en jood achten wij echter relevant
aangezien onderhavige ingangsstromen, na be-/verwerking, als brandstofcomponent worden ingezet
bij de externe productie van brandstoffen. De uiteindelijk te produceren brandstoffen dienen voor wat
betreft de gehaltes aan chloor, fluor, broom en jood te voldoen aan het Besluit organischehalogeenverbindingen brandstoffen (Bohb). Deze doelstelling hebben wij in voorschrift 2.1.5
vastgelegd.
De verwijzing naar de in voorschriften 2.2.2 en 2.3.5 benoemde concentratie-eisen hebben wij uit
voorschrift 2.1.5 geschrapt.
2)
Voorschrift 2.3.5 stelt voor de acceptatie van vloeibare oliehoudende afvalstoffen eisen aan de
concentraties van een groot aantal risicovolle stoffen.
De categorie niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen betreft vloeistoffen die niet of
nauwelijks oliehoudend zijn;
Voor de categorieën brandstof- en olierestanten en niet-regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen zijn concentratie-eisen opgenomen voor EOX en voor de halogenen chloor,
fluor, broom en jood apart per halogeen. Het totaal van de maximale concentraties die gelden
voor de 4 genoemde halogenen is vele malen hoger dan de eis voor EOX (5.000 en 50 mg/kg
t.o.v. 12,5%).
Ad. 2) De term "oliehoudende afvalstoffen" is uitsluitend gebruikt als verzamelterm (lees: werktitel). Met de
term wordt niet beoogd dat deze dekkend is als benaming voor alle geaccepteerde afvalstoffen.
Met betrekking tot concentratiegrenzen voor chloor, fluor, broom en jood, zie Ad. 1
3)
Voorschrift 2.1.2 bevat acceptatievoorwaarden voor ingaande stromen voor handelsactiviteiten. De
tweede voorwaarde (geen ERS) en de derde voorwaarde (concentratie-eisen) dienen volgens ILT te
worden gekoppeld. Geen ERS-stoffen in de afvalstromen kan niet op zichzelf een voorwaarde zijn.
Ad. 3) Met betrekking tot gehaltes PCB's en dioxinen/ furanen, zijnde extreem risicovolle stoffen, in te be/verwerken producten en afvalstoffen hebben wij in voorschriften 2.2.1, 2.2.2 en 2.3.5 concentratieeisen vastgelegd. Deze stoffen kunnen ook in de, voor handelsactiviteiten bedoelde, producten en
afvalstoffen voor komen. Het opleggen van een verbod op aanwezigheid van ERS in deze stromen is
daarmee niet houdbaar. Volstaan kan worden met een verwijzing naar voornoemde voorschriften en
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de hierin opgenomen concentratie-eisen voor PCB's en dioxinen/furanen. Voorschrift 2.1.2 is hiertoe
gewijzigd.
4)
Voorschrift 1.8.2; In de considerans staat: Dit onderhouds-en inspectieprogramma dient op het
moment van het van kracht worden van deze vergunning beschikbaar te zijn. ILT adviseert om dit in
het voorschrift op te nemen.
Ad. 4) Het vastleggen van het onderhouds- en inspectieprogramma in voorschrift 1.8.2 zonder een termijn
impliceert dat met het van kracht worden van de beschikking aan het bepaalde in voorschrift 1.8.2
moet worden voldaan en het onderhouds- en inspectieprogramma op dat moment beschikbaar moet
zijn.
Deze zienswijze treft geen doel.
Uitqanqstromen
1)

De aanvraag en ontwerpbeschikking hanteert benamingen voor uitgangstromen die niet nader
gedefinieerd of omschreven zijn ("benzinecomponent", "brandstofcomponent", "gasoliecomponent",
"Light End" en "fluxolie"). De gekozen naamgeving suggereert dat dit producten zijn en dat komt niet
altijd overeen met de wettelijke toepassingsmogelijkheden van de stof. ILT adviseert om van de
gehanteerde uitgangsstromen de samenstelling te omschrijven. Daarnaast adviseert ILT een
voorschrift op te nemen waarmee GOC verplicht wordt om de in de aanvraag gehanteerde stofnamen
in de administratie te blijven voeren. Daarmee wordt geborgd dat nagegaan kan worden of GOC
voldoet aan de in de vergunning opgelegde verwerkingswijzen;
Ad. 1) De samenstellingseisen van de uitgangsstromen zijn door GOC vastgelegd in het bij de aanvraag
gevoegde AV-beleid. In de aanvraag zijn alle uitgangsstromen, met uitzondering van Light Ends, als
product beschouwd. In paragraaf 4.9.8 van de considerans hebben wij vastgelegd dat wij alle
uitgangsstromen, met uitzondering van de geproduceerde bitumen, als afvalstof beoordelen en deze,
conform voorschrift 4.2.1 als afvalstof moeten worden afgevoerd.
Met de toevoeging "component" wordt in deze beschikking voor uitgaande stromen aangegeven dat
desbetreffende stroom geen afgerond product of direct inzetbaar materiaal betreft, maar een als
afvalstof te beoordelen stroom die nog een externe vervolgbehandeling behoeft te ondergaan om als
product te kunnen worden afgezet.
Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij de relevante terminlogie in de considerans en
voorschriften zo consequent mogelijk doorgevoerd.
Met betrekking tot het opnieuw ter goedkeuring indienen van een AV-beleid zullen wij er op toezien
dat door GOC de juiste benamingen worden gebruikt.
2)
In voorschrift 4.2.1 wordt bepaald dat fluxolie een afvalstof is en als zodanig afgevoerd moet worden.
In voorschrift 4.1.1 staat u toe dat GOC de verkregen fluxolie mengt met ingekochte producten. Dit is
alleen toegestaan als aangetoond is dat het mengen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen een
positieve bijdrage levert aan de beoogde nuttige toepassing en daarmee doelmatig is. ILT adviseert
dit nader te onderbouwen dan wel om voorschrift 4.1.1 (en daarmee ook voorschrift 4.2.1) niet in de
beschikking op te nemen.
Ad. 2) GOC voegt ingekochte producten toe aan de door haar vervaardigde fluxolie om de toepasbaarheid
als reductiemiddel in hoogovens te verbeteren. Aangezien dit niet expliciet in de aanvraag is
benoemd, hebben wij voorschrift 2.1.1 aan de vergunning verbonden op basis waarvan GOC de
kwantitatieve en kwalitatieve relevantie van het gebruik van carboreductie-olie dient weer te geven.
Aanvullend hebben wij in de considerans de doelmatigheid van de toegestane menghandelingen
nader gemotiveerd (zie paragraaf 4.9.6).
Deze zienswijze treft onzes inziens geen doel.
3)
De voorschriften 4.1.3 en 4.1.4 (...."opbulken van gasoliecomponenten die bij de be- en verwerking
ontstaan"....). In deze voorschriften wordt een selectief aantal inputstromen genoemd waar de
"brandstofcomponenten" uit kunnen ontstaan. Deze opsomming komt niet overeen met de
opsomming van de inputstromen (afvalstoffen) die bij route 59 en 67 binnen de inrichting mogen
worden gedestilleerd tot een outputstroom die wordt toegepast als brandstofcomponent. Daarmee is
dit voorschrift onvolledig tenzij wordt beoogd dat alleen brandstofcomponenten die ontstaan uit de
genoemde stromen mogen worden opgebulkt. ILT adviseert om dit toe te lichten in de considerans.
Ad. 3) Met de voorschriften hebben wij inderdaad beoogd om het opbulken van de vervaardige
brandstofcomponenten te reguleren. Een onderbouwing van deze voorschriften is opgenomen in
hetgeen in paragraaf 4.9.6 van de considerans, betrekking hebbende op het opbulken van
uitgangsstromen. Wij achten de voorschriften daarmee afdoende onderbouwd.
Deze zienswijze treft geen doel.
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4)

ILT adviseert om voorschriften 4.1.3 en 4.1.4 niet op te nemen. Voorschrift 4.2.3. moet hieraan dan
aangepast worden. Artikel 1.1 van het Bbl verwijst mét betrekking tot de basis voor het maken van
zowel scheepbrandstof, benzine, diesel, gasolie en stookolie naar de definities voor deze brandstoffen
in het Europese recht. Daaruit blijkt dat de basis voor het maken van deze producten minerale olie
moet zijn. Daarom mag het resultaat van de bewerking van de afvalstoffen bij GOC niet worden
afgezet als één van de onder artikel 1.1 van het Bbl vallende producten. De ingaande stromen
genoemd bij sectorplan 67 voldoen hier zeker niet aan. De bij de verwerking ontstane
gasoliecomponenten worden in voorschrift 4.2.1 echter door u aangemerkt als een afvalstof en
moeten daarom als zodanig door GOC afgevoerd worden. De voorschriften 4.1.3 en 4.1.4 wekken de
indruk dat GOC deze componenten als product kan afzetten. Dit staat voorschrift 4.2.1 echter niet toe
dus zijn de voorschriften 4.1.3 en 4.1.4 niet nodig.
Ad. 4) Genoemde voorschriften hebben betrekking op het opbulken van de vervaardige outputstromen en
zien niet op de afzet hiervan. Voorschrift 4.2.1 ziet op de afvoer van de vervaardige
brandstofcomponenten als afvalstof. Zie ook hetgeen hieromtrent is aangegeven onder Algemeen,
Ad.1.
5)
Voorschrift 4.2.1 sluit onvoldoende aan bij voorschrift 3.3.1. ILT adviseert om in de voorschriften 3.3.1,
4.2.1 en bijlage 6 voorde outputstromen eensluidende omschrijvingen op te nemen, deze deels
anders te omschrijven en alle outputstromen te beschrijven.
Ad. 5) Wij hebben de toegepaste terminologie op consistentie nagelopen en daar waar nodig aangepast.
Externe veiliqheid/PGS 29
Voor de tanks waarin gevaarlijke stoffen en (afval)waterstromen worden opgeslagen wordt in de vergunning
GS 29 toegepast. ILT adviseert om:
1)
Voor die tanks waarvoor voorschrift 177 van PGS 29 (
"koelvoorziening"
) niet wordt
voorgeschreven, op te nemen dat deze tanks moeten voldoen aan voorschrift 178, 179 of 180 van
PGS 29.
Ad. 1) De voorschriften 178, 179 en 180 van de PGS 29 zijn niet van toepassing voor onderhavige inrichting
aangezien er geen tankputten aanwezig zijn met uitsluitend opslag van K3-vloeistoffen (178), alle K1uitgevoerde tanks op initiatief van GOC van koeling zijn voorzien (179) en er geen tanks met
uitwendig drijvende daken aanwezig zijn (180).
2)
In voorschrift 11.2.1 wordt in de laatste kolom van de tabel aangegeven voor welke tanks welke
specifieke voorschriften van de vergunning gelden. De kolom is verwarrend. Als voorbeeld noemt de
ILT de tanks 101, 102 en 121. Voor deze tanks wordt hier voorschrift 11.3.1, 11.3.14 en 11.3.32 van
toepassing verklaard. Voorschrift 11.3.1 verplicht het bedrijf om aan voorschrift 11.3.2, 11.3.14 t/m
11.3.19 en 11.3.22 t/m 11.3.33 te voldoen. De kolom is in dit geval een doublure van via voorschrift
11.3.1 opgelegde bepalingen. Omdat dit maar ten dele is roept de opsomming verwarring op. Moeten
deze tanks alleen voldoen aan de voorschriften die genoemd worden in 11.2.1 of toch aan alle
voorschriften genoemd in 11.3.1. Beter is de verwijzing naar 11.3.14 en 11.3.32 weg te laten zoals bv
bij tanks 102, 105 en 106.
Ad. 2) Wij hebbende tekst in de laatste kolom van de tabel anders geredigeerd en verwijzingen naar
voorschriften met opsommingen verwijderd.
Luchtemissies/MVP-stoffen
ILT adviseert om in de beschikking voor de minimalisatieplichtige groep Vanadiumverbindingen de desbe
treffende emissienorm uit de NeR op te nemen in tabel 4.3 op pagina 47 en te laten toetsen of de bijbe
horende grensmassastroom kan worden overschreden.
Ten aanzien van de luchtemissie eis voor de DVI is vanadium door ons, conform de NeR, beoordeeld als
vanadium, -legeringen en -carabide. Deze stroom valt onder NeR-klasse sA.3 met een grensmassastroom
van 10 g/uur en een emissie-eis van 5 mg/ mo^. Volgens ILT dient in plaats van de eis voor
vanadiumlegeringen de norm voor vanadiumverbindingen te worden opgenomen. Vanadiumverbindingen
vallen onder NeR-klasse sA.1 met een grensmassastroom van 0,25 g/uur en een emissie-eis van 0,05
mg/mo^. Vanadiumverbindingen zijn overigens niet aangeduid als een minimalisatie verplichte stof zoals door
ILT wordt opgemerkt.
Bij GOC worden oliehoudende stromen verwerkt die zijn gebruikt als motorolie. Motoren bevatten legeringen
waarin zeker ook vanadium wordt gebruikt. Door motorslijtage zal er heel fijn verdeelde metaaldeeltje in de
olie terecht komen. Bij verbranding van fijnverdeelde stoffen, zoals hier via de DVI, is het zeer aannemelijk dat
de metaaldeeltjes worden verbrand en omgezet naar de meer schadelijke vanadiumoxide. Vanadiumoxide is
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een vanadiumverbinding. Volgens de RIVM-factsheet Vanadiumpentoxide (d.d. 1 november 2009) kan deze
oxide ontstaan bij verbranding van stookolie waardoor deze emissie voorkomt bij raffinaderijen,
(zee)scheepvaart en industriële boilers. Indien er vanadium in de luchtemissie van de DVi aanwezig is, zal die
bij de verbranding dan ook worden omgevormd tot een oxide (verbinding), en niet meer ais een zuivere stof of
legering aanwezig zijn. ILT stelt terecht dat hiertoe de andere normering in de voorschriften dient te worden
pgenomen.
Wij hebben de considerans (tabel 4.2) en voorschrift 7.1.3 hiertoe aangepast
Milieuzorg
ILT adviseert om de voorschriften m.b.t. milieuzorg aan te passen. In de vergunning wordt geen gecertificeerd
milieuzorgsysteem voorgeschreven en de voorschriften ontberen een kwaliteitsnorm en toetsingscriteria.
Handhaving op de kwaliteit van milieuzorg is daarmee onmogelijk. Ook het jaarlijks toetsen en goedkeuren
van het milieuzorgprogramma is lastig zonder norm. Het ontbreken van een verplichte externe audit maakt dat
GOC zichzelf controleert, dit borgt onvoldoende de kwaliteit.
De BREF Waste Treatments Industries bepaalt dat het hebben van een gecertificeerd milieuzorgsysteem
noodzakelijk kan zijn om aan de BET te voldoen wanneer de aard, schaal, complexiteit en de impact van de
activiteiten op het milieu daar aanleiding toe geven. ILT acht een gecertificeerd milieuzorgsysteem met
externe audit voor GOC noodzakelijk gelet op de complexiteit van de activiteiten, de potentiële impact op het
milieu en de toezichtervaringen van afgelopen jaren ten aanzien van de (on)betrouwbaarheid van de
administratieve systemen van GOC.
GOC beschikt over een niet-gecertificeerd milieuzorgsysteem dat, naar ons oordeel, een kwaliteitsverbetering
behoeft. De in voorschriften vastgelegde eisen moeten er voor zorg dragen dat het door GOC gehanteerde
milieuzorgsysteem van zodanige samenstelling en kwaliteit is dat deze effectief voor het bëoogde doel kan
worden ingezet en van toegevoegde waarde kan zijn voor toezicht op en handhaving van deze vergunning.
In de BREF Waste Treatment is aangegeven dat een, volgens een internationaal geaccepteerde norm,
gecertificeerd milieuzorgsysteem (genoemd worden de EMAS en de ISO 14001) van toegevoegde waarde
kan zijn. Aangegeven wordt dat een niet-gestandaardiseerd milieuzorgsysteem in principe even effectief kan
zijn, mits deze van goede opzet is en juist is geïmplementeerd. Het hebben van gecertificeerd
milieuzorgsysteem achten wij niet noodzakelijk om aan BBT te voldoen en daarmee ook niet afdwingbaar.
Deze zienswijze treft onzes inziens geen doel.
Zienswijzen Klankbordgroep Milieu Borgsweer
Bij brief van 30 januari 2014 zijn door de Klankbordgroep Milieu Borgsweer zienswijzen-ingebracht met
betrekking tot (samengevat):
geurbeleid: het door de provincie vastgestelde geurbeleid dient eenduidiger in de vergunning moeten
worden vastgelegd;
klachtrenregistratie en klachtbehandeling: de klachtenregistratie dient beter te worden georganiseerd
en adequater te worden opgevolgd. De inzet van inspecteurs en meetapparatuur behoeft wijzigingen
en dient in voorschriften te worden vastgelegd;
de uitstoot van stoffen: in de vergunning dient te worden vastgelegd dat de uitstoot van VOS en PMio
zo laag mogelijk dient te zijn en aan de onderkant van de BREF-range dienen te liggen. Ten aanzien
van maximaal toelaatbare uitstoot dient door de GGD een risico-analyse te worden uitgevoerd.
zware metalen: ten aanzien van maximaal toelaatbare uitstoot van zware metalen dient door de GGD
een risico-analyse te worden uitgevoerd;
laag frequent geluid: bij de vergunningverlening is geen beoordeling van laag frequent geluid
betrokken en er zien hiertoe geen maatregelen opgelegd;
normen voor de elektrische installatie: in de vergunning zijn verouderde normen opgenomen.
Deze zienswijzen zijn buiten de gestelde termijn van terinzagelegging ingediend en zijn daarmee niet
ontvankelijk. Dit heeft tot gevolg dat met betrekking tot de ingediende zienswijzen geen mogelijkheid voor
beroep open staat. De strekking van de ingebrachte zienswijzen is door ons, voor zover mogelijk en relevant,
wel worden betrokken bij de totstandkoming van dit besluit.
2.8.2 Mondelinge zienswijzen
Tijdens een door ons georganiseerde hoorzitting op 14 januari 2014, zijn geen mondelinge zienswijzen op de
ontwerpbeschikking ingebracht.
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2.9
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking
In de ontwerpbeschikking was in voorschrift 6.3.1 voor de rapportagegrens van benzo(ghi)peryleen een
waarde van 0,08 pg/l opgenomen. Deze kennelijke schrijffout onzerzijds, de waarde dient 0,008 pg/l te zijn, is
in deze definitieve beschikking hersteld.
Met betrekking tot voorschrift 6.5.1, betrekking hebbende op een registratie van de hoeveelheid en
samenstelling van het influent van de afvalwaterzuivering, is in paragraaf 4.11.6 (nadere toelichting op de
voorschriften) een nadere onderbouwing opgenomen.
In paragraaf 4.14.9 is een nadere onderbouwing van de in voorschrift 8.1 opgenomen en van de aanvraag
afwijkende geluidswaarden opgenomen.
3.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1
IPPC-installaties
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving
geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieu-eisen voorde installaties die
genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I.. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken
we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich
één of meer IPPC-installaties. Het gaat in onderhavig geval om IPPC-installaties vallende onder categorie 5.1
van bijlage I van de RIE:
De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per
dag door middel van (j) herraffinage van olie en ander hergebruiik van olie.
3.2
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen
worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.
In bijlage I onderdeel B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (Barim, hierna te noemen Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking
hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.
Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als een type C inrichting.
Met betrekking tot aangevraagde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten beschouwen wij de
ingediende aanvraag tevens als melding op grond van het Activiteitenbesluit.
De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten
die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Ministeriële regeling:
1. Paragraaf 3.1.1 Bodemsanering en proefbronnering;
2. Paragraaf 3.1.2 Lozen van grondwater bij ontwatering;
3. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;
4. Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
5. Paragraaf 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en
regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit;
6. Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren;
7. Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
8. Paragraaf 3.3.5 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank;
9. Afdeling 2.4 Bodem;
10. Afdelingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit
betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen.
In verband met het Activiteitenbesluit bestaat er voor onderhavige inrichting geen vergunningplicht meer voor
de lozing van huishoudelijk afvalwater.
Voor voornoemde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten zijn de in artikel 2.1 van het
Activiteitenbesluit opgenomen zorgplichtbepalingen van toepassing. Voor de overige binnen de inrichtingen
uit te voeren activiteiten zijn deze zorgplichtbepalingen in het, aan deze vergunning verbonden, voorschrift
1.4.1 vastgelegd.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten.
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In verband met het voldoen aan het bepaalde in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit hebben wij uitsluitend
aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot het indienen van een plan van
aanpak voor de nog uit te voeren bodembeschermende voorzieningen/maatregelen (voorschrift 9.1 en 9.3) en
de uitvoering van een aanvullende beoordeling van bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 9.2). Dit
betreffen echter geen maatwerkvoorschriften op basis van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit.
3.3
Milieu-effectrapport
De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieu
effectrapportage. Er is geen sprake van een uitbreiding van de be-/verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen. Dit
betekent dat er geen MER opgesteld dient te worden en ook geen m.e.r.-beoordeling hoeft te worden
uitgevoerd.
3.4
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob)
Algemeen
Artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob geeft het bevoegd gezag een extra weigeringe- of intrekkingsgrond bij
het verlenen van omgevingsvergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient sprake te zijn van een
ernstige gevaar dat de omgevingsvergunning mede zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten dan wel strafbare feiten te plegen. Indien sprake is
van een mindere mate van gevaar biedt artikel 3, zevende lid, van de Wet Bibob de mogelijkheid aan het
bestuursorgaan om aan de vergunning voorschriften te verbinden die gericht zijn op het wegnemen of het
beperken van een dergelijk gevaar.
Gedeputeerde Staten hebben voor de uitvoering van de Wet Bibob in 2007 een beleidslijn vastgesteld waarin
de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot
provinciale omgevingsvergunningen. Dit beleid is d.d. 22 januari 2013 en 20 november 2013 geactualiseerd.
In het kader van dit beleid wordt de Wet Bibob toegepast op een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor de activiteit milieu zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo, voor een afvalstoffeninrichting
als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 of 28.5 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor. Hiervan is in casu
sprake.
Afweging
In het kader van het revisietraject hebben we de ingevulde Bibob-vragenlijst, gedateerd 28 december 2011,
ontvangen van North Refinery. Wij hebben de aangeleverde stukken getoetst en kwamen, mede gelet op het
(recente) handhavingsverleden, tot de conclusie dat niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een
gevaar dat de vergunning mede zou worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten dan wel strafbare feiten te plegen. In een dergelijk
geval wordt doorgaans het Landelijk Bureau Bibob (LBB) gevraagd advies uit te brengen inzake de integriteit
van de aanvrager. Op 15 februari 2013 hebben wij een verzoek om advies ingediend bij het LBB. Naar
aanleiding van de vergunningaanvraag is vanwege het feit dat deze is ingediend door GOC Real Estate B.V.
om een nieuwe Bibob-vragenlijst verzocht en ontvangen, gedateerd 12 juni 2013.
Op 19 september 2013 hebben wij het desbetreffende advies ontvangen. Het LBB komt, op basis van verricht
onderzoek, tot de conclusie dat er ernstig gevaar bestaat dat de gevraagde vergunning mede zal worden
gebruikt om:
1. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten
(artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Bibob), en;
2. strafbare feiten te plegen (artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Bibob).
Met betrekking tot de inhoud van het advies van het LBB geldt een geheimhoudingsplicht, en de betreffende
gegevens worden om die reden slechts weergegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de motivering van
het besluit in de considerans. De geheimhoudingsplicht volgt uit artikel 28 van de Wet Bibob.
Wij zijn van mening dat het advies van het LBB, en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten, op
zorgvuldige wijze tot stand gekomen is en dat de feiten de conclusie kunnen dragen zodat op zorgvuldige
wijze en voldoende gefundeerd kan worden beslist op de aanvraag. Wij hebben het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) bij deze beoordeling betrokken.
Mede gebaseerd op het advies van het LBB komen wij tot het oordeel dat in het onderhavige geval sprake is
van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en b, van de Wet Bibob. Ten
aanzien van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet Bibob: uit het onderzoek van het LBB is een groot aantal
feiten en omstandigheden naar voren gekomen waaruit een ernstig vermoeden blijkt dat is gehandeld in strijd
met milieuwet- en regelgeving, dat North Refinery in relatie staat tot deze (vermoedelijke) strafbare feiten
omdat de onderneming deze zelf heeft begaan en dat hiermee een groot voordeel is behaald. Ten aanzien
van artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wet Bibob: er is sprake van een ernstig vermoeden van een zeer
groot aantal, tot in het recente verleden door North Refinery zelf gepleegde, strafbare feiten die
overeenkomen of samenhangen met de activiteiten waarvoor de vergunning is afgegeven.

pagina 47 van 214

Dit oordeel is ingevolge artikel 2.20, eerste lid, van de Wabo jo artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob, grond
voor Gedeputeerde Staten om de vigerende omgevingsvergunning in te trekken en de aangevraagde
omgevingsvergunning te weigeren. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wet Bibob is daarbij vereist dat de
weigering evenredig is met de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.
Gelet op het bovenstaande is het, op basis van het rechtsadagium "wie het meerdere mag, mag in beginsel
ook het mindere", in het belang van de vergunninghoudster mogelijk de vergunning gedeeltelijk te weigeren,
dan wel voor bepaalde tijd te verlenen. Na afweging van alle betrokken belangen achten wij het niet
proportioneel de vergunning geheel te weigeren. Dit wordt in belangrijke mate ingegeven door het feit dat het
bedrijf de afgelopen periode een aantal stappen heeft gezet richting compliance.
Nadat strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar voormalige directieleden en werknemers van North Refinery
hebben wij een externe commissie gevraagd onderzoek te doen naar ons optreden in het kader van de
uitvoering van de milieuwetgeving. Naar aanleiding hiervan doorlopen wij vanaf 2011 met de nieuwe directie
een compliance-assistance traject. In dat kader voeren we verscherpt toezicht uit op de vigerende
omgevingsvergunning en is met het bedrijf afgesproken dat een aanvraag om een revisievergunning zou
worden ingediend. Het verscherpt toezicht alsmede de samenwerking van handhavingspartners in dit kader
heeft tot een groot aantal handhavingsacties geleid. De handhaving is regelmatig door rechterlijke instanties
getoetst en de overheid is niet in alle gevallen in het gelijk gesteld. Op veiligheidsgebied, maar ook op andere
terreinen, zijn door het bedrijf zichtbare verbeteringen aangebracht die ook hebben geresulteerd in het
intrekken van een aantal opgelegde handhavingsacties. Het bedrijf heeft zich in de aanloop naar de
onderhavige revisievergunning coöperatief opgesteld.
We achten het proportioneel de geldigheidsduur van de aangevraagde vergunning te beperken tot een termijn
van 3 jaar. Na het verstrijken van deze termijn dient een nieuwe omgevingsvergunning te worden
aangevraagd waarbij opnieuw een integriteitsbeoordeling zal plaatsvinden. Wij zijn van oordeel dat het
beperken van de geldigheidsduur van de vergunning en het hiermee te dienen doel niet onevenredig is met
de maatschappelijke en economische belangen van de aanvrager. De aan de vergunning verbonden
beperking staat niet in de weg aan de door de aanvrager voorgenomen bedrijfsactiviteiten.
Conclusie
Gelet op ons oordeel dat sprake is van het "ernstige gevaar" als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a
en b, van de Wet Bibob wordt de omgevingsvergunning verleend voor de duur van 3 jaar.
4.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

4.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub b 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid Wabo (revisie). De
Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze
aspecten heeft plaatsgevonden.
4.2
Toetsingskader
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij onder meer de volgende aspecten betrokken bij de
beslissing op de aanvraag voor de (revisie)omgevingsvergunning:
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, alsmede 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.
4.3
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van en het in werking hebben van
onderhavige inrichting zijn er redenen om de omgevingsvergunning gedeeltelijk te weigeren.
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In deze beschikking zijn voor de te vergunnen activiteiten de voor de inrichting relevante voorschriften
opgenomen.
4.4
Beste Beschikbare Technieken
Bij het bepalen van wat de Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij
rekening houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een
overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties
leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies
genoemd. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op Europees niveau
plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-conclusies via die procedure zijn vastgesteld,
gelden de BBT-conclusies, die vóór 1 januari 2013 vermeld stonden in de bijlage bij de Mor. Deze BBTconclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de
nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor publicatie op internet.
Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:
Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, augustus 2006
(BREF Afvalbehandeling ex. verbranding), hoofdstuk BAT;
Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration, augustus 2006, (BREF
Afvalverbranding), hoofdstuk BAT;
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/
Management Systems in the Chemical Sector, februari 2003 (BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling),
hoofdstuk BAT;
Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, juli 2006 (BREF Op- en
overslag van bulkgoederen), hoofdstuk BAT;
Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems,
december 2001 (BREF Koelsystemen), hoofdstuk BAT;
Reference Document on Best Available Techniques for Energy-efficiency, februari 2009 (BREF Energieefficiëntie), hoofdstuk BAT;
Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003 (BREF Monitoring), hoofdstuk
BAT.
Bij de aanvraag is een IPPC-toets gevoegd waarom voor de inrichting de BBT-beoordeling aan de hand van
voornoemde BREF's is uitgewerkt.
Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage 1 van de Mor
aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR);
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
Richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
Richtlijn PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks;
Richtlijn PGS 30 voor vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties;
Circulaire energie in de milieuvergunning;
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
- Handboek immissietoets: toetsing van lozingen op effecten voor het oppervlaktewater.
Voor de onderdelen van de inrichting waarop deze beschikking betrekking heeft, waarvoor geen BBTconclusies of bij de Mor aangewezen BBT-informatiedocumenten van toepassing zijn, moeten wij de beste
beschikbare technieken zelf vaststellen. Volgens artikel 5.4, lid 3 Bor moeten wij daarbij in ieder geval
rekening houden met:
de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3
van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij
de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn
beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of
tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
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Bij de bepaling van BET moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Bor vermelde aspecten
betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en
het preventiebeginsel.
Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke
toetsing aan de relevante milieucompartimenten.
4.4.1 Actualisatie BBT
Vanaf januari 2013 geldt een actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 5.10 eerste lid
van het Bor). De plicht houdt in dat:
a. binnen een termijn van vier jaar na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de BBTconclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie de voorschriften van de omgevingsvergunning
moeten worden getoetst aan de BBT die staan in de (nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige relevante
BBT-documenten);
b. als niet wordt voldaan aan BBT moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd en moet de
desbetreffende IPPC-installatie binnen de termijn van 4 jaar gaan voldoen aan deze geactualiseerde
voorschriften.
De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepubliceerd.
Daarom zal bij IPPC-installaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de RIE worden uitgeoefend,
bepaald moet worden welke activiteit voor de desbetreffende IPPC-installatie zal worden aangemerkt als de
hoofdactiviteit.
De door GOC aangevraagde activiteiten vallen onder categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE.
In de aanvraag heeft GOC aangegeven welke BBT-conclusies relevant zijn voor de inrichting en welke BBTconclusies daarmee het startpunt zullen worden van de (verplichte) vergunningactualisatie. Dit betekent dat
na publicatie van deze BBT conclusies in het publicatieblad van Europese Unie de periodieke looptijd van de
actualisatieplicht zal beginnen.
Op grond van bijlage 1 van de Mor zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend de
door ons aangegeven informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen van BBT.
Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBTconclusies bij
vergunningverlening is gebleken, dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit
hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBTconclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere
de drafts van herziene BREF's.
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten
nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing, verantwoording
afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieu-aspecten (zie 4.21.5).
BREF Afvalbehandeling (exclusief verbranding)
Aspecten uit het BREF Afvalbehandeling welke relevant zijn voor de BBT-beoordeling van de activiteiten van
GOC zijn:
het beschikbaar hebben van een milieuzorgsysteem (zie paragraaf 4.8);
het beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid (zie paragraaf 4.9);
het beschikbaar hebben van een beheerssysteem (zie paragraaf 4.9);
preventie van energieverbruik (zie paragraaf 4.17);
opslag en behandeling van afvalstoffen (zie paragraaf 4.15 en 4.16);
behandeling van luchtemissies (zie paragraaf 4.12);
beheer afvalwater (zie paragraaf 4.11).
In het BREF Afvalbehandeling zijn met betrekking tot specifiek herraffinage van afgewerkte olie BBTmaatregelen opgenomen met betrekking tot:
de analyse van de te accepteren afvalstoffen (zie paragraaf 4.9);
toe te passen be-/verwerkingstechnieken (zie paragraaf 4.9);
behandeling van afgassen van opslag en verlading en de vacuümdestillatie (zie paragraaf 4.12);
toepassing van vrijkomende reststromen (zie paragraaf 4.10)
toe te passen behandeling van afvalwater en te behalen emissie-eisen voor te lozen effluent van de
afvalwaterbehandeling (zie paragraaf 4.11).
Uit de bij de aanvraag gevoegde IPPC-toets komt naar voren dat op de volgende punten niet volledig wordt
voldaan aan het BREF Afvalbehandeling:
het gebruik van separate tankputten voor behandeling en opslag van vloeistoffen welke vloeistofdicht zijn
en bestand tegen de opgeslagen materialen;
labelling van tanks en leidingen ten aanzien van inhoud, capaciteit, aard van de
opgeslagen/getransporteerde stoffen, stromingsrichting en het bijhouden van een inspectie- en
onderhoudssysteem per tank;
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toepassing van een opvangvoorziening van beton voor de AWZ welke is aangesloten op een
drainagesysteem met afvoer van hemelwater en gemorst afvalwater naar een opvang. Afvoer naar het
riool dient te zijn voorzien van een controlesysteem welke een afsluiter aanstuurt.
- het voorkomen van bodemverontreiniging door toepassing van bodembeschermende voorzieningen,
toepassing van een drainagesysteem en het treffen van maatregelen om lekkage en morsingen ter
plaatse van procesinstallaties te voorkomen.
De binnen de inrichting toegepaste tankputten zijn, in overeenstemming met de PGS 29, vloeistofkerend
uitgevoerd. Om te voldoen aan BBT dienen benodigde aanpassingen aan de tankputten en
drainagesystemen te worden uitgevoerd conform de richtlijn PGS 29 en de NRB. Ook verbeteringen ten
aanzien van de inspectie en onderhoud van tanks alsook de labelling van tanks en leidingen zullen conform
de PGS 29 worden uitgevoerd (zie paragraaf 4.16).
BREF Afvalverbranding
Het BREF Afvalverbranding heeft betrekking op inrichtingen vallende onder de IPPC-categorieën 5.1 en 5.2
voorzover deze betrekking hebben op verbranding van afval. Binnen de inrichting van GOG vindt geen
verbranding van afval plaats. Echter, in het BREF wordt ook de thermische oxidatie van vloeistoffen en
gassen beschreven. Bij de beoordeling van de thermische oxidatie en rookgasreiniging door middel van de
dampverwerkingsinstallatie (DVI) is daarom aansluiting gezocht bij dit BREF (zie paragraaf 4.12)
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
Het BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling beschrijft diverse terugwinnings- of uitstootbeperkende
technieken voor afvalwater en afvalgassen en geeft daarbij de voorkeur aan procesgeïntegreerde
maatregelen in plaats van end-of-pipetechnieken. De oplegnotitie voor dit BREF geeft als toelichting dat, voor
zover emissies in het BREF niet zijn verbijzonderd, de algemene bepalingen van de NeR gelden.
Ten aanzien van de emissies van GOG is geen sprake van een dergelijke verbijzondering. Het voldoen van
de emissies aan de eisen van de NeR is uitgewerkt in paragraaf 4.12.
De beoordeling van de emissies naar het afvalwater is voor wat betreft indirecte lozingen nader uitgewerkt in
paragraaf 4.11.
De directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater is gereguleerd in de, door het waterschap Hunze en
Aa's verleende, vergunning in het kader van de Wtw.
Uit de bij de aanvraag gevoegde IPPG-toets blijkt dat te n aanzien van deze aspecten wordt voldaan aan BBT.
BREF Op- en overslag van bulkgoederen
De op- en overslag van vloeibare stoffen in tanks is beoordeeld in het kader van het BREF Op- en overslag
van bulkgoederen. De op basis van de, door GOG uitgevoerde, IPPG-toets geconstateerde en (deels) nog te
verhelpen tekortkomingen met betrekking tot de opslagtanks betreffen lekdetectie, bodembescherming,
calamiteitenopvang en brandblusvoorzieningen. Wij concluderen dat met uitvoering van de benodigde
maatregelen in het kader van de richtlijn PGS 29 (zie paragraaf 4.16), de NRB (zie paragraaf 4.15) en de NeR
(zie paragraaf 4.12), ten aanzien van de aspecten preventie en reductie van emissies, veiligheid, uitvoering
van tanks en bijbehorende installatie-onderdelen en uitvoering van transportsystemen, zal worden voldaan
aan BBT.
BREF Koelsystemen
De nadruk ligt bij het BREF Koelsystemen op verbetering van de algehele energie-efficiëntie en vermindering
van de emissies naar het water. De beoordeling van de emissies naar het afvalwater is voor wat betreft
indirecte lozingen nader uitgewerkt in paragraaf 4.11. Met betrekking tot de door GOG toegepaste koeltorens
wordt onzes inziens voldaan aan BBT.
BREF Energie-efficiency
Binnen inrichtingen met een IPPG-installatie moeten alle installaties op zodanige wijze worden gebruikt dat de
energie op efficiënte wijze wordt benut en moet bij de vaststelling van de BBT van een proces onder meer
rekening worden gehouden met de energie-efficiëntie. Het BREF Energie-efficiëntie bevat derhalve
richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor IPPG-installaties in het
algemeen als BAT-compatible worden beschouwd.
Uit de bij de aanvraag gevoegde IPPG-toets komt naar voren dat voor de inrichting op (samengevat) de
navolgende punten nog niet volledig aan BBT wordt voldaan:
het beschikbaar hebben van een energiebesparingsbeleid;
vaststelling van energiebesparingsdoelstellingen;
implementatie van energiezorg;
uitvoering van een energie-efficiëntie benchmarking;
uitvoering van energiebesparingsaudits;
- toepassing van energiemonitorings- en meetmethodieken;
onderzoek toepassing warmtekrachtkoppeling.
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Aangeven wordt dat deze tekortkomingen ongedaan zullen worden gemaakt met het opstellen van een
energiebesparingsplan met een bijhorend plan van aanpak, het vaststellen van een energiebeleid en het
aanpassen/aanvullen van procedures met betrekking tot energiezorg. Zie ook paragraaf 4.17.
Daarbij achten wij de uitvoering van een energie-efficiëntie benchmarking niet aan de orde vanwege het
ontbreken van enigszins met GOC vergelijkbare installaties.
BREF Monitoring
Voor zaken met betrekking tot monitoring is het BREF Monitoring in ogenschouw genomen. Het BREF heeft
betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan artikel 9
sub 5 van de IPPC-richtlijn. In dit artikel wordt voorgeschreven dat de vergunning passende eisen bevat voor
de controle op lozingen, met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de procedure voor de
beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de
gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden.
De indirecte lozing van effluent van de afvalwaterzuivering (AWZ) dient te worden gereguleerd door een
vigerende omgevingsvergunning. De directe lozing van hemel- en drainagewater op oppervlaktewater wordt
gereguleerd door een vigerende, door het waterschap Hunze en Aa's verleende, vergunning in het kader van
de Wtw.
Daarnaast heeft d monitoring in het kader van de omgevingsvergunning betrekking op emissie van
procesgerelateerde emissies naar lucht vanuit puntbronnen alsook diffuse bronnen. De procesgerelateerde
emissies worden gereguleerd met de NeR als uitgangspunt. Voor de eisen met betrekking tot rookgassen van
stookinstallaties is deels het Activiteitenbesluit van toepassing en deels worden hiervoor voorschriften aan de
vergunning verbonden.
4.4.2 Conclusie
Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat GOC, met inachtneming van de aan deze vergunning
verbonden voorschriften, wordt voldaan aan de BBT, ook voor onderwerpen die hierboven niet expliciet zijn
benoemd en waar hierna meer in detail per milieuthema door ons op in wordt gegaan.
4.5
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, 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 emissie van
NOx, SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met de
NMP's.
4.6
Provinciaie toetsingskaders
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld. Op 24 april 2013 is dit plan door Provinciale Staten met 2 jaar verlengd.
Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) hebben
Gedeputeerde Staten op 29 oktober 2013 een beleidsregel vastgesteld, genaamd "Beleidsregel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2016" (het zogenaamde VTH-kader). Als bijlagen bij dit
VTH-kader zijn gevoegd het Geurhinderbeleid en het Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit.
Deze beide beleidsonderdelen zijn tevens op 29 oktober 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en op 6
november 2013 gepubliceerd en in werking getreden.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau de
daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de manier waarop we omgaan met gevaarlijke
stoffen en afval;
- zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken "Schoon en veilig Groningen", "Karakteristiek Groningen" en "Energiek Groningen"
worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. Bij de
onderhavige omgevingsvergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten van GOC en de milieu-aspecten die hierbij aan de orde zijn
geen concrete beleidsbeslissingen.
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4.7
Groene wetten
4.7.1 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteiten van GOC vinden plaats in de nabijheid van een
Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Gelet op de omvang van de inrichting
en de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn effecten op voorhand uit te sluiten en is dus ook
geen sprake van een vergunningplicht of de noodzaak om in dit kader aanvullende voorschriften aan de
omgevingsvergunning te verbinden.
4.7.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat, als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde diersoorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein waar
de onderhavige inrichting is gevestigd geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-,
rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden.
De inrichting van GOC betreft een bestaand bedrijfsterrein waar sinds lange tijd industriële activiteiten zijn
ontplooid. Wij zijn daarom van oordeel dat er in dit kader geen aanvullende voorschriften aan deze
omgevingsvergunning behoeven te worden verbonden.
4.8
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem.
In zowel het BREF Afvalbehandeling (ex. afvalverbranding), BREF Afgassen- en afvalwaterbehandeling,
BREF Op- en overslag bulkgoederen, BREF Koelsystemen, BREF Energie-efficiëntie als het BREF
Monitoring wordt het binnen de inrichting in werking hebben van een milieuzorgsysteem als BBT beoordeeld.
In de aanvraag heeft GOC aangegeven, in combinatie met een Veiligheids Beheer Systeem (VBS), een
kwaliteits- en milieuzorgsysteem (KZMS) te hebben geïmplementeerd. Hierbij is bij het opstellen van het
milieuzorgsysteem aangesloten bij de ISO 14001, het systeem zal echter niet conform deze norm worden
gecertificeerd. In voornoemde zorgsystemen zijn taken en verantwoordelijkheden, (werk)instructies en
opleidingen, procedures, planning en documentatie met betrekking milieu- en veiligheidsaspecten vastgelegd.
De borging van de uitvoering van veiligheids-, milieu- en arbo-taken wordt software-matig ondersteund (o.a.
MAKE). Ten aanzien van de zorgsystemen worden interne audits uitgevoerd. Er vindt in dit kader geen
milieuverslaglegging plaats.
Bij het stellen van voorschriften hebben wij rekening gehouden met de in werking zijnde zorgsystemen.
Wij hebben aan deze vergunning voorschriften verbonden waarin is vastgelegd aan welke eisen het
milieuzorgsysteem moet voldoen en dat de inrichting in werking moet zijn conform dit, actueel te houden,
zorgsysteem (voorschriftenparagraaf 1.4).
In voorschrift 1.4.8 is vastgelegd dat vergunninghoudster, als onderdeel van het milieuzorgsysteem, een
milieuzorgprogramma dient bij te houden waarin per kalenderjaar inzicht wordt geboden in de in het
voorgaande jaar uitgevoerde milieumaatregelen en het effect van deze uitgevoerde milieumaatregelen.
Daarnaast dient het milieuzorgprogramma inzicht te bieden in de in het komende periode uit te voeren
milieumaatregelen. Voor alle omschreven maatregelen dient inzicht te worden gegeven in de wijze van
uitvoering, planning van uitvoering, kosten en tijdsinzet alsook het beoogde milieu-effect. Voor de reeds
uitgevoerde milieumaatregelen dient een evaluatie op deze aspecten.
Voorschriften 1.7.1 en 1.7.2 hebben betrekking op het bijhouden van een milieuregistratie met als doel het
inzicht houden van in alle, in het kader van deze vergunning relevantie, milieu-informatie van de inrichting.
In voorschrift 1.3.1 zijn voor activiteiten binnen de inrichting, waarop het Activiteitenbesluit niet van toepassing
is, algemene zorgplichtbepalingen vastgelegd.
Hiermee wordt voor het aspect milieuzorg voldaan aan de BBT.
4.9
Acceptatie en be-/verwerking ingangstromen
4.9.1 Beoordeling ingangsstromen
Capaciteit inrictiting
Ter afbakening van de milieu-impact van de inrichting hebben wij de capaciteiten van ingangs- en
uitgangsstromen vastgelegd in voorschriften.
In voorschrift 1.1.1 hebben wij de aangevraagde maximale jaarcapaciteit (doorzet) voor be-/verwerking te
accepteren oliehoudende afvalstoffen van derden en ingekochte en binnen de inrichting te be-Zvenwerken
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olieproducten van 300.000 ton vastgelegd. Daarnaast is de aangevraagde maximale doorzet van alle
ingangsstromen, bedoeld voor handelsactiviteiten, vastgelegd.
Dit betreffen afvalstoffen en producten die geen be-/verwerkinghandelingen binnen de inrichting ondergaan.
In voorschrift 1.1.2 is specifiek de maximale doorzet van de binnen de inrichting, voor be-/verwerking, te
accepteren afvalstoffen van derden vastgelegd.
In voorschrift 1.1.3 is de maximale be-/verwerkingscapaciteit van de belangrijkste binnen de inrichting
aanwezige afvalbe-Zverwerkingsingsinstallaties, betreffende de vacuümdestillatie-units VD-1 en VD-2,
vastgelegd.
Aanvullend Is in voorschrift 1.1.4 een, per kalenderjaar bij te houden, massabalans van alle ingangs- en
uitgangsstromen vastelegd.
Te accepteren afvalstoffen
In het bij de aanvraag ingediende AV-beleid is vastgelegd welke vloeibare oliehoudende afvalstoffen binnen
de inrichting ten behoeve van be-/verwerking worden geaccepteerd. Regulier te accepteren afvalstoffen
betreffen afgewerkte olie, olie-/water-/slibmengsels, gasolie-Zbenzinemengsels (brandstofrestanten) en
oliehoudende boorspoeling en boorgruis. Een specifieke, niet-reguliere, te accepteren afvalstroom betreft
onder meer halogeenarme oplosmiddelen.
Vastgelegd is aan welke kwaliteitscriteria deze afvalstoffen dienen te voldoen en welke gehaltes aan
ongewenste verontreinigingen deze mogen bevatten. De afvalstoffen zijn, op basis van het Landelijke
Afvalbeheerplan (LAP), ingedeeld naar sectorplanZverwerkingroute. Deze acceptatiecriteria hebben wij in
voorschrift 2.3.5 vastgelegd.
Op basis van het BREF Afvalbehandeling kan de controle op te accepteren afvalstoffen, met gebruikmaking
van analyse-apparatuur (indien nodig, viscositeitsmeting, infrarood, chromatografie, massaspectometrie), een
laboratorium en achtergrondinformatie en de daarbij uitgevoerde controle op gechloreerde componenten en
RGB's, als BBT worden beoordeeld.
Op basis van het LAP en de door GOC in de aanvraag aangegeven samenstellingscriteria en maximale
gehaltes aan verontreinigingen, hebben wij on voorschrift 2.3.5 voor de verschillende - voor be-Zverwerking te
accepteren - afvalstoffen acceptatiecriteria vastgelegd.
Aanvullend hebben wij voor deze afvalstoffen een, ten opzichte van de vigerende vergunning, gewijzigde
norm voor dioxinen en furanen opgenomen (zie onder POP-vérordening).
Verder hebben wij uit (milieu)veiligheidsoogpunt aanvullende ingangscriteria (in de vorm van uit te sluiten Rzinnen en op basis van het GHS voor mengsels per 1 juni 2015 te hanteren H- en EUH-zinnen) opgelegd met
als doel het voorkomen dat er binnen de inrichting afvalstoffen worden geaccepteerd en be-Zverwerkt welke
een risico vormen in verband met explosies, brandgevaar enZof hoge mate van toxiciteit.
In bijlage 2 van het bij de aanvraag ingediende AV-beleid is een opsomming opgenomen van Euralcodes van
alle binnen de inrichting te accepteren afvalstoffen. In deze opsomming zijn ook een aantal afvalstoffen
opgenomen die niet in overeenstemming zijn met de doelstelling van onderhavige inrichting, het recyclen van
vloeibare oliehoudende afvalstoffen en het hieruit produceren van secundaire grondstoffen. Het betreft hier de
volgende niet-oliehoudendeZniet olie gerelateerde afvalstoffen:
zoetwaterboorgruis en-afval (Euralcode 01.05.04*);
boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat (Euralcode 01.05.06*);
afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat (Euralcode 16.07.09*);
vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat (Euralcode 19.02.08*).
Gezien de aard van deze afvalstoffen, de ongewenste (niet gespecificeerde) verontreinigingen die deze
afvalstoffen kunnen bevatten alsook het ontbreken van een positieve bijdrage van deze afvalstoffen aan de
procesvoering, verlenen wij geen vergunning voor de acceptatie en be-Zverwerking van deze afvalstoffen.
Verder zijn in bijlage 2 van het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid een 6-tal Euralcodes (Euralcode
12.01.06*, 12.01.07*, 12.01.08*, 12.01.09*, 12.01.10* en 12.01.19*) aangegeven welke betrekking hebben op
afval van machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en
kunststoffen. Dit in verband met de beoogde acceptatie en be-Zverwerking van boor-, snij-, slijp- en walsolie
(BSSW-olie).
In de aanvraag is echter aangegeven dat alleen, uit een voorbewerking van BSSW-olie, voortkomende
oliefractie voor bewerking wordt geaccepteerd. Dit hebben wij in voorschrift 2.3.6 vastgelegd. Voor de stroom
is alleen de, in het AV-beleid genoemde, Euralcode 19.02.07* (door afscheiding verkregen oliën en
concentraten) van toepassing. De acceptatie van afvalstoffen vallende onder voornoemde 6 Euralcodes wordt
daarom niet vergund.
Ingekochte producten
Naast de acceptatie van te be-verwerken vloeibare oliehoudende afvalstoffen worden door GOC ook
olieproducten ingekocht. Dit betreft een olieproduct (carboreductie-olie) dat met de, binnen de inrichting
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geproduceerde, fluxolie wordt gemengd en brandstofproducten die met de, via eigen en externe destillatie te
be-/verwerken, brandstof- en olierestanten worden gemengd. Met betrekking tot de ingangscriteria voor deze
producten heeft GOC, als aanvulling op de aanvraag, ons een notitie doen toekomen (Notitie Kwaliteitscriteria
ingekochte producten).
Om te voorkomen dat er bij voornoemde mengingen sprake kan zijn van op- of wegmengen dan wel
verontreiniging van de te be-/verwerken afvalstoffen met ongewenste verontreinigingen, hebben wij aansluitend op voornoemde notitie - met de te accepteren afvalstoffen te vergelijken criteria vastgelegd ten
aanzien van de samenstelling van voornoemde producten (voorschrift 2.2.1 en 2.2.2).
Doelmatigheid ingangsstromen
Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de binnen de inrichting van GOC uit te voeren behandeling van
ingenomen oliehoudende afvalstoffen en ingekochte olieproducten, hebben wij aan deze vergunning een
voorschrift verbonden met betrekking tot het bijhouden van een register waarin voor alle ingangsstromen
wordt vastgelegd met welk doel deze worden ingenomen/ingekocht (voorschrift 2.1.1).
Ten behoeve van de bepaling of de, ten behoeve van de vervaardiging van brandstofcomponenten voor
productie van benzine en diesel, ingenomen producten en afvalstoffen geschikt zijn/inzetbaar zijn voor het
beoogde doel en ten behoeve van normstelling, is in voorschrift 2.1.4 een aanvullende (periodieke)
koolstoketen-analyse voor-de bepaling van het gehalte aan alifaten voorgeschreven.
Daarnaast is in voorschrift 2.1.5 voor deze ingangsstromen, naast een algemene bepaling van het EOXgehalte, een aanvullende beoordeling/analyse op een aantal specifieke; voor brandstof ongewenste,
halogenen voorgeschreven. Gehaltes aan chloor, fluor, broom en jood kunnen met een algehele EOXbepaling, waarbij de halogeengehaltes worden berekend op basis van chloor, in onvoldoende mate worden
onderscheiden. Voor desbetreffende ingangstromen zijn de maximale gehaltes chloor, fluor, broom en jood in
voorschriften vastgelegd (voorschrift 2.2.2 en 2.3.5).
Tot slot leggen wij voor deze brandstofgerelateerde ingangstromen een onderzoeksverplichting ten aanzien
van het gehalte aan aromaten op. Gezien de aard van de ingangstromen menen wij dat deze
onderzoeksverplichting zich kan beperken tot het gehalte aan policyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's, bepaald volgens de EPA 16-methodiek) en de componenten benzeen (waarvan een norm is
vastgelegd in voorschrift 2.2.2), tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX).
Met deze analyses wordt beoogd de brandstofkwaliteitseisen voor in de verwerkingsketen van de tot
brandstofcomponenten te be-/verwerken (afval)oliestromen vast te leggen.
POP-verordening
De POP-verordening (EG/850/2004), met bijbehorende wijziging (EG/756/2010), bepaalt dat er geen
handelingen mogen worden verricht die kunnen leiden tot nuttige toepassing, recycling, terugwinning of
hergebruik van persistente organische verontreinigende stoffen (POP's, Persistent Organic Pollutants).
Met betrekking tot oliehoudende afvalstromen betreffen dit polychloorbifenyls (PCB), bepaalde dioxinen en
furaren, PAK's) en een groep bestrijdingsmiddelen.
Het gaat daarbij ook om stoffen waarvan in het kader van REACH (Registration, Evaluation and Authorisation
and restriction of Chemicals, (EG) 1907/2006) is bepaald dat zij voldoen aan de criteria voor stoffen van zeer
ernstige zorg en welke dienen te worden uitgefaseerd. Dit betreffen persistente, bioaccumulerende en
toxische stoffen (PBT-stoffen), zeer persistente en zeer bio-accumulerende stoffen (vPvB) en/of carcinogene,
mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen) of hormoonverstorende stoffen.
Bij de toepassing en interpretatie van verordening EG 850/2004 moet onderscheid worden gemaakt tussen
POP-stromen en afvalstromen die POP's bevatten. GOC accepteert geen POP-stromen maar alleen POPhoudende stromen, meer specifiek afvalstromen die dioxinen en furaren kunnen bevatten. Andere POPhoudende stromen zijn niet aangevraagd.
In de bestaande situatie is voor de ingangstromen van GOC uitgegaan van een maximaal gehalte aan
dioxinen en furanen van 100 nanogram (ng) per kg ITE (Internationale Toxiciteits Equivalenten). Uit door ons
beoordeelde analyses ten aanzien van de ingangsstromen is naar voren gekomen dat de werkelijke gehaltes
de waarde van 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens) niet overschrijdt. Deze concentratie-eis is daarom voor
alle ingangsstromen (te accepteren en be-/verwerken afvalstromen + ingekochte producten) vastgelegd. Ter
bepaling of duurzaam aan deze eis kan worden voldaan, is aanvullend een onderzoeksverplichting opgelegd
(voorschrift 2.1.3) waarbij voor een periode van 6 maanden alle reguliere en incidentele stromen ten minste
één maal op dioxinen en furanen moeten zijn geanalyseerd. Deze analyses moeten tevens uitwijzen of de
dioxinen en furanen in oliehoudende afvalstromen als achtergrondwaarde kunnen worden gezien en daarmee
niet als karakteristieke parameter moet worden beoordeeld.
Ingangsstromen handelsactiviteiten
Naast dat er olieproducten en oliehoudende afvalstoffen voor bewerking worden ingenomen, worden ook
oliehoudende materialen (zowel producten als afvalstoffen) ingenomen ten behoeve van handelsactiviteiten.
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Deze stromen worden binnen de inrichting alleen op- en overgeslagen en worden niet bewerkt, hetgeen in
voorschrift 3.2.1 is vastgelegd.
In voorschrift 2.1.2 hebben wij, aanvullend op de in de aanvraag aangegeven criteria, uit oogpunt
milieuveiligheid (alsook met betrekking tot de persoonlijke veiligheid bij op- en overslag), kwaliteitscriteria voor
deze handelsstromen vastgelegd.
4.9.2 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
AV-beleid
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd, welke door ons aan de hand van
het LAP is beoordeeld. Wij hebben geconcludeerd dat het ingediende AV-beleid op een aantal punten
aanpassing behoeft, maar niet zou moeten leiden tot een afkeuring van dit document. Het niet goedkeuren
van het ingediende AV-beleid zou impliceren dat wordt teruggevallen op het thans goedgekeurde en
vergunde AV-beleid. Aangezien wij dit niet wenselijk achten, besluiten wij het bij de aanvraag gevoegde AVbeleid goed te keuren met de restrictie dat, daar waar het ingediende AV-beleid niet in overeenstemming met
de hiertoe aan deze vergunning verbonden voorschriften (voorschriftparagrafen 2.1 tot en met 2.5, 3.2, 3.3 en
4.1) is, deze voorschriften bepalend zijn. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.3.1 en 2.3.2.
In voorschrift 2.3.3 is vastgelegd dat vergunninghoudster een nieuw, op de met dit besluit vergunde
activiteiten en op de hiertoe aan deze vergunning verbonden voorschriften, toegesneden AV-beleid ter
goedkeuring aan ons dient voor te leggen.
In voorschrift 2.3.7 hebben wij vastgelegd dat afvalstoffen pas binnen de inrichting voor be-/verwerking mogen
worden geaccepteerd nadat een massabepaling, een controle op de acceptatiecriteria en een registratie heeft
plaatsgevonden.
Aan de vergunning hebben wij, aanvullend op het AV-beleid, voorschriften verbonden met betrekking tot het
moment van (voorafgaande aan het lossen) analyseren van afvalstromen, het in tanks overbrengen va n
geaccepteerde afvalstoffen en de tijdelijke opslag van niet te accepteren afvalstoffen (gebruik
quarantainetank).
In het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid is een risicogedreven analysemethodiek uitgewerkt (hoofdstuk 4
AV-beleid) voor de vooracceptatie van aangevoerde afvalstoffen. Wij hebben deze methodiek als nietvolledig beoordeeld. Wij verbinden daarom een voorschrift aan deze vergunning (voorschrift 2.4.1) waarin is
vastgelegd dat in het herziene AV-beleid tevens een volledig uitwerking van de risicogedreven
analysemethodiek voor de vooracceptatie dient te zijn opgenomen.
Voor de bij de vooracceptatie op afvalstoffen uit te voeren analyses zijn in voorschrift 2.4.2 voor, in het kader
van deze vergunning relevante bestanddelen, de te hanteren analysemethoden - zoals ook zijn opgenomen
in het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid - vastgelegd.
AO/IC
De bij de aanvraag ingediende AO/IC wordt met dit besluit door ons goedgekeurd.
Toekomstige wijzigingen in een door ons goedgekeurd AV-beleid en/of AO/IC moeten schriftelijk aan ons
worden voorgelegd (voorschrift 2.3.4). Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in
relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
4.9.3 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 5.8 Bor). In deze vergunning zijn
dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde
afvalstoffen opgenomen (voorschriftenparagraaf 2.5) en de melding van geweigerde partijen aan het bevoegd
gezag (voorschrift 2.3.8).
Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wm (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van
de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en
de daarbij behorende Regeling, worden hiermee afdoende gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk
te maken.
4.9.4 Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het
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doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder
het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende
afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (en artikel 10.14 van de Wm).
Het in Nederland geldende afvalstoffenbeleid Is in het LAP neergelegd.
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer.
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die, op
basis van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, in het huidige artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als
volgt is samen te vatten:
a. preventie;
voorbereiding voor hergebruik;
recycling;
andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
veilige verwijdering.
In het ten tijde van de vaststelling van het huidige, voor de periode 2009 - 2021 geldende, LAP2 van kracht
zijnde artikel 10.4 van de Wm is de volgende, in de sectorplannen als minimumstandaard opgenomen,
prioriteitsvolgorde verwoord:
a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt (preventie);
b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en
materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaken (ontwerp voor preventie en ontwerp voor nuttige toepassing);
stoffen, preparaten of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt (nuttige
toepassing door producthergebruik);
stoffen en materialen waaruit een product bestaat, worden na gebruik van het product opnieuw
gebruikt (nuttige toepassing door materiaalhergebruik);
afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van
energieopwekking (nuttige toepassing als brandstof);
afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land (verbranden als vorm van verwijdering);
afvalstoffen worden gestort (verwijdering: storten).
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen (de sectorplannen).
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag
voor het inzamelen, bewaren en be-Zvenwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal
algemene bepalingen aangaande het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van desbetreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke beZverwerkingsstappen een vergunning worden verleend.
Voor de op basis van onderhavige aanvraag te beoordelen afvalstromen zijn de in tabel 4.1 aangegeven
sectorplannen uit bijlage 4 van het LAP van toepassing:
Als aanvulling op de aanvraag heeft GOC ons een onderbouwing met betrekking tot het voldoen aan
minimumstandaarden doen toekomen (Quick scan minimumstandaarden), welke wij bij onze afweging
hebben betrokken en onderdeel is van deze vergunning (zie paragraaf 1.2).
Tabel 4.1: Sectorplannen LAP

Afvalstof

Euralcode

Sectorplan

Oliehoudende afvalstoffen

01.05.05*, 13.01.04*, 13.01.05*,
13.01.09*, 13.01.10*, 13.01.11*,
13.01.12*, 13.01.13*, 13.02.04*,
13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.07*,
13.02.08*, 13.02.09*, 13.03.06*,
13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.09*,
13.03.10*, 13.04.01*, 13.04.02*,
13.04.03*, 13.05.06*, 13.05.07*,
13.07.01*, 13.07.02*, 13.07.03*,
13.08.01*, 13.08.02*, 13.08.99*,
16.07.08*, 16.07.09*, 19.02.07*

56, 57, 58, 59, 60, 61

Afvalstoffen die PCB's bevatten

13.01.01*, 13.03.01*

64
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Oplosmiddelen en koudemiddelen

07.01.04*, 07.01.08*, 07.02.04*,
07.02.08*, 07.06.08*, 07.07.04*,
07.07.08*

67, 69

Sectorplan 56: Afgewerkte olie
Afgewerkte olie is smeer- en systeemolie die in het afvalstadium is geraakt. Deze olie komt met name vrij bij
verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen. Afgewerkte olie
wordt onderscheiden in de categorieën I en II.
Afgewerkte olie behoort tot categorie I, indien:
de olie een minerale basis heeft en
het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's) kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg (ppm) per
congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 en het gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOXbepaling), berekend als chloor kleiner is dan of gelijk is aan 1.000 mg/kg en
het vlampunt groter is dan of gelijk is aan 55 °C en
de olie na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, niet vermengd is met andere stoffen
dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of
dieselolie.
Afgewerkte olie behoort tot categorie II, indien:
het gehalte aan PCB's kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,
101, 118, 138, 153 of 180 en
het gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner is dan
of gelijk is aan 1.000 mg/kg en
het vlampunt groter is dan of gelijk is aan 55 °C en
de olie na be-/verwerking als brandstof dan wel als component ter vervaardiging van een brandstof
kan worden aangewend.
Afgewerkte olie die meer dan 5 volume-% sediment en/of meer dan 10 volume-% water bevat dient als een
olie-, water-, slibmengsel te worden beschouwd. Afgewerkte olie afkomstig van schepen, vallende onder
sectorplan 53, wordt binnen de inrichting op gelijke wijze als afgewerkte olie van categorie I en II behandeld.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van afgewerkte olie categorie I en II afkomstig van zowel land
als uit de scheepvaart is (in verband met het in Nederland beschikbaar zijn van een installatie voor het
regeneren van afgewerkte olie categorie I en II, peildatum per 1 januari 2011) regenereren tot basisolie,
waarbij voorbewerking zoals bezinken, afromen, centrifugeren en koud-centrifugeren voor verwijdering van
water en sediment wordt toegestaan.
Binnen onderhavige inrichting wordt afgewerkte olie van categorie I en II na acceptatie gemengd en,
voorafgegaan door een filtratie en bezinking en zonder menging met andere afvalstromen, tot een - voor de
productie van basisolie geschikte - olie geregenereerd door middel van vacuümdestillatie (filmverdamping,VD2 installatie). Deze olie wordt afgevoerd ten behoeve van de productie van/opwerking tot basisolie binnen de
smeerolie-industrie. De bij de door GOC uitgevoerde be-/verwerking van afgewerkte olie vrijkomende
bitumenfractie kan, conform het BREF Afvalbehandeling, als product in de bitumenindustrie worden afgezet.
De bij de be-/verwerking van afgewerkte olie vrijkomende gasoliecomponenten worden als afvalstof voor
nuttige toepassing afgezet in de motorbrandstofindustrie.
Het vrijkomende Light Ends/water-mengsel wordt in een settlingtank in fasen gescheiden waarna de Light
Ends als afvalstof worden afgevoerd ten behoeve nuttige toepassing bij de productie van industriële
brandstof.
Het vrijkomende afvalwater wordt voor verwerking naar de AWZ afgevoerd. Het bij de filtratie/bezinking
vrijkomende sediment wordt afgevoerd voor verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie.
Sectorplan 57: Halogeenhoudende afgewerkte olie
Afgewerkte olie behoort tot de categorie halogeenhoudende afgewerkte olie (categorie III) indien het gehalte
aan PCB's kleiner is dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28,
52, 101, 118, 138, 153 of 180 en het gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling),
berekend als chloor, groter is dan 1.000 mg/kg. Daarnaast kan halogeenhoudende afgewerkte olie
verontreinigingen bevatten zoals PAK's en zware metalen.
Door GOC worden voor categorie III afgewerkte olie de volgende ingangscriteria gehanteerd:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,
101, 118, 138, 153 of 180 en een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling),
berekend als chloor, tussen 1.000 en 5.000 mg/kg;
een vlampunt groter dan of gelijk aan 55 °C;
een sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 5%;
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- een watergehalte kleiner of gelijk aan 10%.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van halogeenhoudende afgewerkte olie is nuttige toepassing
met hoofdgebruik als brandstof.
Het mengen van oliehoudende afvalstoffen met als doel de concentratie van verontreinigingen (met name
organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg) te verlagen teneinde de oliefractie als reguliere
brandstof op de markt te brengen is niet toegestaan.
Binnen de inrichting van GOC wordt afgewerkte olie categorie III, na filtratie, bezinking en eventuele
ontwatering, verwerkt door middel van vacuümdestillatie (VD-1 installatie) waarbij het vrijkomende, als zware
gasoliecomponent te beschouwen, residu onder de noemer fluxolie wordt afgevoerd voor nuttige toepassing
als reductiemiddel voor hoogovens.
De bij de verwerking van halogeenhoudende afgewerkte olie vrijkomende Light Ends en sediment worden, ten
behoeve van nuttige toepassing bij de productie van industriële brandstof respectievelijk ter verbranding, als
afvalstoffen afgevoerd. Het vrijkomende afvalwater wordt voor verwerking naar de AWZ afgevoerd.
Sectorplan 58: Olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben
Met olie-, water- en slibmengsels (ows-mengsels) en oliehoudende slibben worden alle oliehoudende
afvalstoffen bedoeld die bestaan uit water en/of slib, mits de sedimentfase meer dan 5 volume-% bedraagt
en/of de waterfase meer dan 10 volume-%. Sediment, slib, slurry of sludge is hierbij een mengsel van
vloeistof (in het algemeen water en/of olie) en (niet of nauwelijks daarin opgeloste) vaste stoffen, zonder dat
een vloeistoffase en een vaste fase visueel goed onderscheidbaar zijn. Door de grote diversiteit in de
herkomst van de ows-mengsels en oliehoudende slibben kunnen veel verontreinigingen, zoals organische
halogeenverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, koelvloeistoffen en andere chemicaliën
voorkomen in de olie-, water- en/of slibfracties. Zand is een onderdeel van het slib.
In de aanvraag heeft GOC aangegeven dat ows-mengsels door middel van destillatie en/of filtratie worden be
en verwerkt tot fluxolie. Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ. Vrijkomend sediment en Light Ends
worden als afvalstoffen afgevoerd voor verbranding respectievelijk nuttige toepassing bij de productie van
industriële brandstof.
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van destillatie te be-/verwerken ows-mengsels
zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 en
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg en
een sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 10%.
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie te be-/verwerken ows-mengsels zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180 en
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
1.500 mg/kg en
een vlampunt groter dan 85 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 3 %;
een asgehalte kleiner dan 2,5 % en
een zwavelgehalte kleiner dan 2 %.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van ows-mengsels is scheiden in een oliefractie, een
slib/zand-fractie en een waterfractie.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van de oliefractie die resteert na scheiding van ows-mengsels
is nuttige toepassing met hoofdgebruik als brandstof.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van de zand- en/of slibfractie die resteert na scheiding van
ows-mengsels en van overige oliehoudende slibben is reinigen in een thermische grondreinigingsinstallatie.
Verbranden van de zand- en/of slibfractie in een afvalverbrandingsinstallatie (verwijdering) of het nuttig
toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of toeslagstof is eveneens toegestaan.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van de waterfractie die ontstaat na bewerking van owsmengsels is zuivering gevolgd door lozing.
Het mengen van oliehoudende afvalstoffen met als doel de concentratie van verontreinigingen (met name
organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg) te verlagen teneinde de oliefractie als reguliere
brandstof op de markt te brengen is niet toegestaan.
Sectorplan 59: Vloeibare brandstof- en olierestanten
Vloeibare brandstof- en olierestanten zijn niet-gebruikte oliën (bijvoorbeeld smeerolie) en partijen olie en
brandstof die niet aan de specificaties voldoen (off-spec partijen). Het betreft zowel minerale als synthetische
olie. Afvalolie die ontstaat bij de reiniging van opslagtanks voor olieproducten valt ook onder dit sectorplan.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van olierestanten en vloeibare brandstofrestanten is nuttige
toepassing met hoofdgebruik als brandstof.
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Het mengen van oliehoudende afvalstoffen met als doel de concentratie van verontreinigingen (met name
organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg) te verlagen teneinde de oliefractie als reguliere
brandstof op de markt te brengen is niet toegestaan.
In de aanvraag is aangegeven dat vloeibare brandstof- en olierestanten, afhankelijk van de samenstelling,
door GOC via de volgende routes kunnen worden verwerkt:
externe (niet binnen onderhavige inrichting en daarmee niet met deze vergunning gereguleerde)
petrochemische industriële destillatie (PID);
destillatie binnen de inrichting (NRD);
- filtratie tot gasolie;
- destillatie tot fluxolie;
- filtratie tot fluxolie;
filtratie tot Light Ends.
PID en NRD:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van PID of NRD te be-/verwerken vloeibare
brandstof- en olierestanten zijn:
- een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
of gelijk aan 50 mg/kg ;
een sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 0,5 %;
een mercaptaan zwavel gehalte kleiner of gelijk aan 50 (PID) of 200 mg/kg (NRD);
een totaal zuurgetal (Total Acid Number, TAN) kleiner of gelijk aan 10 mg KOH/g.
De door middel van PID en NRD te verwerken vloeibare brandstof- en olierestanten worden binnen de
inrichting met halogeenarme oplosmiddelen (sectorplan 67) en in geval van PID ookmet brandstofproducten
gemengd.
De binnenkomende stromen worden gefilterd alvorens deze of worden afgevoerd voor externe destillatie of
binnen de eigen destillatie worden verwerkt. Met behulp van destillatie wordt de verzamelstroom gescheiden
in een benzinecomponent en een gasoliecomponent, welke als brandstofcomponenten voor nuttige
toepassing worden afgezet in de motorbrandstofindustrie.
Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding.
Filtratie tot aasolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de, door middel van filtratie te be-/verwerken, vloeibare
brandstof- en olierestanten zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
250 mg/kg;
een vlampunt groter dan 55 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2 %;
een watergehalte kleiner dan 0,5 % en
een zwavelgehalte kleiner dan 1 %.
Filtratie vindt plaats direct bij acceptatie van deze afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats.
Destillatie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van destillatie tot fluxolie te be-/verwerken
vloeibare brandstof- en olierestanten zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
het sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 10%.
De door middel van destillatie tot fluxolie te verwerken vloeibare brandstof- en olierestanten worden volgens
de aanvraag binnen de inrichting met halogeenhoudende afgewerkte olie (sectorplan 57), ows-mengsels
(sectorplan 58), boor-, snij-, slijp- en wasolie (sectorplan 61), halogeenarme oplosmiddelen (sectorplan 67) en
destillatieresidu (sectorplan 69) gemengd. Indien het watergehalte van een mengsel hoger is dan 15 volume% vindt ontwatering plaats door middel fasescheidingsmiddelen (demulsiefiers). De binnenkomende stromen
worden bij acceptatie gefilterd. Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment
wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstof afgevoerd voor
nuttige toepassing voor vervaardiging van industriële brandstof.
Filtratie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie tot fluxolie te be-/verwerken vloeibare
brandstof- en olierestanten zijn:
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een gehalte aan PCB's kleiner is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
1.500 mg/kg;
een vlampunt groter dan 85 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 3 %;
een asgehalte kleiner dan 2,5 %;
een zwavelgehalte kleiner dan 2 %.
Filtratie vindt plaats direct bij acceptatie van de afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats. Vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding.
Filtratie tot Light Ends:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie tot Light Ends te be-/verwerken
vloeibare brandstof- en olierestanten zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
een vlampunt kleiner dan 21 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 2 %;
een pH groter dan 6.
Filtratie vindt plaats direct bi j acceptatie van de afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing (inzet ten behoeve
van productie van industriële brandstof). Vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding.
Sectorplan 60: Oliehoudende boorspoeling en boorgruis
Boorspoeling en boorgruis komen vrij bij het boren van een boorgat voor de winning van olie of gas
(mijnbouwactiviteiten). Oliehoudende boorspoeling en boorgruis bestaat in hoofdzaak uit:
boorspoeling op oliebasis (ook wel "oil based mud" of kortweg OBM genoemd);
met OBM verontreinigd boorgruis;
de oliefractie van met OBM verontreinigde stoffen;
de oliefractie van met OBM verontreinigd water, en
de oliefractie van met OBM verontreinigde boorspoeling op waterbasis.
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van destillatie te be-/verwerken OBM:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,

101, 118, 138, 153 of 180;

een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
250 mg/kg;
een vlampunt groter dan 60 °C;
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van de hier voornoemde afvalstoffen is destillatie tot een voor
het oorspronkelijke doel herbruikbare olie en tot een minerale stof (recycling).
Er vindt binnen de inrichting van GOC geen menging van de afvalstroom met andere stromen plaats. In de
aanvraag is aangegeven dat de vrijkomende olie wordt afgezet als boorolie of als gasoliecomponent voor de
productie van (industriële) brandstof. Aangegeven is dat vrijkomende droge stof wordt afgevoerd ten behoeve
van stort. Vrijkomend afvalwater wordt afgevoerd naar de AWZ.
Sectorplan 61: Boor-, snij-, slijp- en walsolie
Boor-, snij-, slijp- en walsolie (BSSW-olie) zijn oliehoudende vloeistoffen die bij de bewerking van metalen en
kunststoffen is toegepast en, voor zover nodig, van metaal- en/of kunststofverontreinigingen is ontdaan.
Boor-, snij-, slijp- en walsolie bestaat uit olie/water emulsies.
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor het door middel van destillatie verwerken van BSSW-oliefractie
zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180;
- een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
- een gehalte aan sediment kleiner of gelijk aan 10 %.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van BSSW-olie is scheiden van de olie- en de waterfractie
door membraanfiltratie, ultrafiltratie of flocculatie.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van de oliefractie is nuttige toepassing met hoofdgebruik als
brandstof. Inzet van de oliefractie als reductiemiddel bij hoogovens (andere nuttige toepassing) is eveneens
toegestaan.
De minimumstandaard voor de waterfractie die ontstaat na be- en verwerking van BSSW-olie is lozen na
zuivering.
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Binnen GOC wordt BSSW-olie be- en verwerkt door middel van destillatie tot fluxolie. De binnen de inrichting
ten behoeve van be- en verwerking te accepteren BSSW-olie heeft extern reeds een voorbehandeling
ondergaan. Dit betreft een voorbehandeling conform het LAP (membraanfiltratie, utrafiltratie of flocculatie)
danwel een in het BREF Ferrometaalbewerking als BBT benoemde voorbehandeling.
In de aanvraag is aangegeven dat de door middel van destillatie tot fluxolie te verwerken BSSW-olie binnen
de inrichting met halogeenhoudende afgewerkte olie (sectorplan 57), ows-mengsels (sectorplan 58), vloeibare
brandstof- en olierestanten (sectorplan 59), halogeenarme oplosmiddelen (sectorplan 67) en destillatieresidu
(sectorplan 69) gemengd. Indien het watergehalte van een mengsel hoger is dan 15 volume-% vindt
ontwatering plaats door middel fasescheidingsmiddelen (demulsiefiers). De binnenkomende stromen worden
bij acceptatie gefilterd.
Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing (productie
industriële brandstof).
Sectorplan 64: PCB-houdende afvalstoffen
Dit sectorplan heeft betrekking op PCB-houdende afvalstoffen, met uitzondering van PCB-houdende grond en
waterig afVal dat valt onder sectorplan 77 "Waterig afval met specifieke verontreinigingen".
PCB's zijn hierbij gedefinieerd als:
polychloorbifenylen;
polychloorterfenylen (PCT's);
monomethyltetrachloordifenylmethaan, monomethyldichloordifenylmethaan,
monomethyldibroomdifenylmethaan, en
alle mengsels van bovengenoemde stoffen,
voor zover het totale gehalte aan bovengenoemde stoffen hoger is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101,
118, 138, 153 en 180.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van PCB-houdende olie en overige PCB-houdende
afvalstoffen is verwijderen door verbranden. Hierbij moet verzekerd zijn dat de PCB's worden vernietigd of
onomkeerbaar worden omgezet.
Binnen onderhavige inrichting worden geen afvalstoffen be- en verwerkt met een gehalte aan PCB's hoger
dan 0,5 mg/kg per congeneer. In het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid is verwerkingsroute 64 opgenomen
om aan te geven hoe met deze afvalstof dient te worden omgegaan indien deze onverhoopt ter be- en
verwerking worden aangeboden. Er wordt daarmee impliciet geen vergunning gevraagd voor het accepteren
en be-/verwerken van PCB-houdende afvalstoffen.
Sectorplan 67: Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen
Een oplosmiddel is een vluchtige organische stof die alleen of In combinatie met andere stoffen wordt gebruikt
om o.a. grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen of om als schoonmaakmiddel
verontreinigingen op te lossen. Andere functies kunnen bijvoorbeeld zijn verdunner, dispergeermiddel,
weekmaker, conserveermiddel of middel om de viscositeit of oppervlaktespanning aan te passen. Ook
mengsels van oplosmiddelen zijn oplosmiddelen. De samenstelling van het in het afvalstadium geraakte
oplosmiddel is sterk afhankelijk van de samenstelling van het oorspronkelijke oplosmiddel en de bij de
toepassing vrijgekomen verontreinigingen. De verontreinigingen kunnen zowel van organische aard als van
anorganische aard zijn.
Halogeenarme oplosmiddelen bevatten maximaal 0,5 % fluor en maximaal 4 % chloor en maximaal 4 %
broom en maximaal 4 % jood. Glycolen zijn koolwaterstoffen die geen vluchtige organische stoffen (VOS)
bevatten.
In dit sectorplan wordt de term "halogeenarme oplosmiddelen" verder gebruikt als verzamelbegrip voor zowel
halogeenarme oplosmiddelen als glycolen. Binnen de inrichting van GOC worden alleen halogeenarme
oplosmiddelen en geen glycolen geaccepteerd.
In de aanvraag Is aangegeven dat halogeenarme oplosmiddelen, afhankelijk van de samenstelling, door GOC
via de volgende routes kunnen worden be-/verwerkt:
externe petrochemische industriële destillatie (PID);
destillatie binnen de inrichting (NRD);
destillatie tot fluxolie;
filtratie tot fluxolie;
filtratie tot Light Ends.
PID:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van PID te be-/verwerken halogeenarme
oplosmiddelen zijn:
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een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
of gelijk aan 50 mg/kg;
een sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 0,5 %;
een mercaptaan zwavel gehalte kleiner of gelijk aan 50 mg/kg;
een gehalte totaal ammoniakaal stikstof (Total Acid Number, TAN) kleiner of gelijk aan 10 mg KOH/g.
De door middel van PID en NRD te verwerken vloeibare brandstof- en olierestanten worden binnen de
inrichting met vloeibare brandstof- en olierestanten (sectorplan 59) en alsook met brandstofproducten
gemengd.
De binnenkomende stromen worden gefilterd alvorens deze of worden afgevoerd voor externe destillatie of
binnen de eigen destillatie worden verwerkt Met behulp van destillatie wordt de verzamelstroom gescheiden
in een benzinecomponent en een gasoliecomponent, welke ten behoeve van nuttige toepassing als
brandstofcomponenten in de motorbrandstofindustrie worden afgezet.
Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding.
NRD:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van NRD te be-/verwerken halogeenarme
oplosmiddelen zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
of gelijk aan 1.000 mg/kg;
een sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 0,5 %;
een mercaptaan zwavel gehalte kleiner of gelijk aan 200 mg/kg;
een gehalte totaal ammoniakaal stikstof (Total Acid Number, TAN) kleiner of gelijk aan 10 mg KOH/g.
De door middel van PID en NRD te venwerken vloeibare brandstof- en olierestanten worden binnen de
inrichting met vloeibare brandstof- en olierestanten (sectorplan 59) en alsook met brandstofproducten
gemengd.
De binnenkomende stromen worden gefilterd alvorens deze binnen de eigen destillatie worden verwerkt. Met
behulp van destillatie wordt de verzamelstroom gescheiden in een benzinecomponent en een
gasoliecomponent, welke ten behoeve van nuttige toepassing als brandstofcomponenten in de
motorbrandstofindustrie worden afgezet.
Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding.
Destillatie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van destillatie tot fluxolie te be-/verwerken
halogeenarme oplosmiddelen zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
- het sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 10 %.
De door middel van destillatie tot fluxolie te verwerken vloeibare brandstof- en olierestanten worden binnen de
inrichting met halogeenhoudende afgewerkte olie (sectorplan 57), ows-mengsels (sectorplan 58), vloeibare
brandstof- en olierestanten (sectorplan 59), boor-, snij-, slijp- en wasolie (sectorplan 61) en destillatieresidu
(sectorplan 69) gemengd. Indien het watergehalte van een mengsel hoger is dan 15 % vindt ontwatering
plaats door middel fasescheidingsmiddelen (demulsiefiers). De binnenkomende stromen worden bij
acceptatie gefilterd.
Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing (inzet bij de
productie van industriële brandstof).
Filtratie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie tot fluxolie te be-/verwerken
halogeenarme oplosmiddelen zijn:
- een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
- een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
1.500 mg/kg;
een vlampunt groter dan 85 °C;
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een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 3 %;
een asgehalte kleiner dan 2,5 %;
een zwavelgehalte kleiner dan 2 %.
Filtratie vindt plaats direct bij acceptatie van de afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats. Vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding.
Filtratie tot Licht Ends:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie tot Light Ends te be-/verwerken
halogeenarme oplosmiddelen zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
een vlampunt kleiner dan 21 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 2 %;
een pH groter dan 6.
Filtratie vindt plaats direct bij acceptatie van de afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing (opwerking tot
industriële brandstof). Vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen is
destilleren.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen is
verbranden in de vorm van hoofdgebruik als brandstof (nuttige toepassing).
Een halogeenarm oplosmiddel is regenereerbaar, indien:
a. de hoeveelheidsgrens van 1.000 liter per afgifte wordt overschreden en
b. het oplosmiddel minimaal 60 % destillaat oplevert en
-

c. het een monostroom betreft en
d. de prijs van destillatie gelijk of lager is dan de prijs van verbranding.
Voor halogeenarme oplosmiddelen die niet aan één van de drie onder a, b en c genoemde criteria voldoen,
bestaat geen verplichting om te toetsen aan criterium d. De oplosmiddelen die wel aan deze drie criteria
voldoen zijn potentieel destilleerbaar. Een monostroom is hierbij één partij afkomstig van één ontdoener, die
na in het afvalstadium te zijn geraakt, niet vermengd is met andere (afval)stoffen. Chemisch gezien kan een
monostroom één oplosmiddel of een mengsel van oplosmiddelen betreffen.
Verbranding in de vorm van hoofdgebruik als brandstof van halogeenarme oplosmiddelen die aan de on der a,
b, c en d genoemde criteria voldoen, is niet toegestaan tenzij is aangetoond dat hergebruik niet mogelijk is.
Sectorplan 69: Destillatieresidu
Destillatieresidu bestaat in hoofdzaak uit het bodemresidu van het destilleren van oplosmiddelen. De
samenstelling van het destillatieresidu is sterk afhankelijk van de samenstelling van het te destilleren
oplosmiddel. In het residu kunnen, naast de (vluchtige) koolwaterstoffen die in de destillatiestap niet in het
destillaat zijn terechtgekomen maar zijn achterbleven, ook metalen, organohalogeenverbindingen, additieven
en overige anorganische bestanddelen of verontreinigingen van de in het afvalstadium geraakte
oplosmiddelen voorkomen.
De minimumstandaard voor het be-/verwerken van destillatieresidu is verbranden als vorm van verwijdering.
Door GOC wordt vergunning gevraagd om oliehoudend destillatieresidu, afhankelijk van de samenstelling,
door middel van destillatie of door filtratie te be-/verwerken tot fluxolie.
Destillatie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van destillatie tot fluxolie te be-/verwerken
destillatieresidu zijn:
- een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
5.000 mg/kg;
het sedimentgehalte kleiner of gelijk aan 10 %.
In de aanvraag is aangegeven dat geaccepteerde destillatieresidu wordt gemengd met andere stromen die
geaccepteerd zijn voor destillatie tot fluxolie. Dit betreffen halogeenhoudende afgewerkte olie (sectorplan 57),
ows-mengsels (sectorplan 58), vloeibare brandstof- en olierestanten (sectorplan 59), boor-, snij-, slijp- en
wasolie (sectorplan 61) en halogeenarme oplosmiddelen (sectorplan 67) gemengd. Indien het watergehalte
van een mengsel hoger is dan 15 % vindt ontwatering plaats door middel fasescheidingsmiddelen
(demulsiefiers). De binnenkomende stromen worden bij acceptatie gefilterd.
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Vrijkomend afvalwater wordt verwerkt in de AWZ en vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor
verbranding. Vrijkomende Light Ends worden als afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing bij de
productie van industriële brandstof.
Filtratie tot fluxolie:
Door GOC gehanteerde ingangscriteria voor de door middel van filtratie tot fluxolie te be-Zverwerken
destillatieresidu zijn:
een gehalte aan PCB's kleiner dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52,101, 118, 138, 153 of 180;
een gehalte aan organische halogeenverbindingen (EOX-bepaling), berekend als chloor, kleiner dan
1.500 mg/kg;
een vlampunt groter dan 85 °C;
een sedimentgehalte kleiner dan 2,5 %;
een watergehalte kleiner dan 3 %;
een asgehalte kleiner dan 2,5 %;
een zwavelgehalte kleiner dan 2 %.
Filtratie vindt plaats direct bij acceptatie van de afvalstroom. Er vindt geen menging met andere stromen
plaats. Vrijkomend sediment wordt als afvalstof afgevoerd voor verbranding
Toetsing be-/verwerking afvalstoffen aan minimumstandaarden
Sectorplan 56:
Met betrekking tot de aangevraagde, door middel van destillatie, be-/verwerking van categorie I en II
afgewerkte olie tot basisolie (categorie 1 API) wordt voldaan aan de, in sectorplan 56 van het LAP
geformuleerde, minimumstandaard. Opgemerkt dient te worden dat binnen de inrichting van GOC,
beoordeeld volgens het BREF Afvalbehandeling, alleen een voorbehandeling van afgewerkte olie plaats vindt,
waarmee een grondstof voor de productie van smeerolie (basisolie) wordt vervaardigd. Met de door GOC
toegepaste vacuümdestillatie (VD-2) worden niet alle, voor basisolie van standaardkwaliteit (als smeer- of
systeemolie inzetbare olie), benodigde be-/verwerkingsstappen doorlopen. De binnen de inrichting van GOC
door middel van herraffinage (fasescheiding/destillatie) verkregen grondstof voor basisolie wordt afgevoerd
naar een externe smeerolieraffinaderij alwaar door middel van oplosmiddelextractie en/of hydrogenatie de
olie verder wordt ontdaan van PAK's en andere verontreinigingen.
Aangezien deze voorbehandeling wel in lijn is met de geldende minimumstandaard en er gedeeltelijk invulling
wordt gegeven aan deze minimumstandaard, kan voor deze activiteit vergunning worden verleend.
Met de afvoer van de vrijkomende grondstof voor basisolie als gasoliecomponent wordt niet voldaan aan de
minimumstandaard. Dit moet worden gezien als een handeling van nuttige toepassing, hetgeen laagwaardiger
is dan het voorgeschreven producthergebruik. In voorschrift 4.2.3 is daarom vastgelegd dat de binnen de
inrichting vervaardigde grondstof voor basisolie niet zonder motivering mag worden afgevoerd als
gasoliecomponent.
Sectorplannen 57. 58 en 59:
Gezien de overeenkomende minimumstandaarden en beoogde output zijn de be-/verwerking van
halogeenhoudende afgewerkte olie (sectorplan 57), de uit ows-mengsels afgescheiden oliefractie (sectorplan
58) en vloeibare brandstof- en olierestanten (sectorplan 59) door ons gezamenlijk getoetst.
De minimumstandaard voor alle drie de afvalstromen is nuttige toepassing met hoofdgebruik als brandstof.
Met betrekking tot voornoemde afvalstoffen is geen minimumstandaard in de vorm van een ber/verwerkingstechniek vastgelegd. Voor geen van deze drie afvalstromen is de minimumstandaard als eindverwerkingsstap
geformuleerd.
In de MER ten behoeve van het LAP1 zijn voor de verwerking van specifiek halogeenhoudende afgewerkte
olie het meestoken in een cementoven of in een elektriciteitscentrale (als eindverwerkingsstap) en de
toenmalig door North Refinery gehanteerde verwerkingsmethode van productie van brandstof door
destilleren, gevolgd door een dehalogenatie met behulp van natriumbehandeling (als tussen beZverwerkingstap), als meest milieuvriendelijke alternatieven benoemd. Deze inzichten zijn onveranderd
gehanteerd bij de vaststelling van het thans geldende LAP2.
In de aanvraag is door GOC aangegeven dat de inzet van de, uit voornoemde afvalstoffen te vervaardigen,
fluxolie als reductiemiddel voor hoogovens op basis van het beleidskader van het LAP (prioriteitsstelling d.)
en artikel 10.4 van de Wm (prioriteitstap c.) als nuttige toepassing door materiaalhergebruik c.q. recycling
moet worden beschouwd ën daarmee hoogwaardiger is dan voorgeschreven minimumstandaard van nuttige
toepassing met als hoofdgebruik brandstof (andere nuttige toepassing, prioriteitstap d artikel 10.4 Wm,
prioriteitsstelling e. LAP, nuttige toepassing als brandstof).
In een aanvulling op de aanvraag (rapportnr. N002-4823055RTA-V01 d.d. 11 juli 2013) geeft GOC,
refererende aan het BREF IJzer- en staalproductie, een onderbouwing van de milieu-impact van de
toepassing van fluxolie als reductiemiddel voor hoogovens.
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Op basis van hetgeen hieromtrent is aangegeven in het BREF IJzer- en staalproductie (toepassing olie uit
BSSW-olie als brandstof) alsook het BREF Afvalbehandeling (directe verbranding van afvaloliën), kan de
toepassing van fluxolie als reductiemiddel in hoogovens, qua vorm van bewerking, zowel worden gezien als
nuttige toepassing als industriële brandstof (als brandstof toe te passen olie, "fuel-oil") en als nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik (inzet als koolstofbron te r vervanging van cokes).
De inzet van fluxolie als reductiemiddel in hoogovens hebben wij vergeleken met de in het voornoemde MER
voor de verwerking van halogeenhoudende afgewerkte olie beoordeelde meestook in een cementoven en de
in het MER voor de verwerking van BSSW-olie beoordeelde toepassing als reductiemiddel in hoogovens.
Gezien de wijze waarop en de bedrijfsomstandigheden waaronder fluxolie binnen hoogovens wordt toegepast
en gezien de samenstelling van de fluxolie, achten wij deze toepassing van fluxolie, zijnde een via destillatie
en/of filtratie voorbehandelde en/of door blending verkregen afvaloliestroom, uit oogpunt van het belang van
het beschermen van het milieu te prefereren boven een directe meestook van deze afvaloliestromen in
bijvoorbeeld een cementoven.
Hierbij dienen de volgende aspecten in ogenschouw te worden genomen:
door de hoge temperatuur(> 2.000 "C) op de plaats in de hoogoven waar de fluxolie wordt ingebracht
zullen alle koolwaterstofverbindingen instantaan worden omgezet;
vanwege deze hoge temperatuur en de zuurstofarme (reducerende) omstandigheden is vorming van
dioxines niet waarschijnlijk;
vrijkomende zware metalen worden via de asresten in de grondstof voor staal gebonden;
afgassen van de hoogoven worden met gaswassers gereinigd (afvang halogenen en vluchtige zware
metalen), waarbij het gereinigde afgas als brandstof wordt hergebruikt;
vrijkomend afvalwater wordt in een AWZI gereinigd.
Vorenstaande in ogenschouw nemende wordt met de door GOC gehanteerde voorbewerking van
halogeenarme afgewerkte olie, uit ows-mengsels afgescheiden oliefractie en vloeibare brandstof- en
olierestanten deels invulling gegeven aan de minimumstandaard en staat deze voorbewerking de volgens de
minimumstandaard, buiten de inrichting, uit te voeren eindverwerking niet in de weg en kunnen deze
activiteiten daarmee worden vergund.
De door middel van interne of externe destillatie (NRD en PID) of filtratie uit brandstof- en olierestanten te
vervaardigen gasoliecomponenten en Light Ends dienen als afvalstof te worden afgevoerd en kunnen worden
Ingezet ten behoeve van nuttige toepassing in de brandstoffenindustrie (productie van industriële
brandstoffen). Ook de ten aanzien van deze componenten uit te voeren (tussen)bewerkingshandelingen zijn
daarmee niet strijdig met de hiervoor geldende minimumstandaard voor de eindverwerking (nuttige
toepassing met als hoofgebruik brandstof) en kunnen daarmee ook worden vergund.
Sectorplan 60:
Met het, door middel van destillatie, vervaardigen van herbruikbare boorolie uit boorspoeling/oliefractie van
OBM wordt voldaan aan de minimumstandaard.
Met de afvoer van de vrijkomende oliefractie als gasoliecomponent wordt niet voldaan aan de
minimumstandaard. Dit moet worden gezien als een handeling van nuttige toepassing, hetgeen laagwaardiger
is dan het voorgeschreven producthergebruik. In voorschrift 4.1.3 is vastgelegd dat de binnen de inrichting
vervaardigde boorolie niet mag worden afgevoerd als gasoliecomponent.
Voor de be-/verwerking van de bij de destillatie van OBM vrijkomende minerale stof is geen
minimumstandaard vastgelegd. Indien mogelijk dient de minerale stofte worden verwerkt in een thermische
grondreinigingsinstallatie om vervolgens als grond- of bouwstof te worden ingezet. Indien een hoogwaardige
verwerking niet haalbaar is, mogen minerale stoffracties worden gestort. Hierbij kan een partiële reiniging van
de minerale stof in een thermische grondreinigingsinstallatie gewenst zijn om milieurisico's bij het storten te
beperken.
Door GOC is aangegeven dat vrijkomende minerale stof wordt afgevoerd ten behoeve van stort.
In een aan de vergunning te verbinden voorschrift 4.2.4 hebben wij vastgelegd dat deze stroom dient te
worden afgevoerd ten behoeve van hergebruikt als grondstof of verdere verwerking in een inrichting met een
thermische grondreiniger of een minstens even hoogwaardige verwerkingsmethodiek. Afvoer ten behoeve
van stort is slechts toegestaan wanneer het slib overeenkomstig de Regeling beoordeling reinigbaarheid
grond 2006 als niet reinigbaar is beoordeeld. GOC heeft aangegeven te beschikken over een dergelijke,
jaarlijks af te geven, niet reinigbaarheidsverklaring.
Sectorplan 61:
De binnen de inrichting door middel van vacuümdestillatie te verwerken BSSW-olie heeft extern reeds een
voorbewerking overeenkomstig de minimumstandaard van het LAP (membraanfiltratie, ultrafiltratie of
flocculatie) dan wel conform de in het BREF Ferrometaalbewerking als BBT beoordeelde
verwerkingsmethoden (thermische scheiding, chemische scheiding, flotatie, adsorptie, elektrolyse en
membraanfiltratie) en heeft daarmee reeds een fasescheiding ondergaan. In voorschrift 2.6.6 hebben wij
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vastgelegd dat de binnen de inrichting alleen een uit een voornoemde voorbewerking van BSSW-oiie
afkomstige oiiefractie mag worden geaccepteerd.
BSSW-oiie bevat gemiddeld een watergehaite van 94 volume-% en een oliegehalte van 6 voiume-%. Uit de
door ons beschouwde serie van analysegegevens van de door GOC geaccepteerde oiiefractie van BSSWoiie blijkt dat deze gemiddeld een watergehaite van 30 -40 voiume-% bevatten en een oliegehalte van 60 70 voiume-%. Op basis hiervan is in voorschrift 2.3.6 voor deze stroom een minimaal oliegehalte van 60
voiume-% vastgelegd.
Mogelijke in BSSW-oiie aanwezige verontreinigingen betreffen anti-oxidantia, anti-siijtage-additieven,
bactericiden en fungiciden.
Ten behoeve van de inzet, conform de minimumstandaard, van de BSSW-oiiefractie ais reductiemiddei in
hoogovens, wordt de geaccepteerde oiiefractie van BSSW-oiie, na filtratie, door middel van destillatie verder
ontwaterd. Deze aanvullende tussenbewerkingstap is niet strijdig met de minimumstandaard.
Ook met de verwerking van vrijkomend afvalwater in de AWZ wordt voldaan aan de hiervoor geldende
minimumstandaard. Met inachtneming van de in voorschriften vastgelegde acceptatie-eisen voor de uit
BSSW-oiie afkomstige oliefracties, kan de aangevraagde be-/verwerking van deze afvalstroom worden
vergund.
Sectorplan 64:
Binnen de inrichting van GOC worden geen PCB-houdende afvalstoffen geaccepteerd. Acceptatie en be- en
verwerking van, als PCB-houdend te beoordelen, afvalstromen wordt niet aangevraagd en daarmee niet
vergund. Indien uit de vooracceptatie naar voren komt dat een oliehoudende afvalstroom een PCB-gehalte
hoger dan 0,5 mg/kg per congeneer heeft, dient deze stroom te worden geweigerd en te worden afgevoerd
naar een erkende verwerker.
Sectorplan 67:
De minimumstandaard voor niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen Is verbranden (nuttige
toepassing) in de vorm van hoofdgebruik als brandstof. Be- en verwerking door middel van destilleren is juist
vastgelegd als minimumstandaard voor regenereerbare halogeenarme afvalstoffen.
Met de afzet van de door middel van destillatie en filtratie uit halogeenarme oplosmiddelen verkregen fluxolie
als reductiemiddel in hoogovens en de afzet van de door middel van destillatie en filtratie verkregen benzine
en gasoliecomponenten en Light Ends in de brandstoffenindustrie, wordt wel voldaan aan de geldende
minimumstandaard voor niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.
Met betrekking tot voornoemde afvalstof is geen minimumstandaard in de vorm van een be-/verwerkingstechniek vastgelegd. De minimumstandaard is als eindverwerkingsstap geformuleerd.
In de MER ten behoeve van het LAP1 zijn voor de verwerking van halogeenarme oplosmiddelen, naast de
verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie op basis van een draaitrommeloven, het meestoken in een
cementoven of in een elektriciteitscentrale (als eindverwerkingsstap) als meest milieuvriendelijke alternatieven
benoemd alsook producthergebruik na destillatie, waarbij het residu wordt verwerkt in een
afvalverbrandingsinstallatie op basis van een draaitrommeloven of meestook in een cementoven. Deze
inzichten zijn onveranderd gehanteerd bij de vaststelling van het thans geldende LAP2.
In de aanvraag is door GOC aangegeven dat de inzet van de, uit voornoemde afvalstoffen te vervaardigen,
fluxolie als reductiemiddel voor hoogovens op basis van het beleidskader van het LAP (prioriteitsstelling d.)
en artikel 10.4 van de Wm (prioriteitstap c.) als nuttige toepassing door materiaalhergebruik c.q. recycling
moet worden beschouwd en daarmee hoogwaardiger is dan voorgeschreven minimumstandaard van
verbranden met als hoofdgebruik brandstof (andere nuttige toepassing, prioriteitstap d artikel 10.4 Wm,
prioriteitsstelling e. LAP, nuttige toepassing als brandstof).
Hetgeen met betrekking tot sectorplan 57, 58 en 59 omtrent de toepassing van fluxolie is overwogen, is ook
voor onderhavige venwerkingsroute 67 van toepassing.
Vorenstaande in ogenschouw nemende wordt ook met de door GOC gehanteerde voorbewerking van nietregenereerbare halogeenarme oplosmiddelen deels invulling gegeven aan de minimumstandaard en staat
deze voorbewerking de volgens de minimumstandaard, buiten de inrichting, uit te voeren eindverwerking niet
in de weg en kan deze daarmee worden vergund.
Ook de inzet van de, door middel van interne en externe destillatie (NRD en PID), uit halogeenarme
oplosmiddelen verkregen benzine- en gasoliecomponent alsook de afvoer van de door middel van filtratie
verkregen Light Ends voor nuttige toepassing bij de productie van industriële brandstof is niet strijdig met de
geldende minimumstandaard en daarmee vergundbaar.
Ten behoeve van de inzet van deze componenten bij de productie van reguliere brandstoffen hebben wij
echter wel kwaliteitseisen aan deze, als afvalstof af te voeren, componenten gesteld. Hierbij dient het Besluit
organisch-halogeengehalte brandstoffen (Bohb, zie paragraaf 4.9.6) als uitgangspunt te worden gehanteerd.
Sectorplan 69:
De minimumstandaard voor destillatieresidu is verbranden als vorm van (veilige) verwijdering. De
minimumstandaard is als eindverwerkingsstap geformuleerd.
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Met betrekking tot voornoemde afvalstoffen is geen minimumstandaard in de vorm van een tussenbe/verwerkingstechniek vastgelegd.
In de aanvraag is door GOC aangegeven dat de inzet van de, uit voornoemde afvalstoffente vervaardigen,
fluxolie als reductiemiddel voor hoogovens op basis van het beleidskader van het LAP (prioriteitsstelling d.)
en artikel 10.4 van de Wm (prioriteitstap c.) ais nuttige toepassing door materiaaihergebruik c.q. recyciing
moet worden beschouwd en daarmee hoogwaardiger is dan voorgeschreven minimumstandaard van
verbranding met als hoofdgebruik brandstof (andere nuttige toepassing, prioriteitstap d artikel 10.4 Wm,
prioriteitsstelling e. LAP, nuttige toepassing als brandstof).
GOC heeft naar ons oordeel geen afdoende milieuhygiënische onderbouwing (al dan niet in de vorm van een
LCA) van de door haar gehanteerde verwerkingsmethode gegeven, waardoor de beoordeling van de
hoogwaardigheid niet inzichtelijk is gemaakt. Gezien de mogelijke in deze afvalstroom aanwezige (vluchtige)
organische stoffen, overige koolwaterstoffen, metalen, additieven en andere verontreinigingen, is ais
minimumstandaard een verwijdering uit de keten vastgelegd. Met de beoogde afzet van de door middel van
destillatie en filtratie verkregen fluxolie ais reductiemiddei in hoogovens en de afvoer van vrijkomende Light
Ends ais nuttig toe te passen afvalstof wordt geen invulling gegeven aan deze geldende minimumstandaard
voor de eindverwerking van destiilatieresidu.
Door GOC is in de aanvraag tevens geen onderbouwing gegeven met welk doei destiilatieresidu ten behoeve
van be-/verwerking wordt ingenomen en wordt ingezet bij de vervaardiging van fluxolie.
Aangezien van de beoogd in te nemen destillatieresidu de effectiviteit van verdere be-/verwerking niet
inzichtiijk is, de samenstelling qua ongewenste verontreinigingen niet inzichtgelijk is, het gebruiksdoel niet
inzichtelijk is en de verwerkingsmethode is niet on overeenstemming met de minimumstandaard, zijn wij van
mening dat de doo or GOC aangevraagde be-/verwerking van destiilatieresidu niet worden vergund.
4.9.5 Op- en overslag afvalstoffen
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien ais storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de
opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn 3 jaar.
In voorschrift 3.1.1 tot en met 3.1.4 zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de maximale duur van de
opslag van afvalstoffen.
In artikel 9 lid 7 van de Verordening 1013/2006/EG, betreffende overbrenging van afvalstoffen dienen uit het
buitenland afkomstige afvalstoffen binnen 1 jaar na overbrenging te zijn verwerkt.
Op verzoek van GOC hebben wij voornoemde maximale termijnen voor opslag en verwerking van afvalstoffen
afgestemd, waarbij is vastgelegd dat alle afvalstoffen maximaal 1 jaar binnen de inrichting mogen worden
bewaard.
Uit het LAP blijkt dat het uitsluitend overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Voor uitsluitend
overslag van afvalstoffen kan vergunning verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie van
deze afvalstoffen plaatsvindt, ais:
a. er geen enkele handeling met het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat
daarbij feitelijk wordt gemengd) én
b. de begeleidingsdocumenten in orde zijn.
Voor onderhavige inrichting betreft dit de overslag van gasolie- en benzinecomponenten ten behoeve van
handelsactiviteiten indien deze stromen geen productstatus hebben.
Om inzicht te verkrijgen en te blijven houden in de stofstromen binnen de inrichting en het aanbrengen van
een duidelijke scheiding tussen de voor be-/venwerking bedoelde oliehoudende afvalstoffen en producten en
de te verhandelen oliehoudende afvalstoffen en producten, is in voorschrift 3.2.1 vastgelegd dat oliehoudende
afvalstoffen en -producten, bedoeld voor de handelsactiviteiten, apart van de voor be-/verwerking bedoelde
stromen op- en overgeslagen dienen te worden.
4.9.6 Mengen van afvalstoffen
De algemene beleidsuitgangspunten voor het mengen van afvalstoffen vloeien voort uit de Europese
Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA).
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval
gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen doorwegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken.
Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter
samengesteld worden be-/verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met
elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en nietafvaistoffen wordt mengen genoemd. Onder opbuiken wordt verstaan het samenvoegen van afvalstoffen die
qua aard en samenstelling en concentraties wél vergelijkbaar zijn.
Op basis van artikel 10.54a lid 1 van de Wm is het verboden gevaarlijke afvalstoffen te mengen, daaronder
mede begrepen verdunnen, met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere afvalstoffen,
stoffen of materialen. Op basis van artikel 10.54a lid 2 van de Wm geldt dit verbod niet voor zover het
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mengen van gevaarlijke afvalstoffen expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in een
omgevingsvergunning.
Op basis van artikel 18 van de KRA, waarop artikel 10.54a van de Wm is gebaseerd, mag het mengen geen
nadelige consequenties hebben voor het milieu en de volksgezondheid. De menghandelingen dienen te
worden uitgevoerd volgens de BBT. Beoordeeld dient te worden of menghandelingen van invloed zijn op de
emissie-eisen van de inrichting.
Menghandelingen moeten worden gezien als afvalverwerkingshandelingen (R12 of Dl 3). De
basisuitgangspunten op basis van het LAP zijn dat;
1. er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat één van de te mengen afvalstoffen niet
conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt;
2. er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu door
diffuse verspreiding van specifieke milieugevaarlijke stoffen waarvoor op grond van internationale
regelgeving (vergaande) beperkingen gelden (bijvoorbeeld POP-stoffen).
Het doel van het laatstgenoemde uitgangspunt is tegengaan van wegmengen van stoffen die zodanig
gevaarlijk zijn dat ze onder geen beding in de stoffenkringloop mogen blijven circuleren en waarvoor een
(wereldwijd) verbod geldt of die worden uitgefaseerd. In deze zijn de concentraties PCB's, dioxinen en
furanen in de ingangsstromen van belang.
Ingevolge artikel 10.54a van de Wet milieubeheer is ook het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met nietafvalstoffen toelaatbaar, voor zover dit is toegestaan krachtens een omgevingsvergunning. Wij hebben het
mengen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen toegestaan voor zover dit mengen een positieve bijdrage levert
aan de beoogde nuttige toepassing en daarmee doelmatig is. In voorschrift 3.3.3. is expliciet aangegeven
welke menghandelingen zijn toegestaan. In onze optiek levert het mengen van de hier genoemde stromen
een positieve bijdrage aan de beoogde nuttige toepassing. Om de doelmatigheid van het mengen van
specifieke stromen te kunnen monitoren is middels voorschrift 2.1.1 aan het bedrijf opgelegd om vastte
leggen welke ingangsmaterialen met welk doel worden gemengd.
Regeling gescheiden en gescheiden houden
De KRA kent een verdere uitwerking in de Regeling gescheiden en gescheiden houden van gevaarlijke
afvalstoffen (Rsgh). De Rsgh onderscheidt een aantal categorieën gevaarlijke afvalstoffen die in elk geval van
elkaar gescheiden moeten blijven. Deze categorie-indeling sluit aan bij de indeling van afvalstoffen waarvoor
In het kader van het LAP minimumstandaarden voor zijn vastgesteld.
De toegestane door GOC te accepteren afvalstoffen vallen allen onder de Rsgh zouden daarom gescheiden
moeten worden gehouden van andere (gevaarlijke) afvalstoffen:
Europese Richtlijn afgewerkte olie
De Europese Richtlijn afgewerkte olie is opgegaan in de nieuwe KRA. Op basis van de richtlijn mag
afgewerkte olie categorie I niet vermengd worden met PCB's of PCT's.
Besluit organische-halogeengehalte brandstoffen
Het Besluit organische-halogeengehalte brandstoffen (Bohb) bepaalt dat vloeibare brandstoffen of stoffen die
worden aangewend voor de vervaardiging van brandstoffen niet meer dan 50 mg/kg aan organische
halogeenverbindingen mogen bevatten. Het mengen van oliehoudende afvalstoffen met als doel de
concentraties van verontreinigingen (met name organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg) te
verlagen teneinde de oliefractie als reguliere brandstof op de markt te brengen is niet toegestaan.
Op basis van het LAP is het mengen van oliehoudende afvalstoffen, het onderling mengen van halogeenarme
oplosmiddelen of het met andere stoffen mengen van halogeenarme oplosmiddelen, met als doel de
concentraties van verontreinigingen (met name organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg) te
verlagen teneinde de oliefractie als reguliere brandstof op de markt te brengen, niet toegestaan. Hiervan kan
worden afgeweken in vergunningen voor installaties waarin het chloor wordt teruggewonnen of in
vergunningen voor installaties waar de olie als brandstof wordt ingezet en waarin toereikende
emissiebeperkende maatregelen zijn getroffen.
Aangevraagde menghandelingen
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van aangevraagde menghandelingen
beoordeeld. In de aanvraag heeft GOC aangegeven de volgende afvalstromen ten behoeve van be- en
verwerking te willen mengen:
afgewerkte olie categorie I met afgewerkte olie categorie II ten behoeve van de regeneratie tot basisolie;
- halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III met de oliefractie van olie-, water- en slibmengsels,
vloeibare brandstof- en olierestanten, boor-, snij-, slijp- en walsolie, halogeenarme oplosmiddelen en
destillatieresidu ten behoeve van destillatie tot fluxolie;
vloeibare brandstof- en olierestanten met halogeenarme oplosmiddelen en productstromen ten behoeve
van externe destillatie (PID);
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vloeibare brandstof- en olierestanten met halogeenarme oplosmiddelen en productstromen ten behoeve
van interne destillatie (NRD);
- vloeibare brandstof- en olierestanten met halogeenarme oplosmiddelen ten behoeve van filtratie tot Light
Ends.
Als aanvulling op de aanvraag heeft GOC ons een memo "Onderbouwing mengen olie/waterstromen" doen
toekomen.
Beoordeling aangevraagde menghandelingen
Gezien de overeenkomende aard en samenstelling van de ingenomen afgewerkte olie categorie I en II en het
feit dat voor de verwerking van deze stromen gelijkluidende minimumstandaarden (regeneratie tot basisolie)
wordt voldaan, kan menging van deze gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve van een gezamenlijke
be-/verwerking worden toegestaan.
Gezien de samenstelling van de ingenomen halogeenhoudende afgewerkte olie, ows-mengsels, vloeibare
brandstof- en olierestanten en oliefracties van BSSW-olie (bepalend in deze zijn een PCB-gehalte tot 0,5
mg/kg en EOX-gehalte tot 5.000 mg/kg), het feit dat voor de verwerking van deze stromen een eensluidende
minimumstandaard kan worden gehanteerd en de menging er daarmee niet toe leidt dat één van de te
mengen aivalstoffen niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt, kan menging
van deze gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve van een gezamenlijke be-/verwerking worden toegestaan.
Vanwege de, ten opzichte van voornoemde stromen, afwijkende minimumstandaard voor destillatieresidu
alsook de sterk wisselende samenstelling van deze afvalstroom en de in deze stroom aan te treffen
verontreinigingen, kan geen vergunning worden verleend voor het mengen van destillatieresidu.
De voor de productie van benzine- en gasoliecomponenten door middel van PID ingenomen brandstof- en
olierestanten en halogeenarme oplosmiddelen alsook de hieraan (ten behoeve van opbulking en
homogenisatie van de ingangsstroom) toe te voegen ingekochte brandstofproducten komen qua
samenstelling overeen voor wat betreft de vanuit milieuhygiënisch oogpunt bepalende componenten. Het
PCB-gehalte van maximaal 0,5 mg/kg en het EOX-gehalte van maximaal 50 mg/kg komen overeen met de
maximale PCB- en EOX-gehaltes van de hieraan toe te voegen brandstofproducten, zoals vastgelegd in
voorschrift 2.2.2. Voornoemde afvalstromen kennen een eensluidende minimumstandaard (nuttige toepassing
met hoofdgebruik als brandstof). De aangevraagde menging leidt er niet toe dat één van de te mengen
afvalstoffen niet conform de minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt. Deze aangevraagde
menging van gevaarlijke (afval)stoffen ten behoeve van een gezamenlijke be-/verwerking, voorafgaand
danwel gevolgd door een toevoeging van een brandstofproduct, kan daarmee worden toegestaan.
Ook de voor de productie van benzine- en gasoliecomponenten door middel van NRD ingenomen brandstofen olierestanten en halogeenarme oplosmiddelen komen qua samenstelling overeen voor wat betreft de
vanuit milieuhygiënisch oogpunt bepalende componenten (PCB-gehalte van maximaal 0,5 mg/kg en EOXgehalte van maximaal 1.000 mg/kg). Zoals reeds aangegeven geldt voor de verwerking voornoemde
afvalstromen een eensluidende minimumstandaard. Verder is de bijmenging van brandstofproducten met een
EOX-gehalte tot 50 mg/kg niet van negatieve invloed op de be-/verwerking van voornoemde afvalstoffen. Een
menging van voornoemde afvalstromen ten behoeve van de vervaardiging van brandstofcomponenten door
middel van destillatie, gevolgd door een toevoeging van voornoemd brandstofproduct, kan daarmee worden
vergund.
Light Ends betreft een voor nuttige toepassing (ten behoeve van productie industriële brandstof) geschikte
afvalstof waaraan door GOC criteria worden gesteld voor onder meer PCB- (maximaal 0,5 mg/kg) en EOXgehalte (maximaal 1.500 mg/kg). Dit PCB-gehalte is niet strijdig en het EOX-gehalte behoeft niet strijdig te zijn
met de PCB- en EOX-gehaltes van de, voor de "productie" van Light Ends door middel van filtratie,
ingenomen benzine- en gasoliecomponenten en halogeenarme oplosmiddelen. De maximale PCB- en EOXgehaltes van de beide, voor filtratie tot Light Ends te mengen, afvalstromen betreffen maximaal 0,5 mg/kg
respectievelijk 1.500 mg/kg.
Deze menging van afstromen kan daarmee worden vergund. Om verdunning dan wel op- of wegmengen van
deze afvalstoffen In een Light End-stroom te voorkomen, is in voorschrift 4.1.2 vastgelegd dat het maximale
EOX-gehalte van beide voornoemde te mengen afvalstromen maximaal 1.500 mg/kg mag zijn.
De aangevraagde menghandelingen voldoen onzes inziens aan BBT en zijn niet van negatieve invloed op de
emissie naar lucht, water en bodem.
De menghandelingen waarvoor wij toestemming verlenen zijn vastgelegd in voorschrift 3.3.3.
In voorschrift 3.3.4 is vastgelegd dat, in verband met het afwijkende EOX-gehalte en de hiermee
samenhangende mogelijkheden voor verdere (eind)verwerking, het binnen de eigen destillatie (NRD) te
verwerken mengsel gescheiden dient te worden gehouden van het binnen de externe destillatie (PID) te
verwerken mengsel.
Daarnaast wordt de via destillatie en filtratie verkregen fluxolie, om aan de afzetcriteria voor reductiemiddel
voor hoogovens te voldoen, in de aflooptanks van de destillatie (i.e. na bewerking) gemengd met
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olieproducten. In voorschrift 4.1.1 is vastgelegd dat deze menging kan worden toegestaan indien de
desbetreffende olieproducten voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in voorschrift 2.2.1.
Opbulken uitgangsstromen
Door GOC wordt de via destillatie of filtratie verkregen fluxolie samengevoegd met ingekochte producten, die
qua samenstelling voldoen aan de criteria: Deze drie stromen worden tezamen opgebulkt nadat is vastgesteld
dat deze qua samenstelling voldoen aan de criteria voor fluxolie. Dit betreffen o.a. een PGB-gehalte < 0,5
mg/kg en een EOX-gehalte < 1.500 mg/kg). Deze uitgangspunten zijn in voorschrift 4.1.2 vastgelegd.
Door GOC wordt verder verzocht de volgende uitgangsstromen te mogen opbulken ten behoeve van de
verkoop voor de productie van brandstof:
gasoliecomponent uit de regeneratie van afgewerkte olie categorie I en II tot basisolie;
- gasoliecomponent uit de eigen destillatie (NRD);
gasoliecomponent uit het eigen filtratie tot gasolie;
- boorolie. uit het boorgruis recycling proces (indien deze niet als boorolie wordt teruggeleverd);
- basisolie uit de regeneratie van afgewerkte olie categorie I en II tot basisolie (indien deze niet als
smeerolie kan worden afgezet).
Voor het opbulken van voornoemde gasoliecomponenten kan alleen toestemming worden verleend indien
door middel van analyse is bepaald dat de PCB- en EOX-gehaltes van de individuele op te bulken partijen
niet afwijken. Daarbij dient voor alle op te bulken partijen het PCB-gehalte aantoonbaar kleiner te zijn dan 0,5
mg/kg en het EOX-gehalte aantoonbaar, afhankelijk van de afzetmarkt, kleiner te zijn dan 50 dan wel 250
mg/kg. Daarbij dienen de buikstromen met een EOX-gehalte tot 50 mg/kg aantoonbaar gescheiden te worden
gehouden van buikstromen met een EOX-gehalte tot 250 mg/kg (voorschrift 4.1.4).
Het tezamen opbulken van niet als zodanig afzetbare boorolie en basisolie met gasoliecomponent met
bedrijfseconomische gronden als uitgangspunt, om vervolgens als afvalstroom te worden afgevoerd voor
nuttige toepassing in de motorbrandstoffenindustrie kan van vanwege conflicterende minimumstandaarden
niet worden toegestaan. In de minimumstandaard voor oliehoudende boorspoeling en boorgruis (sectorplan
60) is als einddoel voor be-/verwerking van de afvalstromen vastgelegd dat de destillatie moet resulteren in
een voor het oorspronkelijke doel herbruikbare olie. Dit betreft niet een toepassing in brandstof.
Op basis van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie (sectorplan 56) dient per 1
januari 2011, vanwege het door GOC beschikbaar hebben van een in werking zijnde installatie voor het
regenereren van afgewerkte olie en het ontbreken van een onderbouwing van eventuele economische
belemmeringen, de be-/verwerking van deze afvalstromen te leiden tot een regeneratie tot basisolie welke
opnieuw kan worden toegepast als smeer- of systeemolie. Basisolie mag dus niet opgebulkt worden in een
gasoliestroom met als einddoel brandstof.
4.9.7 Be- en verwerkingshandelingen
Op basis van het bij de aanvraag ingediende AV-beleid is aan deze vergunning een voorschrift verbonden
(voorschrift 3.3.1) waarin, ingedeeld naar de op basis van het LAP te onderscheiden be-/verwerkingsroutes ,
is vastgelegd:
welke afvalstoffen (omschrijving volgens Euralcode) mogen worden geaccepteerd;
met welke be-/verwerkingshandelingen invulling dient te worden gegeven aan de minimumstandaard;
of menging van betreffende afvalstoffen is toegestaan;
welke be-/verwerkingsinstallaties mogen worden ingezet.
4.9.8 Uitgangsstromen
Status uitgangstromen
Voor de bepaling of de uit afvalstoffen beoogd geproduceerde uitgangsstromen van GOC de einde-afvalstof
status hebben bereikt, zijn artikel 1.1 lid 6 van de Wm en artikel 6 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidend.
Uitgangspunten zijn:
dat de stof wordt toegepast voor specifieke doelen;
dat er een markt is voor de stof;
de stof voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten
geldende wetgeving en normen;
het gebruik van de stóf over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de
menselijke gezondheid heeft.
Voor de binnen de inrichting uit afgewerkte olie geproduceerde bitumen wordt voldaan aan voornoemde
uitgangspunten en kunnen daarmee als producten worden beschouwd.
Met betrekking tot de geproduceerde grondstof voor basisolie, fluxolie, benzine- en gasoliecomponenten
wordt niet volledig aan bovenstaande criteria voldaan.
De geproduceerde grondstof voor basisolie behoeft nog een verdere behandeling (wegnemen
verontreinigingen, oxidatieproducten en additieven uit oorspronkelijke afgewerkte olie) om als basisolie ten
behoeve van de productie van smeerolie te kunnen worden ingezet.
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Voor de overige stromen zijn onvoldoende kwaliteitscriteria geformuleerd en kunnen in samenstelling te veel
variëren om van een product te kunnen spreken.
Met betrekking tot de uit boorgruis geproduceerde boorolie dienen proeven te worden gedaan of deze kan
worden hergebruikt als boorolie. Voor deze stromen is de afzet daarmee niet gegarandeerd.
Met betrekking tot de via filtratie te produceren uitgangsstromen dient te worden opgemerkt dat met alleen
filtratie, behalve het ontdoen van sediment, de fysische en chemische samenstelling van de ingangsstroom
niet wijzigt en daarmee ook de afvalstatus niet wijzigt.
Geconcludeerd moet worden dat de geproduceerde grondstof voor basisolie, fluxolie, benzine- en
gasoliecomponenten alsook de boorolie, die niet aan de specificaties voldoet, als afvalstoffen moeten worden
gekwalificeerd.
In voorschrift 4.2.1 is met betrekking tot deze stromen alsook niet afzetbare boorolie en basisolie vastgelegd
dat deze, evenals de geproduceerde Light Ends, als afvalstof dienen te worden afgevoerd naar een, voor
acceptatie en be-/verwerking van desbetreffende afvalstof, erkende instantie en voor deze stromen een
afvalstoffenregistratie dient te worden bijgehouden.
Gevolg is dat alle opbulkhandelingen, i.e. het opbulken van fluxoliestromen en gasoliecomponenten (al dan
niet te samen met producten), als opbulken van afvalstoffen moet worden beoordeeld.
Afvoer fluxolie
Fluxolie is een bodemcomponent uit het destillatieproces. De samenstellingseisen van de binnen de inrichting
van GOC vervaardigde fluxolie zijn weergegeven in tabel 11 van het bij de aanvraag gevoegd AV-beleid.
In de aanvraag is aangegeven dat deze fluxolie wordt afgezet als reductiemiddel voor hoogovens. Op basis
van de minimumstandaard voor BSSW-olie dient fluxolie waarin de oliefractie van BSSW-olie is verwerkt, te
worden afgevoerd als reductiemiddel voor hoogovens. Op basis van de minimumstandaard voor de overige
tot fluxolie te verwerken oliehoudende afvalstromen dient de eindverwerking van de fluxolie te bestaan uit
nuttige toepassing met als hoofdgebruik brandstof.
In de aanvraag is aangegeven dat de inzet van fluxolie kan worden beoordeeld als nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik.
Gezien de verontreinigingen die in de vervaardigde fluxolie kunnen voor komen en met name het gehalte aan
organische halogenen (EOX-gehalte) maakt de toepassing van fluxolie als brandstof ongewenst.
Gezien het bovenstaande achten wij, uit oogpunt van het belang van de bescherming van het milieu, een
eindverwerking van fluxolie als reductiemiddel in hoogovens het meest gewenst.
Op basis van het eerste LAP werd als voorwaarde gesteld dat, indien een bedrijf slechts een deel van de
minimumstandaard uitvoert (i.e. een tussen-Zvoorbewerking van een afvalstof en niet een eindverwerking
uitvoert) in de vergunning hiertoe een sturingsvoorschrift dient te worden opgenomen, waarin wordt
vastgelegd dat het eindproduct van de vergunde tussen- of voorbewerking moet worden afgegeven aan een
bedrijf dat de volgende of een minstens even hoogwaardige handeling van de desbetreffende
minimumstandaard uitvoert.
De voorwaarde voor het opnemen van een dergelijk sturingsvoorschrift is met het thans geldende LAP komen
te vervallen. Het blijft echter wel toegestaan om sturingsvoorschriften op te leggen.
Daarom hebben wij in voorschrift 4.2.2 vastgelegd dat fluxolie naar een erkende verwerker dient te worden
afgevoerd met als eindverwerking de toepassing als reductiemiddel in hoogovens.
4.9.9 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten, met uitzondering van:
de acceptatie, menging en be-/verwerking van destillatieresidu;
de acceptatie van niet-voorbehandelde BSSW-oliestromen;
de acceptatie van enkele niet-oliegerelateerde afvalstromen;
het opbulken en afvoeren van gasoliecomponenten en off-spec basis- en boorolie als
brandstofcomponent;
het afvoeren van oliehoudend slib ten behoeve van stort,
in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan (LAP 2009-2021) en daarmee bijdragen aan een
doelmatig beheer van afvalstoffen.
Met in achtneming van de van toepassing zijnde BBT-documenten wordt voor de inrichting ten aanzien van
de acceptatie en be-/verwerking van gevaarlijke afvalstoffen - met inachtneming van de aan dit besluit
gehechte voorschriften - voldaan aan BBT.
In bijlage 6 van deze beschikking is, met als uitgangspunt de te hanteren sectorplannen, een overzicht van de
binnen de inrichting van GOC uit te voeren afvalbehandelings- en verwerkingsroutes opgenomen met een
overzicht van alle inputstromen, te onderscheiden be-/verwerkingshandelingen en outputstromen. Hierbij zijn
de uit te voeren menghandelingen wel als zijnde be-/verwerkinghandelingen meegenomen, maar het
opbulken van de, bij de verschillende be-/verwerkingroutes, vrijkomende fluxolie, brandstofcomponenten en
Light Ends niet.
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4.10
Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen
4.10.1 Preventie
In hoofdstuk 13 van het Landelijk Afvalbeheerpian 2009 - 2021 (LAP) is het beleid uitgewerkt voor
afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke
wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven"
(infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden
voorkomen of beperkt.
De handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat
afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan
2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
Binnen de inrichting komt op jaarbasis circa 50 ton niet-gevaarlijk afval (bedrijfsafval, papier/karton, hout,
metalen, puin en elektronisch afval) vrij en circa 8.000 ton productie-gerelateerd gevaarlijk afval (restproduct,
filtermateriaal, oliehoudend slib, vuilwater, boorgruis, spuislib en slib van de AWZ). Daarmee is de totale
hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval hoger dan de genoemde relevantiecriteria.
In december 2011 Is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor preventie van de bij de vacuümdestillatie
vrijkomende oliefracties, afvoer van gereinigd boorgruis en nuttige toepassing van de lichte fractie. Een en
ander is vastgelegd in een door ons in 2012 goedgekeurd afvalpreventieplan.
In de aanvraag is vastgelegd dat GOC het totaal aan productie gerelateerde afstromen met 20% wil
reduceren door het uitvoeren van de volgende maatregelen in de periode 2013 - 2016:
Zekere maatregelen
- terugdringen hoeveelheid natriumbicarbonaat door optimalisatie van het proces van de GRI;
vermindering afval gaswasvloeistof door inzet van de DVI;
monitoring van de procesgerelateerde eigen afvalstromen.
Voorwaardelijke maatregelen
onderzoek voor opwerking van Light Ends tot product.
Onzekere maatregelen
onderzoek andere toepassing droge stof BRP door deze thermisch te reinigen;
onderzoek nuttige toepassing natriumbicarbonaat.
De uitvoering van voornoemde zekere maatregelen hebben wij in voorschrift 5.1.8 vastgelegd.
4.10.2 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 moet 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.
In bijlage 2 van deze beschikking is een overzicht gegeven van te scheiden afvalstoffen.
Wij achten het, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde afvalstoffen en de inspanningen die het
bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig om aanvullende voorschriften met betrekking tot
afvalscheiding op te leggen.
4.10.3 Beheer afvalstoffen
Aan de vergunning worden voorschriften met betrekking tot het beheer (opslag en handling) van afvalstoffen
verbonden (voorschriftenparagraaf 5.1).
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de
opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn 3 jaar.
In voorschrift 5.1.7 is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is
en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.
4.11
Afvalwater
4.11.1 Te lozen afvalwaterstromen
Binnen de inrichting van GOC komen de navolgende afvalwaterstromen vrij:
procesafvalwater;
drainagewater;
hemelwater;
bronneringswater (incidenteel);
huishoudelijk afvalwater.
De via de afvalwaterzuivering (AWZ) en de zout water afvalwaterzuivering (ZAWZI) van North Water B.V. op
het Zeehavenkanaal te lozen afvalwaterstromen zijn:
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a. effluent van de membraamfiltratie .(MBR), bestaande uit:
- drainageresidu van ontwateringstanks;
- destillatiewater van de vacuümdestillatie (VD-1 en VD-2);
- afvalwater van de boorgruisverwerking (BRP);
- afvalwater (spoel- en waswater + mogelijk verontreinigd hemelwater) van laad- en losplateaus en
pompplateaus;
b. spuiwater van koeltorens;
c. spuiwater van stoomketels;
d. regeneratiewater van de wateronthardingsinstallatie.
Mercaptaanhoudend condensatiewater van de VD-2 wordt separaat opgevangen en per as of schip afgevoerd
naar een erkende verwerker.
Niet verontreinigd hemelwater van verhard terreinoppervlak en dakoppervlak, drainagewater en (incidenteel
vrijkomend) bronneringswater worden rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.
Binnen de inrichting vrijkomend huishoudelijk afvalwater dient rechtstreeks via het, door Groningen Seaports
beheerde, riool afgevoerd te worden naar de ZAWZI.
Huidige lozingssituatie
In verband met het niet kunnen voldoen aan de lozingseisen (BTEX, PAK's en EOX) voor afvoer van effluent
van de AWZ op de ZAWZI is deze lozing in 2012 stopgezet en is al het effluent tijdelijk per as of per schip
afgevoerd naar een externe verwerker.
Eind 2012 is GOC met een onderzoek (proefneming) gestart waarmee inzicht dient te worden verkregen in de
hoeveelheid en kwaliteit van de te lozen afvalwaterstromen en welke beheersmaatregelen dienen te worden
gehanteerd dan wel condities dienen te gelden om de lozing op de ZAWZI veilig te kunnen hervatten. Hiertoe
is op 10 oktober 2012 een plan van aanpak overeengekomen met de betrokken instanties. Op basis van het
plan van aanpak is eind 2012 gestart met het onderzoek. Het afvalwateronderzoek bestaat uit een
vooronderzoeksfase (fase 0), een optimalisatiefase (fase 1) en een evaluatie- en rapportagefase (fase 2).
In fase O zijn de afvalwaterstromen van de ontvangende ZAWZI kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht
alsook de capaciteiten van deze afvalwaterzuivering en van de AWZ van GOC. Fase O is in februari 2013
afgerond meteen rapportage aan het bevoegd gezag (rapportnr. N008-4823305JBZ-V01A/02).
Geconcludeerd is, mede op basis van aanvullende nitrificatieremmingstesten (rapport Respiratienitrificatietesten-NR-NW-LUW eindversie-1) dat het effluent van de AWZ niet remmend werkt voor de ZAWZI.
Op basis van de uitkomsten van fase O zijn, aansluitend op het BREF Afvalbehandeling en het BREF Afgasen afvalwaterbehandeling, een aantal BBT-(bron)maatregelen geselecteerd waarvan het effect in, de onder
handen zijnde, fase 1 nader zal worden onderzocht. Deze maatregelen alsook voorgestelde, nader te toetsen,
lozingseisen voor het effluent van de AWZ zijn vastgelegd in een bij de aanvraag gevoegde BBTbeschouwing van de afvalwaterlozingssituatie (rapportnr. N004-4823305XJH-srb-V04-NL).
Op 5 december 2013 heeft GOC ons de definitieve evaluatie- en eindrapportage (rapportnr. R0021211150JBZ-mdg-V02-NL, d.d. 5 december 2013) van de proefneming als aan vulling op de aanvraag doen
toekomen. De aan deze vergunning te verbinden lozingseisen zijn hierop gebaseerd.
Naar aanleiding van de resultaten van deze proefneming heeft GOC ons op 5 december 2013 ons, op basis
van een gedoogverzoek, verzocht om de lozing van effluent te mogen hervatten. Bij besluit van 20 december
2013 hebben wij hiervoor, op basis van een partiële handhavingsbeschikking, toestemming verleend.
4.11.2 Huidige vergunningsituatie
Bij besluit van 11 juni 2009 (kenmerk DNN 200/3116) heeft Rijkswaterstaat voor onderhavige inrichting in het
kader van de Wvo vergunning verleend voor het indirect via het riool en ZAWZI op het Zeehavenkanaal lozen
van afvalwater. Met het van kracht worden van de Wtw d.d. 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen
en dient voornoemde indirecte lozing van afvalwater door ons via de omgevingsvergunning te worden
gereguleerd. De lozing van effluent van de AWZ moet als een indirecte lozing worden beschouwd, waarvoor
wij voorschriften in de omgevingsvergunning dienen op te nemen.
Bij besluit van 2 juni 2009 (nr. 09-03) heeft het waterschap Hunze en Aa's aan North Refinery een vergunning
verleend voor de directe lozing op oppervlaktewater van hemel-, drainage- en bronneringswater. Voor deze
lozingen blijft het waterschap bevoegd gezag.
Ten aanzien van afvalwaterlozingen, voor zo ver deze betrekking hebben op onderstaande activiteiten, dient
te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2.2 en 2.3 van het Activiteitenbesluit en de aangegeven
bepalingen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling:
a. bodemsanering en proefbronnering (artikel 3.1 Activiteitenbesluit);
b. lozen van grondwater bij ontwatering (artikel 3.2 Activiteitenbesluit);
c. lozen van hemelwater dat niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening (artikel 3.3
Activiteitenbesluit);
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d. in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie (lozing spui stoomketels
en lozing regeneratiewater waterontharding, artikel 3.10k Activiteitenbesluit en artikel 3.6 en artikel 3.7k
Regeling);
e. het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen (lozing spoel- en
waswater, artikel 3.23c, 3.24 Activiteitenbesluit en artikel 3.27a en b van de Regeling);
f. opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank (lozing mogelijk verontreinigd
afvalwater bodembeschermende voorzieningen, artikel 3.54d Activiteitenbesluit eri artikel 3.71g
Regeling).
Ook de lozing van huishoudelijk afvalwater is vanwege het Activiteitenbesluit niet meer vergunningplichtig.
Voor de onder b en c genoemde directe afvalwaterlozingen is het waterschap Hunze en Aa's het bevoegd
gezag. Voor de onder d tot en met h genoemde indirecte afvalwaterlozingen zijn wij het bevoegd gezag.
De onder a en d genoemde afvalwaterstromen alsook spuiwater van koeltorens, worden buiten de MBR om
als één verzamelstroom via één lozingspunt op het riool geloosd, waarbij er voor bodemsaneringswater (a) de
mogelijkheid bestaat dat deze per as wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De lozing van spui van
koeltorens valt, aangezien door GOC een recirculatie- en geen doorstroomkoelsysteem wordt toegepast, niet
onder het Activiteitenbesluit en is daarmee vergunningplichtig.
De onder e en f genoemde afvalwaterstromen worden via de MBR als één verzamelstroom via één controleen lozingspunt op het riool geloosd.
Deze afvalwaterstromen zijn daarmee niet te onderscheiden van overige vergunningplichtige, binnen de
inrichting vrijkomende, afvalwaterstromen. Ten aanzien van voornoemde afvalwaterstromen dient daarom ook
te worden voldaan aan de, in deze vergunning opgenomen, afvalwatervoorschriften (hoofdstuk 6).
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moéten in een omgevingsvergunning
eisen worden gesteld aan lozingen op een, door een openbaar lichaam beheerd, zuiveringstechnisch werk.
Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwater
zuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
4.11.3 Zuiveringstechnische voorzieningen
GOC beschikt voor de verwerking van procesafvalwater over een bestaande afvalwaterzuivering (AWZ) met
een olie-/waterafscheiding, een fysisch/chemische voorbehandeling waarbij drijvende en zwevende delen uit
het afvalwater worden venwijderd, een vaste stof afscheider (filterband voor biomassa), afvalwaterbuffertanks,
een beluchtingstank (bioloog), een biologische zuivering met membraanfiltratie-unit, een effluentbuffer en een
slibopslag. De biologische zuivering is van het type membraanbioreactor (MBR), waar het proces in een
zuiveringscyclus plaatsvindt. De scheiding van het slib-watermengsel vindt daarbij in de MBR plaats. Daartoe
zijn membranen in het beluchtingsdeel gehangen.
Het effluent wordt op de riolering geloosd, en wordt verder behandeld in de ZAWZI van North Water B.V. Het
effluent van de ZAWZI wordt op het Zeehavenkanaal geloosd, dat onderdeel is van het oppervlaktelichaam
Eems-Dollardestruarium, waar Rijkswaterstaat de waterbeheerder van is.
Spuiwater van de stoomketels
Om een te grote zoutophoping in het ketelwater van de stoomketels te voorkomen wordt ketelwater gespuid,
circa 2,5 m per dag. Dit water bevat naast zouten ketelwaterconditioneringsmiddelen NovoFeed 350 (ABM
klasse Bil) en wordt op de riolering geloosd.
Regeneratiewater van de ontharding
GOC gebruikt ten behoeve van ketelvoedingswater onthard water. De ionenwisselaars, die het water
behandelen, worden regelmatig geregenereerd. De dagelijks te lozen hoeveelheid afvalwater bedraagt circa
3,7 m^ . Het afvalwater bevat een verhoogde concentratie aan zouten en wordt op de riolering geloosd.
Spuiwater van de koeltorens
Als bron voor koelwater wordt bij GOC leidingwater en eventueel bronwater gebruikt. Het koelwater wordt
voor diverse koeldoeleinden ingezet, waaronder de vacuümdestillatie. Bij-d e diverse koelcircuits maakt GOC
gebruik van recirculatiekoeling. Als conditioneringsmiddelen worden thans NovoTraqua 271 (ABM-klasse
Bil) en Novocide 10 (ABM klasse B9) gebruikt. Om ophoping van zouten te voorkomen vindt een spui vanuit
de diverse koelcircuits plaats. Deze spui, maximaal circa 2 m per uur, wordt op de riolering geloosd.
Bovengenoemde drie afvalwaterstromen worden buiten de MBR om, via de ZAWZI op het'Zeehavenkanaal
geloosd.
4.11.4 Waterwet
De Wtw omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor het advies naar aanleiding van de aanvraag. In dit
artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in
samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en
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vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4.11.5 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een opperviaktewateriichaam
Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het preventief beleid zoals dat in de tweede
helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging door het toepassen van beste
beschikbare technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op het
bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het kwaliteitsbeheer van Rijkswateren heeft daarnaast de
Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven
naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene
doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.
Het eerste beginsel van het preventief beleid "vermindering van de verontreiniging" houdt in dat verontreiniging ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit
beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder
kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer
aandacht voor een integrale milieu-afweging en meer aandacht voor prioritering.
Invulling van het voorzorgprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste "de beste beschikbare technieken"
toepast, zoals vastgelegd in de Wabo. In artikel 1.1 van de Wabo is de volgende definitie voor de "beste
beschikbare technieken" gegeven:
"de 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".
De door GOC gebruikte technieken zijn door ons getoetst aan de relevante, in de Mor opgenomen, BBTdocumenten.
Conclusie
Door het verlenen van deze vergunning wordt bereikt dat ten minste de voor de inrichting in aanmerking
komende BBT met betrekking tot afvalwaterzuivering worden toegepast.
Het tweede beginsel "met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit waar nodig en mogelijk
verdergaande maatregelen nemen" houdt in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante
verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de bestaande situatie en dat het
bereiken van de KRW-doelstellingen niet in gevaar mag worden gebracht. Het is daarom vooral van toepassing
op nieuwe afvalwaterlozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen.
Dit tweede beginsel is uitgewerkt in een emissie-immissiebenadering in het Handboek Immissietoets,
waarvoor de uitgangspunten zijn vastgesteld door het Nationaal Water Overleg en waarin een nationale
uitwerking is gegeven van EU-richtsnoeren op grond van artikel 4, lid 4, van de Richtlijn prioritaire stoffen. Het
Handboek Immissietoets is in het Mor aangewezen BBT-document.
De immissietoets richt zich op de beoordeling van de gevolgen van een specifieke restlozing op de
waterkwaliteit (na toepassing van BBT). De immissietoets draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in het
aandeel van een individuele lozing in de totale concentratie van een stof in de mengzone, het desbetreffende
oppervlaktewaterlichaam en benedenstrooms.
In de Wtw is de verhouding tussen watervergunningen en de waterplannen nader uitgewerkt. De Wtw stelt dat
met de plannen rekening moet worden gehouden bij de vergunningverlening (artikel 6.1a Waterbesluit). Verder
verwijst de Wtw voor het kader van de vergunningverlening ook naar het stelsel van milieukwaliteitseisen voor
waterkwaliteit (artikel 6.21 in combinatie met artikel 2.1 en 2.10 van de Wtw en artikel 4 van de KRW). Bij
vergunningverlening wordt daarom getoetst aan dezelfde getalswaarden voor de waterkwaliteit die in het kader
van het effectgerichte spoor in de vorm van de milieukwaliteitseisen de waterplannen aansturen. De toetsing
wordt uitgevoerd op de manier die in het Handboek Immissietoets is aangegeven.
De KRW vraagt om te toetsen aan het beginsel van geen achteruitgang. Voor nieuwe lozingen en uitbreidingen
van bestaande lozingen wordt gekeken of de waterbeheerder met het toestaan van de lozing hier aan kan
voldoen. Een toetsing aan de ruimte die er is om geen achteruitgang te veroorzaken maakt daarom onderdeel uit
van de immissietoets.
Indien toepassing van BBT en eventuele verdergaande maatregelen niet leiden tot het voldoen aan de criteria uit
de immissietoets, volgt een analyse van de voorziene maatregelen in combinatie met de verwachte trends in de
ontwikkeling van de milieukwaliteit voor dat waterlichaam en benedenstrooms gelegen oppervlaktewaterlichamen.
Op basis daarvan kan eventueel een tijdelijke verslechtering van de situatie worden toegestaan.
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Getoetst moet worden of de verlening van de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 of de
belangen, bedoeld in artikel 6.11 van de Wtw. Indien dit niet het geval is wordt een vergunning geweigerd of
worden als voorwaarden aanvullende eisen gesteld.
Beleid gevaarlijke stoffen
De richtlijn 2006/11/EG (voorheen 76/464/EEG) heeft betrekking op de verontreiniging door bepaalde gevaarlijke
stoffen die in het oppervlaktewater en aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. De Richtlijn
prioritaire stoffen (richtlijn 2008/105/EG) vervangt deze richtlijn in zijn geheel in 2013. De stoffenlijsten van richtlijn
2006/11/EG zijn nu al vervangen door de aparte stoffenbijlage bij de Richtlijn prioritaire stoffen.
In deze bijlage worden 33 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijnen beogen een
einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen.
Specifiek voor de prioritaire en prioritaire gevaarlijke stoffen geldt vanuit de Richtlijn prioritaire stoffen een vereiste
van het geleidelijk verminderen van emissies van prioritaire stoffen en een stopzetting of geleidelijk beëindigen van
emissies van prioritaire gevaarlijke stoffen. Op dit moment is er echter nog geen reductiebeleid vastgesteld.
Nieuwe lozingen waarbij prioritaire of prioritaire gevaarlijke stoffen worden geloosd zullen terughoudend benaderd
worden, en zullen getoetst worden conform het toetsingskader waterkwaliteit aan de voor de prioritaire stoffen
geldende normen.
Op grond van richtlijn 2006/11/EG geldt daarnaast nog steeds een reductiebeleid voor de stoffen van lijst I en II,
die in de inmiddels vervallen bijlagen bij deze richtlijn voorkwamen. De dochterrichtlijnen met daarin 18 stoffen
blijven van kracht. Stoffen daarvan die expliciet genoemd zijn in de KRW als prioritair (gevaarlijke) stof worden als
zodanig behandeld. Omdat de KRW de lidstaten ertoe verplicht ten minste het huidige beschermingsniveau van
het milieu te handhaven, wordt in Nederland het reductiebeleid ongewijzigd voortgezet. Dit betekent dat voor alle
stoffen genoemd In lijst I en II van richtlijn 2006/11/EG geldt, dat passende maatregelen moeten worden genomen
ter vermindering of beëindiging van de verontreiniging door deze stoffen.
4.11.6 Bescherming chemische en ecoiogische kwaiiteit watersystemen (waterkwaiiteit)
Toetsing aan de beste beschikbare technieken (SST)
Voor toetsing van het productieproces, zoals bij GOG wordt toegepast, aan de BBT is onder meer gebruik
gemaakt van het BREF Afvalbehandeling. Met betrekking tot de aspecten die een relatie hebben met het
waterbeheer worden door GOG diverse maatregelen toegepast.
Zo heeft GOG de beschikking over een milieuzorgsysteem. De opslagtanks zijn niet gelegen in de nabijheid van
oppervlaktewater en zijn geplaatst in tankputten, zodat eventuele lekkages gecontroleerd kunnen worden
afgevoerd. Specifiek voor de verwerking van afgewerkte olie geldt dat controle plaatsvindt bij acceptatie van de
afvalstoffen op RGB's en andere gechloreerde componenten. Ook de toepassing van een vacuümdestillatie
wordt genoemd als onderdeel van de BBT.
Met betrekking tot het afvalwaterbeheer vindt scheiding plaats van het afvalwater naar de aard van de
verontreinigingen. Het type zuivering (biologische zuivering, met voorgeschakelde fysisch-chemische
zuivering) is geschikt om de in het afvalwater aanwezige verontreinigingen te behandelen. Na de fysischchemische zuiveringsinstallatie (type coagulatie en flocculatie) en de membraanbioreactor bij GOG vindt
verdere nazuivering plaats door de ZAWZI.
In het BREF Afvalbehandeling is met betrekking tot de lozing van afvalwater van de herraffinage van afvalolie
aangegeven dat het voldoen aan onderstaande emissie-eisen onder toepassing van geschikte combinaties
van procesgeïntegreerde technieken en/of primaire of secundaire biologische behandeling methodes als BBT
kan worden beoordeeld;
koolwaterstoffen
< 0,01 - 5
ppm
fenolen
0,15-0,45
ppm
GZV
20-120
ppm
BZV
2 -20
ppm
zware metalen
0,1-1
ppm
(Gr, Gu, Ni, Pb en Zn)
giftige zware metalen:
- As
<0,1
ppm
Hg
0,01-0,05
ppm
Gd
<0,1-0,2
ppm
- Gr(VI)
<0,1-0,4
ppm
Met deze combinatie van zuiveringstechnieken wordt voldaan aan bovenstaande indicatieve
effluentconcentraties.
In het BREF Afvalverbranding en het BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling worden geen aanvullende
maatregelen genoemd ten aanzien van het aspect water. Voor de opslag van stoffen is het BREF Op- en
overslag bulkgoederen van toepassing. In dit BREF-document worden diverse algemene technieken
geïdentificeerd die als de BBT kunnen worden aangemerkt.
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GOC geeft invulling aan de BBT door:
a. de opslag van milieubezwaarlijke hulpstoffen te laten plaatsvinden in speciale tanks die voldoen aan de
PGS- en NRB-ricfitlijnen. Daardoor worden ontoelaatbare emissies zoveel mogelijk voorkomen en is
voorzien in een calamiteitenopvang;
b. opgestelde instructies voor ongewone voorvallen/calamiteiten;
c. opslagtanks te reserveren voor één type stof.
Ten slotte is voor de beoordeling van het koelwater/koelsysteem het BREF Koelsystemen geraadpleegd.
Aangezien dit een zogenaamde horizontale BREF is, wordt niet specifiek op het productieproces zelf
ingegaan, maar worden algemene eisen aan het koelsysteem gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat de
uiteindelijke oplossing per locatie zal verschillen. De algemene aanpak om tot BBT te komen voor
koelsystemen ligt in:
1. het terugdringen van de noodzaak van koeling;
2. het hergebruiken van vrijkomende warmte en hieraan gerelateerd, de reductie van het watergebruik;
3. het beperken van de impact op het omliggende milieu (beperking visintrek en de beperking van
chemische verontreiniging).
Als bron voor koelwater wordt bij GOC leidingwater (en/of eventueel bronwater) gebruikt dat binnen het proces
wordt ingezet om te koelen. Bij GOC wordt recirculatiekoeling toegepast. Met betrekking tot het terugdringen
van de noodzaak van koeling houdt GOC het energiegebruik bij en past good-housekeeping maatregelen toe,
zoals het isoleren van leidingwerk. Het watergebruik wordt zoveel mogelijk gereduceerd door optimalisatie van
hergebruik van warmte en toepassing van recirculatiekoeling.
Voor de toepassing van de additieven in het koelwater wordt een anti-corrosiemiddel en een biocide
toegepast. Er vindt regelmatig onderhoud en controle plaats ten aanzien van het koelsysteem. De spui van de
stoomketels bevat verontreinigende stoffen, vanwege de dosering van additieven aan deze systemen. De
stoffen in zowel de koelwaterspui als in de stoomketelspui zijn biologisch afbreekbaar. Het regeneratiewater
bevat met name diverse zouten. De lozing op riolering van deze drie afvalwaterstromen voldoet daarmee aan
de BBT.
Het beperken van visinzuiging is bij GOC niet van toepassing aangezien geen onttrekking van water aan een
oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
Het bedrijf geeft aan dat zij aan het BREF Monitoring voldoet. Monitoring van afvalwater is in de Nederlandse
wet- en regelgeving vastgelegd in de Waterregeling. In voorschriften (hoofdstuk 6) zijn bepalingen
opgenomen met betrekking tot zuiveringspecifieke parameters, bemonsteringsfrequentie en analysemethode.
Deze randvoorwaarden zorgen voor borging van de kwaliteit van monitoring.
Onderzoek
GOC moet onderzoeken of energiebesparing met betrekking tot het zuiveren van afvalwater mogelijk is. Dit
onderzoek betreft de mogelijkheden van voorzuiveren van het afvalwater met een anaërobe biologische
techniek. Onzeker is nu of dit zowel technisch als economisch mogelijk is en als BBT kan worden
aangemerkt. Dit heeft te maken met de specifieke samenstelling van het influent en de fluctuaties daarin bij
het bedrijf.
Toetsing aan de doelmatigheid van de ZAWZi
Ten aanzien van het effect van de lozing op de doelmatigheid van de ZAWZI het volgende. Gezien de
verhouding tussen het debiet van de lozing (gemiddeld 3 m^/uur) en de capaciteit van de ZAWZI (gemiddeld
170 m^/uur) van 2%, zal de onderhavige lozing de doelmatigheid van de ZAWZI niet nadelig beïnvloeden.
Gevaarlijke stoffen
In het regeneraat zijn lage concentraties gevaarlijke stoffen aanwezig. Het betreft EOX, kwik en cadmium. De
toegepaste technieken voor verwijdering van gevaarlijke stoffen voldoen aan BBT. Daarnaast is uit ambtelijk
onderzoek gebleken dat er op dit moment geen andere technieken zijn die als BBT kunnen worden
aangemerkt.
Immissietoets
Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen significante effecten heeft op het bereiken van de
doelstelling voor de laatstgenoemde stoffen. Ook leidt de lozing naar verwachting niet tot acuut toxische effecten
voor waterorganismen en/of in het sediment levende organismen binnen de mengzone. Daarom worden er op
grond van de immissietoets geen nadere eisen gesteld aan de onderhavige lozing.
BBT-conclusie
GOC voldoet met betrekking tot de behandeling en lozing van afvalwater aan BBT.
Milieurisico-analyse
Het bij de aanvraag gevoegde milieurisico-analyserapport (MRA) geeft onvoldoende inzicht in de risico's van
onvoorziene lozingen. Sommige maatregelen om de effecten of faalkansen te beperken zijn nog niet
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genomen. Ook ontbreken gegevens waardoor geen goede effectrapportage is te maken met het
Proteusmodel.
in het kader van de richtlijn PGS 29:2008 dient nog een aantal maatregelen ten aanzien van de opslagtanks
voor gevaarlijke stoffen, de tankputten en de afvoer van afvalwater uit de tankputten te worden genomen,
welke van positieve invloed zijn op het beperken van risico's van onvoorziene lozingen.
Daarom is voorgeschreven dat er, na afronding van de uitvoering van het plan van aanpak PGS 29, opnieuw
een MRA voor onvoorziene lozingen dient te worden uitgevoerd en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
dient te worden overgelegd. Deze MRA zal ook aan het bevoegd gezag voor de directe afvalwaterlozingen,
het waterschap Hunze en Aa's worden voorgelegd.
Onderbouwing van de voorschriften
Voor diverse parameters worden empirische lozingseisen gesteld, op basis van onderzoek over de periode
januari - september 2013. Deze waarden zijn conform de BBT. De parameters zijn opgenomen ten behoeve
van handhaving. Bij de lozingseis voor Kj-N is meegewogen dat het doseren van ureum op de MBR is
afgestemd op de fluctuaties van de concentratie Kj-N in het influent.
Het afvalwater moet veilig bemonsterd kunnen worden via een doelmatig functionerende voorziening voor
zowel steek- als etmaalbemonstering, zoals beschreven in het Activiteitenbesluit.
Voor de dagelijkse bijsturing met betrekking tot de goede werking van de MBR wordt de pH één maal daags
en de temperatuur en zuurstofconcentratie in-line continu gemeten in de beluchtingsruimte van de MBR. Met
behulp van de sneltesten van Hach-Lange worden dagelijks CZV, NH4, NO2, NO3 en ortho-fosfaat
geanalyseerd.
Op grond van bovenstaande zijn de verplichte bemonsteringen en de frequentie in de voorschriften
gebaseerd met de gebruikelijke NEN-methoden. Op deze wijze kan een goed beeld worden verkregen van de
lozing en van de werking van de MBR. Belangrijk is dat door grote fluctuaties in het influent, deze frequent
met name op GZV-vracht en concentratie Kj-N, ten behoeve van de goede werking van de MBR, wordt
bijgestuurd. Daarvoor is een hogere meetfrequentie nodig dan bij een influent dat een meer regelmatige
samenstelling heeft. Alle analysegegevens moeten minimaal 5 jaar worden bewaard.
Alle gegevens met betrekking tot verbetermaatregelen en de bijbehorende analysecijfers moeten aan het
bevoegd gezag worden overgelegd.
Het bedrijf moet onderzoek doen naar de mogelijkheden van anaëroob voorzuiveren. Deze techniek is
energiebesparend ten opzichte van de huidige methode van alleen aëroob zuiveren. Omdat het rendement van
anaëroob zuiveren gevoelig is voor schommelingen in de samenstelling van de aanvoer, wordt zowel onderzoek
voorgeschreven op de samenstelling van van het totale influent als op (kansrijke) deelstromen. Het onderzoek
kan plaatsvinden op laboratoriumschaal. Mocht dit onderzoek, of onderdelen van het onderzoek, positief
uitvallen, dan zal het bevoegd gezag (voor het relevante deel) voorschrijven om een pilotproef te gaan doen. Dit
zal wederom een appellabel besluit zijn. Wanneer de pilotproef, of onderdelen van de pilotproef, positief uit zal
vallen, zal het bevoegd gezag (voor het relevante deel) anaëroob voorzuiveren voorschrijven in een
veranderingsvergunning.
Het bedrijf is verplicht gesteld om een betere MRA uit te voeren voor onvoorziene lozingen. Daarna zal in de
praktijk het betreffende MRA rapport getoetst worden door de BRZO inspecteur. Eventuele omissies die in dit
rapport, dan wel op locatie tijdens de inspectie worden aangetroffen, zullen resulteren in maatregelen die via het
BRZO-spoor uitgevoerd moeten worden door de vergunninghoudster.
Inmiddels heeft GOC, met het indienen van het VR, ook een bijgesteld MRA ingediend, welke thans door het
bevoegd gezag wordt beoordeeld.
Het afvalwater van GOC wordt via de ZAWZI van North Water uiteindelijk geloosd op het oppervlaktewater.
Wanneer er buiten de inrichting een ongewoon voorval plaatsvindt, waardoor nadelige gevolgen voor de
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, is het bedrijf
verplicht om op aanschrijving van de minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk over te gaan tot het
nemen van tijdelijke maatregelen betreffende het afvalwater ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het
oppervlaktewaterlichaam.
Hiertoe is een voorschrift opgenomen op grond het Bor, artikel 5.7, lid 2, onder f. Dit voorschrift (voorschrift
1.7.1) geeft duidelijkheid met betrekking tot de bevoegdheid voor de bescherming van het oppervlaktewater bij
indirecte lozingen wanneer er zich buiten de inrichting van GOC een ongewoon voorval voordoet.
In voorschrift 6.1.3 is vastgelegd dat de gemiddelde CZV-belasting van de MBR een hoeveelheid van 3.800
kg CZV per etmaal niet mag overschrijden. In verband met de, voor een goede werking van de MBR, te
hanteren maximale CZV-belasting van 4.000 kg per etmaal dient, ten behoeve van het behoud van een
veiligheidsmarge, de gemiddelde belasting van 3.800 kg CZV per etmaal niet te worden overschreden.
In voorschrift 6.1.5 is vastgelegd dat mercaptaanhoudend condenswater van de VD-2 niet op de AWZ mag
worden geloosd.
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In voorschrift 6.5.1 is vastgelegd'dat voor de, als influent op de MBR te lozen, afvalwaterstromen een
registratie dient te worden bijgehouden met betrekking tot de hoeveelheid en samenstelling. Ter
onderbouwing van dit voorschrift merken wij het volgende op.
Op basis van het acceptatie- en verwerkingsbeleid voor te be-/verwerken van oliehoudende (afval)stoffen en
de hierin vastgelegde analysemethodiek, wordt voor regulier ingenomen stromen een
samenstellingskarakteristiek bepaald. Voor de waterfase dient ook een dergelijke samenstellingskarakteristiek
voor de te onderscheiden afvalwaterstromen te worden gemaakt. Met name voor de, van de destillatie van
oliehoudende materialen afkomstige, afvalwaterstroom is dit van belang. De overige afvalwaterstromen
hebben een eigen samenstellingskarakteristiek (volume en concentratie) en dragen relatief weinig bij qua
verontreinigingsgraad.
Op basis van volumes en samenstelling van deze afvalwaterstromen kan een inschatting worden gemaakt
van de samenstelling van het influent van de MBR. Dit inzicht is nodig om te kunnen anticiperen op welke
afvalwaterstromen eventueel, voordat deze worden samengevoegd als zijnde influent voor de MBR, apart
moeten worden afgevoerd. Het criterium hierbij is om niet een influentsamenstelling te verkrijgen die de
werking van de MBR zodanig negatief beïnvloedt, dat dit een overschrijding van de lozingsvoorschriften tot
gevolg heeft.
Bovenstaande gegevens dienen geregistreerd te worden, om GOC zelf en het bevoegd gezag bij voortduring
inzicht te geven in de samenstelling van het influent en daarmee de goede werking van de MBR te kunnen
borgen.
De te analyseren parameters en de frequentie van uitvoering van analyses en debietbepalingen dient zodanig
te worden gekozen dat te aller tijde een representatief beeld bestaat van de diverse, op de MBR te lozen,
afvalwaterstromen en daarmee op een goede werking van de eigen afvalwaterzuivering kan worden
gestuurd.
In de voorschriften 6.6.1 en 6.6.2 zijn bepalingen ten aanzien van de bescherming van het riool opgenomen.
4.11.7 Overwegingen beperking overstromingen, wateroveriast en waterschaarste
De indirecte lozing van het afvalwater staat vanuit het oogpunt van veiligheid en waterkwantiteit de functies
van het watersysteem niet in de weg.
4.11.8 Overwegingen t.a.v. de maatschappeiijke functievervuliing door watersystemen
In het Beheerplan Rijkswateren (BPRW) zijn geen specifieke functies toegekend aan het Zeehavenkanaal. De
indirecte lozing van afvalwaterstromen is verenigbaar met de maatschappelijke functies van het ontvangende
oppervlaktewatersysteem. Hierop worden dan ook geen aanvullende voorwaarden gesteld.
4.11.9 Conclusie
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te mogen 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 met betrekking tot de lozing geen
bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.
4.12
Lucht
4.12.1 Beoordeling emissies lucht
Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van BBT
en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wm.
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof;
stoffen met een minimalisatieverplichting;
organische stoffen;
anorganische stoffen;
- geur;
emissies van stookinstallaties;
stoffen die de ozonlaag aantasten.
Bij het beoordelen van de emissies naar de lucht zijn de volgende BBT-conclusies en BBT-documenten
gehanteerd:
BREF Afvalbehandeling;
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
BREF Afvalverbranding;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Koeling;
BREF Monitoring;
de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR).
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Voor het vaststellen van de hoogte van de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties dient, aangezien het
RIE van toepassing is voor deze inrichting, te worden voldaan aan de hiertoe in het Activiteitenbesluit
opgenomen bepalingen.
4.12.2 Procesgerelateerde emissie lucht
De procesgerelateerde emissies naar lucht hebben betrekking op:
de vacuümdestillatie-installaties VD-1 en VD-2;
- de Thermo-mechanical Cuttings Cleaner installatie (TCC) van de boorgruisrecyclingplant (BRP);
- verladingsverliezen als gevolg van het vullen van tanks, tankauto's en schepen;
lekverliezen uit tanks en leidingen.
Afgassenbehandelingsinstallatie
Afgassen van de vacuümdestillatie VD-1 en VD-2, dampretourleidingen alsook verladingsemissies
(ventgassen) van tanks bedoeld voor KI-vloeistoffen, verwarmde tanks voor opslag van K3-vloeistoffen
alsook tanks bedoeld voor geurbelaste stoffen worden behandeld in een nieuw te plaatsen
dampverwerkingsinstallatie (DVI) bestaande uit een verzamelleidingsysteem (aorta) en een, eventueel met
aardgas bijgestookte, thermische naverbrander (TNV-a) alwaar de geur-, VOS-, gehalogeneerde organische
verbindingen, CO en eventueel organische stof-houdende afgassen, volgens de aanvraag, bij een
temperatuur van 850 tot 900 C en een verblijftijd tussen 0,5 en 2 seconden worden verbrand.
De toegepaste dampretour voor de belading/lossing van tankauto's en behandeling van afgassen door
thermische oxidatie/verbranding kan in het kader van het BREF Afvalbehandeling als BBT worden
beoordeeld.
Afgassen van de TNV worden via een gasreinigingsinstallatie (GRI) afgevoerd, waarbij met een droge
gaswasser (natriumcarbonaat) zure bestanddelen zoals SO2, HCI, HF en HBr worden afgevangen.
In voorschrift 7.1.1 is vastgelegd welke installaties/tanks op de centrale dampvenwerkingsinstallatie moeten
worden aangesloten.
In voorschrift 7.1.2 is vastgelegd dat, wanneer de DVI in storing is, er geen verlading van vloeistoffen naar de
op de DVI aangesloten tanks mag plaatsvinden en de vacuümdestillatie dient te worden stopgezet.
Deze activiteiten kunnen worden herstart op het moment dat de, als back-up binnen de inrichting operationeel
gehouden, voormalige thermische oxidatie-oven (TNV-b) in bedrijf is genomen en voor de vacuümdestillatie
de als back-up operationeel gehouden natte gaswassers worden ingezet.
Onderstaande restemissies van de dampverwerkingsinstallatie zijn relevant.
Tabel 4.2: NeR emissie-eisen DVI
Component

Ner-klasse

Grensmassastroom (g/uur)

Emissie-eis (mg/Nm"

stof
totaal organisch koolstof (VOS)
SOx
NOx
HCI
chroom VI
berylium, kwik, PAK's
arseen, thalium en cadmium
vanadiumverbindingen
lood, nikkel en seleen
antimoon, barium, koper, tin en chroom
(anders dan chroom VI)
HF, HBr en HCN
benzeen

8
gO.1
gA.4
qA.5
qA.2
MVP1
MVP1
sA.1

20
2.000
2.000
15
0,5
0,15
0,25

20
20
50
50
3
0,1
0,05
0,05

SA.2
sA.3

2,5
10

0,5
5

gA.2
MVP2

15
2,5

3
1

In het BREF Afvalbehandeling is voor de emissie van VOS een range van 7 tot 20 mg/Nm^ en voor stof een
range van 5 tot 20 mg/Nm^ als BBT beoordeeld. Uit emissiemetingen blijkt dat hieraan wordt voldaan.
Uit periodieke 2011 en 2012 uitgevoerde emissiemetingen ten aanzien van alleen de voormalige thermische
oxidatie-oven alsook ten aanzien van de gecombineerde TNV-b en GRI is gebleken dat de in de tabel 4.2
opgenomen grensmassastromen niet worden overschreden en daarmee de gestelde emissie-eisen niet van
toepassing zijn. Uit deze metingen is gebleken dat ten aanzien van de GRI wordt voldaan aan een
verwijderingsrendement van 98%.
In het BREF Afvalbehandeling is aangegeven dat er bij thermische oxidatie van afgassen ook sprake kan zijn
van een emissie van zware metalen (chroom VI, berylium, kwik, arseen, thalium, cadmium, lood, nikkel en
seleen, antimoon, barium, koper, tin, vanadium en chroom, anders dan chroom VI), HF, HBr, HCN, CO,
PAK's, PCDD/PCDF en PCB+PCN+PCT. Met het voor de TNV-a hanteren van een juiste
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verbrandingstemperatuur van 85010 en een verblijftijd van minimaal 2 seconden wordt de vorming van PAK's,
PCDD/PCDF (dioxinen en furanen) en PCB+PCN+PCT alsook CO voorkomen.
In voorschrift 7.1.3 zijn voor de dampverwerkingsinstallatie, bestaande uit een TNV-a en een GRI, de door
GOG gemeten emissie-vrachten als emissienorm vastgelegd.
Voor zware metalen, HF, NBr, HON en de minimalisatieverplichte stoffen (MVP1- en MVP2-stoffen) zijn de
grensmassastroom-waarden uit de NeR als emissienorm vastgelegd. Voor de MVP1-en MVP2-stoffen
moeten deze waarden (uurvrachten) als een absoluut emissie-plafond worden beoordeeld.
Aanvullend op voornoemde emissie-eisen hebben wij voorschriften opgenomen ten aanzien van de emissie
van dioxinen en furanen. Dioxinen en furanen worden conform de NeR ingedeeld in de klasse Extreem
Risicovolle Stoffen (ERS) waar ook de minimalisatieverplichting voor van toepassing is. De eis die aan deze
stoffen gesteld wordt, is dat bij een emissievracht van meer dan 20 mg/jaar een emissie-eis van 0,1 ngTEQ
(Toxicity Equivalent)/Nm^ geldt. Om te bepalen of de jaarlijkse emissievracht dioxinen en furanen van de
nieuwe DVI lager is dan 20 mg, is in voorschrift 7.1.6 een emissienorm van 0,1 nglEQ/Nm^ opgelegd, waarbij
ook deze gemeten emissie onder standaardcondities dient te worden herleid naar een standaardzuurstofpercentage van 11 %. In voorschrift 7.1.8 is vastgelegd dat gedureden de eerste twee jaren na de
inwerkingtreding van dit besluit minimaal 4x per jaar bemonstering en meting plaatsvinden, waarna kan
worden volstaan met een halfjaarlijkse meting.
Met betrekking tot het, voor de dampverwerkingsinstallatie toegepaste, doekenfilter en het op de silo voor
natriumbicarbonaat voor de droge gaswasser aangebrachte filter is in voorschrift 7.1.9, conform de NeR, een
norm voor de emissie van stof vastgelegd.
De in de aanvraag aangegeven minimale verblijftijd van de te verbranden afgassen in de TNV-a van 0,5 tot 2
seconden voldoet niet aan BBT. Verzocht wordt te mogen afwijken van de minimale verblijftijd van 2
seconden om te kunnen voldoen aan de te behalen emissie-eisen voor NO* uit de vigerende vergunning.
In het BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling wordt met betrekking tot het gebruik van een thermische
oxidatie-oven een verblijfttijd van 2 seconden en een temperatuur (afhankelijk van de toepassing) in de range
van 850 tot 1.000 dan wel 9.00 tot 1.200 G als BBT beschouwd
Op basis van het BREF Afvalbehandeling dient voor de thermische oxidatie van afgassen van de
vacuümdestillatie een verbrandingstemperatuur van 850 O en een verblijftijd van 2 seconden als BBT te
worden beschouwd.
In het BREF Afvalverbranding wordt voor een niet-katalytische verbranding van afgassen afkomstig van
gevaarlijke stoffen met een halogeengehalte (EOX) lager dan 1 volume-%, een verbrandingstemperatuur van
minimaal 850 °C en een verblijftijd van minimaal 2 seconden (gerekend vanaf het moment van injectie van de
verbrandinglucht in de oven) als BBT beschouwd. Voor afgassen afkomstig van gevaarlijke vloeistoffen met
een halogeengehalte (EOX) hoger dan 1 volume-% wordt een minimumtemperatuur van 1.100°C als BBT
beschouwd. In deze BREF is aangegeven dat onder voorwaarden van de minimale verblijftijden kan worden
afgeweken, onder meer indien te allen tijde kan worden voldaan aan een CO-emissie-eis < 50 mg/m^
(daggemiddelde) en indien met een lagere verbrandingstemperatuur een significante reductie van NO* kan
worden bewerkstelligd. Voornoemde verbrandingstemperatuur en verblijftijd zijn enerzijds relevant in verband
met een volledige verbranding van de afgassen (voldoende zuurstofmenging) en de VOS-emissie van de
verbrandingsinstallatie en anderzijds met betrekking tot het voorkomen van de vorming van dioxinen.
In de bij de aanvraag gevoegde BBT-beoordeling van de DVI (kenmerk MD-GR20120031 d.d. 2 februari
2012) wordt verwezen naar de bijzondere regeling G1 van de NeR met betrekking tot verwerking van gassen
van stortplaatsen, afvalvergisting en anaërobe afvalwaterzuiveringsinstallaties en de hierin genoemde
verblijftijd voor fakkelinstallaties. Gezien de samenstelling van de in de DVI te verbranden afgassen en dat
deze installatie niet vergelijkbaar is met een fakkel, achten wij deze verwijzing niet ter zake doende.
Aangezien niet is aangetoond dat de ten aanzien van de DVI op te leggen NOx-eis zal worden overschreden
hebben wij, conform BBT, in voorschrift 7.1.15 daarom vastgelegd dat verbranding van afgassen in de TNV-a
plaats dient te vinden bij een oventemperatuur van minimaal 850°C en een minimale verblijftijd van 2
seconden.
Thermo-mechanical Cuttings Cleaner installatie
Afgassen van de TOO worden via een gaswasser geëmitteerd. Relevante emissies van de TOO betreffen
koolwaterstoffen (KWS) en zwavelwaterstof (H2S). Ten aanzien van deze emissiecomponenten gelden op
basis van de NeR de volgende emissie-eisen.
Tabel 4.3: NeR emissie-eisen TOG
Component
KWS (CxHy)
H2S

NeR-klasse

Grensmassastroom (g/uur)

Emissie-eis (mg/Nm'^

go.1
qO.2
gA.2

100
500
15

20
50
3
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De vrijkomende koolwaterstoffen kunnen op basis van giftigheid (onder andere persistente en accumulerende
stoffen of stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 25 mg/m^) in twee verschillende NeR-klassen voor
gasvormige organische stoffen worden ingedeeld. Voorbeelden van giftige koolwaterstoffen NeR-klasse gO.1
zijn bijvoorbeeld aniline en mercaptanen.
In 2012 heeft GOC metingen laten uitvoeren ten aanzien van voornoemde emissies. Daarbij is geconcludeerd
dat geen van voornoemde grensmassastromen wordt overschreden. Daarmee zijn voornoemde NeR-emissieeisen niet van toepassing. Uit metingen is naar voren gekomen dat er nauwelijks koolwaterstoffen van NeRklasse gO.1 vrijkomen.
Voor de TCC zijn voornoemde grensmassastroom-waardes uit de NeR als emissienorm in een voorschrift
vastgelegd.
In de aanvraag is aangegeven dat de TCC, naast oliehoudend boorgruis, ook voor andere oliehoudende
slibben kan worden toegepast. Aangezien voornoemde emissiemetingen alleen betrekking hadden op de
verwerking van boorgruis en gezien de grote diversiteit van verontreinigingen in oliehoudende slibben en het
feit dat de TCC niet op de DVI is aangesloten, hebben wij in voorschrift 7.2.3 als beperking opgelegd dat de
TCC, op basis van de ingediende aanvraag, alleen mag worden ingezet voor de be-/verwerking van
oliehoudende boorspoeling en boorgruis, welke voldoet aan de gestelde ingangscriteria.
Stoffen met een minimalisatieverplicfiting
Sommige stoffen zijn dermate (milieu) gevaarlijk dat de emissies daarvan nul zouden moeten zijn. Voor de
procesemissies van dergelijke stoffen geldt dat het streven op nulemissie moet zijn gericht, dit wordt in de
NeR aangeduid als de minimalisatieverplichting. De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die
kunnen vrijkomen naar de lucht en die zijn ingedeeld in de categorie "extreem risicovolle stoffen"
en de minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die zijn ingedeeld in de-categorie MVP1 en MVP2.
Een stof wordt op basis van extreme toxiciteit, persistentie en het bio-accumulatiegedrag gerekend tot de
categorie extreem risicovolle stoffen (ERS). Voor extreem risicovolle stoffen geldt dat moet worden gestreefd
naar een nulemissie. Op deze stoffen is de minimalisatieverplichting van toepassing. Bij een emissievracht
van meer dan 20 mg TEQ (Toxiciteit Equivalent) per jaar geldt een emissie-eis van 0,1 nanogram TEQ /Nm^
ERS-stoffen betreffen onder meer PCB's, PCDD en PCDF. Zoals reeds aangegeven wordt met het onder
juiste procescondities in gebruik hebben van de TNV-a de emissie van deze stoffen voorkomen.
Er kan wel een emissie van MVP1- en MVP2-stoffen plaats vinden. Dit betreffen respectievelijk chroom VI,
berylium, kwik en PAK's en benzeen.
Indien voor MVP-stoffen de geldende grensmassastroom wordt overschreden, kunnen de eisen aan de
emissie van deze stoffen worden vastgesteld volgens het hiertoe in de NeR opgenomen stappenplan. In
onderhavig geval is er geen sprake van een overschrijding van de grensmassastromen.
Ook als wordt voldaan aan deze grenswaarden dient er een continu streven te bestaan naar vermindering van
de emissie. Dit wordt nader ingevuld door middel van de onderzoeksverplichting, waarbij is bepaald dat voor
alle vergunde emissies van minimalisatieverplichte stoffen elke 5 jaar het in het in de NeR opgenomen
stappenplan dient te worden doorlopen. Van deze stoffen moet worden bepaald of deze op de meest recente
stoffenlijst voor komen.
Aan de vergunning verbinden wij een voorschrift (voorschrift 7.1.18 ) waarin is bepaalt dat
vergunninghoudster voor de emissie van chroom VI, berylium, kwik, PAK's en benzeen alsook dioxinen en
furanen van de DVI elke 5 jaar voornoemde stappenplan van de NeR dient te worden doorlopen. De in
voorschrift 7.1.3 en 7.1.6 opgenomen emissievracht-eisen moeten worden gezien als een absoluut
emissieplafond.
Inspectie en onderhoud nageschakeide technieken
In voorschriften 7.4.1 en 7.4.2 is vastgelegd dat voor de DVI, de back-up TNV-b voor de VD-1 en VD-2, de
back-up gaswassers voor opslagtanks, de droge gaswasser van de GRI met bijbehorend doekenfilter alsook
de gaswasser van de TCC een inspectie- en onderhoudsprogramma moet zijn geïmplementeerd, waarin is
vastgelegd op welke wijze en met welke frequentie inspectie ten aanzien van en onderhoud aan voornoemde
nageschakeide technieken wordt uitgevoerd.
4.12.3 Diffuse emissie lucht
De binnen de inrichting aanwezige procesinstallatie, tanks en laad- en losinstallaties bestaan uit een groot
aantal samengestelde delen (leidingen, pompen, afsluiters, monsternamepunten, etc.). Ter plaatse van
verbindingen tussen deze delen vindt er ook bij normale bedrijfsvoering een réiatief beperkte lekkage van
VOS plaats. Tevens vindt er bij de op- en overslag van oliehoudende stromen enige emissie van VOS plaats
als gevolg van adem- en vulverliezen van installaties/tanks welke niet op de afgassenbehandelingsinstallatie(s) zijn aangesloten. Ten einde deze emissies te beperken is het noodzakelijk dat een
lekverliezenbeheersprogramma in werking is. Een dergelijk programma bestaat uit het (periodiek) meten van
emissies ter plaatse van mogelijke bronnen. Bij constatering van lekkage dient zo spoedig mogelijk reparatie
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plaats te vinden. Deze reparatie kan. echter een stopgebonden activiteit zijn. In Nederland zijn hiervoor de
documenten "Diffuse emissies en 'emissies bij op- en overslag" en "Meetprotocol voor lekverliezen" uit de
rapportagereeks MilieuMonitor (nr. 14 en 15, maart 2004) van RIVM/MNP opgesteld.
Op deze inrichting is het meetprotocol lekverliezen van toepassing. Deinrichting moet het uitvoeren van een
lekverliezen beheersprogramma kunnen aantonen. Afhankelijk van de grootte van de emissies omvat het
beheersprogramma voor lekverliezen alleen een emissieberekening of een meting en een emissieberekening.
In de aanvraag is aangegeven dat GOC een lekverliezenprogramma heeft geïmplementeerd overeenkomstig
MilieuMonitor 14 en 15. Hiertoe heeft GOC een meetregime (rapport R001-120749HJR-rlk-V02 met
aanvullingen L013/0492271ESP/srbA/01) ter goedkeuring aan ons voorgelegd. Bij brief van 11 januari 2013
hebben wij ingestemd met dit meetregime. Wij hebben dit in voorschrift 7.3.1 van deze vergunning
vastgelegd.
Op grond van hoofdstuk 2 van het meetprotocol Milieumonitor 15 geldt de meetverplichting voor een emissie
aan lekverliezen groter dan 10 ton vluchtige organische koolwaterstoffen per jaar met een dampspanning van
1 kPa (bij 293,15 K en 20 "O) of meer, of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare
vluchtigheid. De emissiedrempel heeft betrekking op de lekverliezen van de gehele inrichting. De verplichting
tot het voeren van een dergelijk beheersprogramma is in deze omgevingsvergunning vastgelegd.
Naast de lekverliezen komen er ook VOS emissies vrij ten gevolge van de belading en het ademen van
opslagtanks, schepen en trucks. Voor wat betreft de op- en overslag van benzine stelt de Regeling opoverslag en distributie benzine milieubeheer directe regels. Voor de belading van andere stoffen dan benzine
gelden deze directe regels nog niet. Hiervoor zijn in deze omgevingsvergunning maatregelen voorgeschreven
overeenkomstig de NeR (paragraaf 3.4.2 en 3.4.3), het BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling, het BREF
Monitoring en het BREF Op- en overslag van bulkgoederen.
Bij brief van 8 oktober 2013 heeft GOC ons een aanvuiling op de aanvraag doen toekomen met betrekking tot
de verwijdering van drijvende daken uit tanks in relatie tot de aansluiting van deze tanks op de DVI.
Aangezien het ontbreken van de drijvende daken naar ons inzien zal leiden tot éen groter op te bouwen
volume dampen in de tanks hebben wij, om te voorkomen dat dit het aanspreken van de druk-/vacuümventielen tot gevolg heeft, in voorschrift 7.3.7 vastgelegd dat bij het in werking treden van de DVI als gevolg
van verladingen, de verzamelde damp van alle op de DVI aangesloten opslagtanks dient te worden
verzameld en verbrand in de DVI.
4.12.4 Emissie stookinstallaties
Binnen de inrichting wordt voor de vacuümdestillatie VD-1 gebruik gemaakt van een aardgasgestookte
thermische olieketel met een vermogen van 2 MWth. Voor de vacuümdestillatie VD-2 wordt een aardgas
gestookte thermische olieketel met een vermogen van 2,8 MWth, een aardgasgestookte stoomketel met een
vermogen van 3,5 MWth en 2 aardgas gestookte diphenylheaters met een vermogen van 2 MWth elk ingezet.
Voor de verwarming van sommige opslagtanks wordt gebruik gemaakt van een, naar aardgasstook om te
bouwen, gasolie gestookte mobiele stoomketel met een vermogen van 2,9 MWth.
Voor de BRP wordt een gasoliegestookte thermische olieketel met een vermogen van 1,9 MWth toegepast.
Voor het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie (< 50 MWth) is het Activiteitenbesluit van
toepassing. De op basis van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling geldende emissie-eisen voor
NOx, S02en fijn stof betreffen de emissie-eisen zoals die in het voormalige Besluit Emissie-eisen Middelgrote
Stookinstallaties (BEMS) waren opgenomen.
Ten aanzien van emissies van voornoemde de aardgas- of gasoliegestookte ketels dient te worden voldaan
aan het bepaalde in artikel 3.7, 3.9, 3.10, 3.10g, 3.10h, 3.101, 3.10j, 3.10k, 3.10o en 3.10p van het
Activiteitenbesluit en artikel 3.6 en 3.7 van de bijbehorende Regeling. Voor de gasoliegestookte
ketelinstallaties is tevens artikel 3.5 lid 1 van de Regeling van toepassing. Voor deze installaties is ook het in
artikel 6.20 van het Activiteitenbesluit vastgelegde overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat voor de
bestaande stoomketels op basis van artikel 6.20 per 1 januari 2017 aan het gestelde in paragraaf 3.2.1 van
het Activiteitenbesluit dient te worden voldaan. Voor deze installaties dient tot 1 januari 2017 voor de emissie
van NOx te worden voldaan aan de eisen van het voormalig van toepassing zijnde Besluit emissie eisen
stookinstallaties B (Bees B). Met betrekking tot de gasoliegestookte installaties dient tot 1 januari 2017 voor
de beperking van de S02-emissie te worden voldaan aan Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Met
betrekking tot fijn stof blijft de reeds vergunde emissie-eis tot 1 januari 2017 gelden, welke opnieuw in
voorschrift 7.7.1 is vastgelegd.
De aardgas- en gasoliegestookte thermische olieketels en de aardgasgestookte diphenylheaters vallen niet
onder de,werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Met betrekking tot deze installaties zijn met betrekking tot
emissie-eisen en -monitoring voorschriften aan deze vergunning verbonden (voorschriften 7.7.1 tot en met
7.7.13. Met betrekking tot de voorschriften is zo veel mogelijk aansluiting gezocht met het Activiteitenbesluit
en bijbehorende Regeling.
In tabel 4.4 zijn alle geldende emissie-eisen voor alle binnen de inrichting toegepaste stookinstallaties
samengevat.
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Uit de bij de aanvraag gevoegde resultaten van, in februari 2012 uitgevoerde, emissiemetingen (rapportnr.
R001-1205856RTY-rvb-V02) blijkt dat voor alle stookinstallaties aan bovenstaande emissie-eisen wordt
voldaan.

Tabel 4.4: Emissie-eisen stookinstallaties
Stookinstallatie
Emissie-eis tot 01-01-2017
(mg/Nm^ bij 3 vol% O2)

Emissie-eis vanaf 01-01-2017
(mg/Nm^bij 3 vol7o O2)

NO,

SO2

stof

NO,

SO2

stof

Gasoliegestookte thermische
olieketels

120

200

50

120

200

5

Aardgasgestookte thermische
olieketels

70

-

-

70

200

-

Aardgasgestookte stoomketel

70

Aardgasgestookte diphenylheaters

70

-

-

70
70

200
200

-

Mobiele stoomketel
tankverwarming:
- gasoliegestookt
- aardgasgestookt (na ombouw)

120
70

.

50

120

200

5

200

-

70

200

-

4.12.5 Meten en registreren emissies
Voor de uitvoering van emissiemetingen en het registreren van meetresultaten in het algemeen is in
voorschrift 7.5.1 en 7.5.2 vastgelegd dat vergunnninghoudster hiertoe dient te beschikken over en invulling
dient te geven aan een door ons goedgekeurd emissiemeet- en registratieprogramma. Eisen met betrekking
tot de uitvoering van metingen en de rapportage van meetgegevens zijn vastgelegd in de voorschriften 7.5.3
tot en met 7.5.12.
Met betrekking tot de meting van de emissies van de DVI heeft GOC ons op 9 oktober 2013 een
ernissiecontroleplan (rapportnummer R003-4791978CBS-rlk-V09-NL, d.d: 8 oktober 2013) doen toekomen. Bij
brief van 29 oktober 2013 hebben wij aan GOC laten weten niet in te stemmen met het ingediende
emissiecontroleplan (ECP). Op 12 december 2013 heeft GOC ons opnieuw een ECP (rapportnummer R0034791978CBS-rlk-V10-NL, d.d. 12 december 2013) ter beoordeling doen toekomen. Omtrent de finale
bijstelling van dit ECP is op het moment van vaststelling van onderhavige beschikking nog overleg gaande
tussen GOC en het bevoegd gezag.
In de voorschriften 7.1.11 tot en met 7.1.13 is de uitvoering van emissiemetingen ten aanzien van de DVI
conform een hiervoor opgesteld ECP vastgelegd. In voorschrift 7.1.13 hebben wij vastgelegd dat de DVI pas
in werking mag zijn wanneer GOC hiervoor beschikt over een, door ons goedgekeurd, ECP.
Aangezien er gebruik zal worden gemaakt van een nieuwe DVI is, in afwijking van het ECP, in voorschrift
7.1.4 vastgelegd dat, om te bepalen of aan de in voorschrift 7.1.3 voor de DVI gestelde emissie-eisen wordt
voldaan, er gedurende een periode van 2 jaar met een verhoogde intensiteit emissie-metingen dienen plaats
te vinden.
Na deze periode mogen emissie-metingen conform het door ons goed te keuren/goedgekeurde ECP worden
uitgevoerd. In voorschrift 7.1.14 is vastgelegd welke, voor de emissie relevante, parameters (erp's) er,
aanvullend op emissie-metingen, ten aanzien van de DVI dienen te worden gemeten en geregistreerd.
4.12.6 Luchtkwaliteit
De kwaliteit van de buitenlucht wordt bepaald door de concentraties in de lucht van een groot scala aan
verbindingen, deels van natuurlijke oorsprong en deels door menselijke activiteit in de lucht gebracht. Om de
kwaliteit van de lucht te kunnen kwalificeren, gelden er voor veel van deze verbindingen limietwaarden. Voor
de belangrijkste grootschalig voorkoimende verbindingen zijn er wettelijk vastgelegde grenswaarden zoals in
Europa is vastgelegd in de EU richtlijnen Luchtkwaliteit. Voor andere componenten zijn er geen wettelijke
grenswaarden of richtwaarden. De voor mens en milieu meest schadelijke daarvan staan bekend als de zeer
zorgwekkende stoffen (zzs-stoffen of prioritaire stoffen). Voor deze groep van stoffen bestaan doorgaans
waarden voor het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR-waarden) in de buitenlucht.
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In het kader van vergunningverlening kunnen zowel de EU-riehtlijn luchtkwaliteit als de groep prioritaire
stoffen relevant zijn.
Sinds 15 november 2007 zijn in hoofdstuk 5 van de Wm luchtkwaliteitseisen opgenomen. Dit zijn
luchtkwaliteitseisen afkomstig van de Europese richtlijnen luchtkwaliteit. 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 vergunningverlening.
Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a. tot en met d. van deze wet, kunnen wij tot vergunningverlening overgaan
indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden van de in bijlage 2
van de Wm opgenomen grenswaarden;
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);
aannemelijk is gemaakt dat de te vergunnen activiteiten "niet in betekenende mate" bijdragen aan de
concentratie in de buitenlucht van de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof en stikstofdioxide.
Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als
toetsingscriteria ten aanzien van de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden
geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht, dat niet mag worden overschreden. De
grenswaarden zijn niet van toepassing op de werkplek als ook op plaatsen waar het publiek normaal
gesproken geen toegang heeft. Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de
inrichting, "daar waar mensen worden blootgesteld" (zie toelichting bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit).
Er zijn voor de volgende stoffen grenswaarden in bijlage 2 opgenomen: stikstofdioxide, stikstofoxiden,
zwaveldioxide, koolmonoxide, ozon, fijn stof, benzeen, polycyclische koolwaterstoffen (PAK's), lood,
cadmium, nikkel en arseen. Om de mate waarin inrichtingen hun omgeving beïnvloeden vast te stellen dienen
berekeningen te worden gedaan volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL 2007). De RBL 2007
bepaalt dat in het geval van industriële bronnen daarvoor immissieberekeningen moeten worden uitgevoerd
met het Nieuw Nationaal Model (NNM). Vervolgens dienen de resultaten van deze berekeningen te worden
getoetst aan de geldende luchtkwaliteitseisen. De RBL 2007 wordt naast de toetsing voor EU-stoffen ook
gebruikt bij de beoordeling van de belasting rond inrichtingen met prioritaire stoffen.
Relevante stoffen
Luchtverontreiniging kan plaatsvinden door een zeer grote groep van stoffen. Voor de toetsing aan wettelijke
of overige luchtkwaliteitseisen is eerst nagegaan welke stoffen voor het bedrijf relevant zijn. GOC kent diverse
bronnen met luchtemissies die de luchtkwaliteit in de omgeving van onderhavige inrichting beïnvloeden. Er
zijn vier typen bronnen te onderscheiden:
a. Procesinstallaties
b. Stookinstallaties
c. Verkeer en vervoersgerelateerde bronnen
d. Opslag van materialen
Gezien de aard van de bedrijfsprocessen en -installaties, en de daarin te be-Zverwerken oliehoudende
stromen met wisselende samenstelling, is een beoordeling op aanwezigheid in de emissies en op de
potentiële concentraties in de buitenlucht uitgevoerd van zowel de EU-stoffen als een aantal voor GOC
relevante prioritaire stoffen. Voor deze vergunning is voor de volgende stoffen de invloed van GOC op zijn
omgeving aan bekende luchtkwaliteitseisen getoetst.
Stof

Afkorting

Toetsingswaarden

Status

PMio

40 |jg/m^ als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde

NO2

50 pg/rn^ als 24-uur gemiddelde concentratie,
maximaal 35 dagen per kalenderiaar
40 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde

Wm, bijlage 2
Fijn stof (zwevende
deeltjes, deeltjes met een
aërodynamische diameter
kleiner dan 10 um
Stikstofoxide

200 pg/m^ als uurgemiddelde concentratie,
maximaal 18 maal per kalenderiaar overschreden

pagina 86 van 214

Zwaveldioxide

350 pg/m^ als uurgemiddelde concentratie,
maximaal 24 maal per kalenderjaar overschreden

SO2

grenswaarde

Benzeen

CeHs

125 pg/m® als 24-uur gemiddelde concentratie,
maximaal 3 maal per kalenderjaar overschreden
5 pg/m^ als Jaargemiddelde concentratie

Zware metalen:
- arseen
- cadmium
- nikkel
- lood
Polycyclische
koolwaterstoffen

As
Cd
Ni
Pb
PAK's

0,006 pg/m' als jaargemiddelde concentratie
0,005 pg/m' als jaargemiddelde concentratie
0,02 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
0,5 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
0,001 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie

streefwaarde
streefwaarde
streefwaarde
grenswaarde
streefwaarde

Hg

Geen immissiewaarde geformuleerd
Minimalisatieverplichting
Divers
Geen immissiewaarde geformuleerd
Indicator voor milieudruk
Geen immissiewaarde geformuleerd
Minimalisatieverplichting
1,6 pg/m^ als jaargemiddelde concentratie
0,05 pg/m' als jaargemiddelde concentratie

MTR voor natuur
MTR voor de mens

grenswaarde

Prioritaire stoffen
Kwik

-

Zware metalen totaal (15x)
Koolwaterstoffen totaal

CxHy

Dioxinen

-

Fluoriden

F, HF

Overzicht emissies
Het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek (Tauw-rapport 004-4823305ENI-srb-V07-NL, d.d. 1
mei 2013) bevat het overzicht en de details van de bronnen met relevante emissies, afkomstig van de vier in
voornoemde typen bronnen van luchtverontreiniging.
De belangrijkste installaties betreffen de DVI, de aanwezige stookinstallaties, de opslag van oliehoudende
stromen, de opslag van vervuilde grond alsook de schepen en het vrachtverkeer van en naar de inrichting.
Voor de verkeersgerelateerde bronnen is belangrijk dat het wettelijk zo is dat voor zover een schip of
vrachtwagen met de installaties verbonden is, of zich op het bedrijfsterrein bevindt, deze geacht wordt
onderdeel uit te maken van de inrichting.
Tabel 4.6 schetst het totaal aan emissies voor zover wij dit hebben kunnen afleiden uit het luchtkwaliteits
onderzoek.
Tabel 4.6: Overzicht van de typen bronnen bij GOC en hun emissies naar de lucht
Brontype
Bronsterkl e (jaarvracht)
stof

NOx

Stof

SOx

CxHy

Dioxine
n

Fluoride
n(HF)

Zware
metalen

(PM10)
kg/j

kg/j

kg/j

10"® kg/j

kg/j

kg/j

15.300

175

7.900

500

1.100

130

110

.

-

45.300

350

Verkeer - voertuigbewegingen
- dieselinstallaties

g.o.
2.400

go.
130

Opslag
Totaal

- opslagtanks
- (vervuilde) grond

>63.000

1
>660

16.900

-

-

-

-

-

9400

-

-

-

>25.000

9.900

1.100

130

110

CO

Stookinstallaties

P P

Procesinstallaties en tanks op DVI

kg/j

CQ

eenheid

Voor alle bronnen geldt dat gerekend is met een bedrijfsduur van 8.760 uur per jaar omdat een continue
bedrijfsvoering is aangevraagd. Ook voor andere parameters is waar mogelijk van een conservatieve of worst
case inschatting uitgegaan om daarmee zeker te stellen dat de emissies in werkelijkheid eerder lager en
zeker niet hoger zullen uitvallen.
Ter toelichting op de tabel is het volgende per brontype relevant:
DVI:
De opgave van emissies is grotendeels gebaseerd op de bestaande vergunningeisen voor de oude
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thermische naverbrander (TNV-b) waarbij voor de groei in de te verwerken afgasstromen, én evenzo de
capaciteit van de installatie, er rekening is gehouden met een evenredige toename (+60%) van de uitstoot
aan NOx en CxHy
Stookinstallaties:
Voor stookinstallaties gelden rechtstreeks werkende emissie-eisen in de vorm van maximale concentraties in
de afgasstroom. Om de jaarvrachten te bepalen zijn deze maximale concentraties vermenigvuldigd met het
maximaal mogelijke rookgasvolume van de diverse installaties. Met eerdere metingen is aangetoond dat alle
installaties ook aan de vaststaande emissie-eisen voldoen.
Verkeer:
Beschreven is een gemiddeld aantal vervoersbewegingen van en naar de inrichting en op het bedrijfsterrein
zelf. Dit zijn per dag 86 personenauto's en 33 vrachtwagens. Verder is er per dag gemiddeld sprake van 1,5
schip dat de locatie aandoet (schatting op basis van 480 schepen per jaar). Een opvallende bron onder de,
aan de bedrijfsactiviteiten gekoppelde, dieselaangedreven installaties is de scheepspomp waarmee lading uit
het schip naar de opslagtaks wordt overgebracht. Deze is verantwoordelijk voor ruim 60% van de voor deze
brongroep opgegeven emissies.
Opslag:
De meeste koolwaterstofemissies uit de opslagtanks worden afgevoerd naar de DVI. De opgegeven emissie
heeft betrekking op lekverliezen en adem- en verdrijvingsverliezen van het deel van de opslagtanks (met de
opslag van minder vluchtige componenten houdende onderwarmde K3- stromen) die niet op de DVI zijn
aangesloten. De stofemissie (PMio) van de opslag van vervuilde grond wordt als verwaarloosbaar gezien.
Toetsing op luchtkwaliteit
Voor onze beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit voorziet het bij de aanvraag gevoegde
luchtkwaliteitsonderzoek (Tauw rapport R004-4823305ENI-srb-V07-NL d.d. 1 mei 2013) in de benodigde
informatie.
Methode van beoordeling
Concentraties van luchtverontreiniging op leefniveau ten gevolge van een bron kunnen, afhankelijk van de
meteorologische omstandigheden, sterk fluctueren. In het NNM wordt een voorspelling van de verandering
van de luchtkwaliteit gegeven waarbij rekening wordt gehouden met de emissieparameters, meteorologie,
chemische reacties en de huidige en toekomstige achtergrondconcentraties. Met behulp van het NNM zijn de
effecten voor de omgeving berekend zoals deze worden verwacht onder de in de aanvraag aangegeven
condities waaronder emissies plaatsvinden en voor een jaar met gemiddelde meteorologische
omstandigheden. Voor de achtergrondconcentraties wordt, zoals de REL 2007 voorschrijft, gebruik gemaakt
van de landelijke bestanden die het RIVM hiervoor jaarlijks beschikbaar stelt.
Fijn stof
De emissie van fijn stof heeft betrekking op vrijwel alle bronnen bij GOG zoals tabel 4.7 duidelijk maakt. De
bronbijdrage van de inrichting is buiten de terreingrens over het algemeen gering, i.e. lager dan 0,4 pg/m^. Er
is geen enkele plek waar de inrichting wel in betekenende mate bijdraagt (meer dan 1,2 pg/m^). De zwaarst
belaste plek is op de openbare weg, voor de bedrijfsingang. Dit als gevolg van emissies van pompen op
aangemeerd liggende schepen die gebruikt worden bij het lossen. De jaargemiddelde achtergrondwaarde ter
plaatse bedraagt 15,3 pg/m^. De som van achtergrond en bronbijdrage is maximaal berekend op 19,9 pg/m^.
Daarmee staat vast dat de invloed van GOG niet leidt tot overschrijding van een grenswaarde.
Stikstofdioxide
Vanuit de inrichting word NOx (een mengsel van NO en NO2) geëmitteerd met de afgassen van
verbrandingsinstallaties, zoals toegestaan conform algemene regelgeving. Voor de toetsing aan de
luchtkwaliteit worden de N02-componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de N02-concentratie
rekening gehouden met de omvorming van NO naar NO2 onder invloed van ozon. De achtergrondconcentratie
bedraagt in dit gebied 10,8 pg/m®. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie buiten de inrichting,
inclusief de bijdrage van de bronnen van GOG, bedraagt 25,9 pg/m^. De gevonden bronbijdrage van GOG is
dus maximaal 15,1 pg/m^ en dat is net als bij fijn stof in de onmiddellijke nabijheid van de loswal ten gevolge
van de scheepspomp. Over een groter gebied, tot aan de overkant van het Oosterhornkanaal, blijft de
bijdrage van GOG beperkt tot minder dan 5 pg/m^. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40
pg/m®) wordt daarmee niet overschreden. In een klein gebied is er wel sprake van een bijdrage van "in
betekenende mate".
Zwaveldioxide
De S02-emissie is afkomstig van de verbrandingsemissies, welke voldoen aan de daarvoor te stellen eisen.
De bronbijdrage van de inrichting is berekend op jaargemiddeld maximaal 5,5 pg/m^. Over een klein gebied
buiten de inrichting bedraagt de bronbijdrage jaargemiddeld 1,5 tot 3 pg/m^. Dat is in dezelfde orde van
grootte als de lage jaargemiddelde achtergrondwaarde voor SO2 van 3,4 pg/m^. Normoverschrijdingen zijn
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dan ook niet te verwachten. Er zijn geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde van 350 jjg/m ®
berekend of van de daggemiddelde grenswaarde van 125 [jg/m^
Benzeen en PAK's
Bij GOC zijn de emissies van benzeen en PAK's niet exact bekend of gereguleerd. Daar waar er bij GOC
koolwaterstoffen vrijkomen, moet in principe met deze componenten rekening worden gehouden. PAK's zijn
echter geen vluchtige stoffen, zodat deze uitsluitend bij de DVI deel uit zouden kunnen maken van de
afgassen. De kwaliteit van deze verbranding zal echter zodanig zijn dat een eventuele emissie van PAK's niet
optreedt en als verwaarloosbaar mag worden beschouwd. Voor benzeen ligt dit anders. De gevolgde
benadering voor de toetsing aan de grenswaarde van benzeen is te kijken naar de bronbijdrage die de
uitstoot aan CxHy totaal oplevert. Dat is een absolute "worst case" benadering, omdat verwacht mag worden
dat benzeen hooguit een klein deel (<1%) van het totaal aan koolwaterstoffen uitmaakt. De bronbijdrage van
de inrichting aan CxHy is berekend op jaargemiddeld maximaal 2-3 pg/m^ CxHy. De bronbijdrage aan benzeen
zal dan naar schatting hooguit circa 0,05 pg/m^ bedragen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat, als gevolg van
de bijdrage van GOC, er een overschrijding van de norm optreedt (jaargemiddeld 5 pg/m^).
Zware metalen
Ook voor de zware metalen geldt dat de exacte uitstoot van componenten als arseen, cadmium, nikkel of lood
niet bekend is. De beschouwing op de effecten van de uitstoot van GOC op de luchtkwaliteit gebeurt daarom
op basis van het totaal aan verwachte emissies aan zware metalen. Daarbij is rekening gehouden met een te
maken onderscheid in een bepaalde stof-categorie, dit vanwege eigen verspreidingskarakteristieken. Met
reeds aanwezige achtergrondconcentraties is geen rekening gehouden, deze zijn als verwaarloosbaar laag te
beschouwen. Aldus zijn de rekenresultaten bepaald die tabel 4.8 weergeeft.
Tabel 4.7: Berekende jaargemiddelde bijdrage GOC voor zware metalen
Component
Maximale bijdrage (pg/m"*)
Arseen
Cadmium
Nikkel
Lood

0,0003
0,0003
0,0025
0,0025

Norm (streefwaarde) (pg/m"*)
0,006
0,005
0,02
0,5 (grenswaarde)

Tabel 4.7 toont aan dat er,in nabijheid van de inrichting geen concentraties aan zware metalen verwacht
mogen worden die in de buurt zullen liggen van de luchtkwaliteitseisen.
Overige stoffen
Er is tot slot ook aandacht besteed aan enkele relevante luchtverontreinigende componenten in de uitstoot
van GOC zonder wettelijke norm. Dit betreft de voor Nederland prioritaire stoffen kwik en dioxinen, en de
aandachtsstoffen HF (fluoriden), totaal koolwaterstoffen en totaal zware metalen.
Uit het doorrekenen dat in het kader van de componenten met een wettelijke norm is gebeurd, is al
geconcludeerd dat GOC geen wezenlijke bijdrage levert voor de componenten totaal koolwaterstoffen en
totaal zware metalen. Het optreden van schadelijke gehalten is voor tieide verzamelingen van stoffen dan ook
niet te verwachten. Uit de berekening voor zowel HF als dioxinen, zie tabel 4.8, blijkt dat ook voor deze
componenten - bij het voldoen aan de gestelde emissie-eisen - geen relevante belasting van de omgeving is
te verwachten.
Conclusie
De luchtemissies van GOC zijn, met de voorgeschreven maatregelen en de gestelde emissie-eisen, zodanig
beperkt dat er voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsnormen van bijlage 2 van de Wm. Voor overige relevante
componenten is geen schadelijke belasting van de omgeving te verwachten.
Tabel 4.8: Berekende jaargemidde de bijdrage GOC voor HF en dioxinen
Component
Maximale bijdrage (pg/m^)
HF (fluoriden)
Dioxinen

0,013
0,12.E"''

Toetswaarde (pg/m")
0,05 (schatting achtergrond)
10.E"'' (scha tting achtergrond)

4.12.6 Emissiehandel CO2 en NOx
Op 1 januari 2005 is in Nederland de C02-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties met een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen ónder het Besluit
C02-emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in
Nederland en, indirect, tot besparing van energie.
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Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NO*in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie (in vrachten) van bedrijven kan worden
verhandeld. Daarmee wordt beoogd dat er meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter
beperking van deze emissies. Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen
groter dan 20 MW vallen onder de reikwijdte van het Besluit NOx-emissiehandel. Het voornemen is om de
handel in NOx-emissierechten per 1 januari 2014 af te schaffen.
De binnen onderhavige inrichting aanwezige stookinstallaties hebben een gezamenlijk thermisch vermogen
dat kleiner is dan 20 MW. De inrichting valt daarom niet onder bovengenoemde besluiten inzake handel in
emissierechten van CO2 en NOx.
4.13
Emissie van geur
4.13.1 Beleidskader
Landelijk beleid
Het bevoegd gezag bepaalt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur op basis van de hindersystematiek
zoals is beschreven in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van
industrie en bedrijven (niet veehouderijen).
De handleiding heeft de status van een informatiedocument en vervangt de geurparagrafen 2.9 en 3.6 uit de
NeR. In de Ner wordt in deze geurparagrafen verwezen naar de handleiding en het daarin opgenomen
stappenplan waarmee een vergunningaanvraag op het aspect geur kan worden beoordeeld.
Provinciaal beleid
De provincie Groningen heeft voor de beoordeling van de aanvraag de werkwijze toegepast die is afgeleid
van de hindersystematiek uit de NeR. De hindersystematiek ontbeert echter een toetsingskader.
Op 29 oktober 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen een provinciaal geurbeleid vastgesteld.
Het geurbeleid van de provincie Groningen is opgenomen in bijlage 1 van de "Beleidsregel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2016" (VTH-kader). Daarmee is voor het aspect geur
bepaald hoe wij in de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgaan met onze
bevoegdheid.
4.13.2 Toetsingskader
Algemeen uitgangspunt bij vergunningverlening is dat aan BBT moet worden voldaan. Elk geurrapport dient
dan ook een zogenaamde BBT-toets te bevatten, waarbij de volgende punten beschreven moeten zijn:
welke maatregelen mogelijk dan wel voorgeschreven zijn met de wijze waarop daar invulling aan
gegeven wordt;
rendement en effect van maatregelen (bron en verspreiding);
crossmedia effecten van maatregelen;
kosten en kosteneffectiviteit, mede in relatie tot het aantal personen dat geurhinder kan ondervinden, en
- een conclusie ten aanzien van de toepassing van de BBT.
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.
Volgens paragraaf 2.9.2 van de NeR stelt het bevoegd gezag in een specifieke situatie vast welke objecten
beschermd moeten worden tegen geurhinder. Dit betreffen woningen en andere locaties waar mensen zich
bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden. Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten
beschermd horen te worden tegen geurhinder, kunnen wel verschillen in het niveau van bescherming worden
gehanteerd.
Voor de bepaling of geurgevoelige objecten een hoog of minder hoog beschermingsniveau krijgen, wordt
aangesloten bij de definitie van stedelijk gebied en buitengebied volgens het POP (besluit "Begrenzing
buitengebied", 20 april 2010). Objecten met een hoog beschermingsniveau bevinden zich in het stedelijk
gebied en objecten met een laag beschermingsniveau in het buitengebied.
Stedelijk gebied omvat echter ook bedrijfsterreinen. Het is niet logisch om bedrijfsterreinen een hoog
beschermingsniveau te bieden. Daarom krijgen objecten op bedrijfsterreinen ook een lager
beschermingsniveau. Bedrijfsterreinen waarop dit van toepassing is worden gedefinieerd in artikel 4.1, lid g
van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009.
Voor de geuremissie wordt, met in acht neming van het bovenstaande, door ons het in de onderstaande tabel
4.9 weergegeven toetsingskader gehanteerd voor te beschermen, geurgevoelige, objecten.
Tabel 4.9: Geurgevoelig objecten
Norm

98-percentielconcentratie behorende bij een
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hedonische waarde (H) geldend voor:
(A) Obiecten met een hoop beschermingsniveau
(B) Obiecten met een laag beschermingsniveau
(C) Maximumbelasting te beschermen obiecten

-0,5
-1
-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, respectievelijk een laag beschermingsniveau gemotiveerd
worden afgeweken tot de B-waarde respectievelijk de C-waarde;
afwijken van de A- of B-waarde kan alleen op basis van verblijftijden en emissietijdstippen, dit ter
beoordeling van het bevoegd gezag, en wordt toegepast indien de tijdstippen van mogelijke hinder niet
gelijktijdig optreedt met het gebruik van het object. Bijvoorbeeld, hoge geurbelasting van een school
gedurende de nachtelijke uren;
overschrijdingen van de C-waarde mogen niet voorkomen.
In die situatie waar geen hedonische waarde bekend is hanteren wij een geurdrempel van 0,5 Odour Units
(GUE) per m^ (H=0) als 98-percentiel. Daar waar de emissie uit meerdere geurtypen (met verschillende
hedonische waarden) bestaat, wordt een naar de concentratie behorende bij de hedonische waarde gewogen
emissie gehanteerd.
Bij nieuwe bronnen moet de geurbelasting geschat worden op basis van kengetallen. Deze kengetallen
hebben dus per definitie een zekere onnauwkeurigheid. In de praktijk kan het voorkomen dat de werkelijke
emissie ongunstig uitvalt voor de (reeds aanwezige) omgeving. Een extra bescherming voor de omgeving is
dus gerechtvaardigd. In situaties waarbij de bron nieuw is hanteren wij daarom een veiligheidsfactor 2 op de
normconcentratie.
De beleving van hinder wordt met name veroorzaakt door geurpieken. Naast de gebruikelijke 98percentielconcentratie (de concentratie de gedurende 98% van de tijd onderschreden wordt) dient ook
getoetst te worden aan de concentraties bij hogere percentielen, te weten de 99,5- en 99,9-percentiel. Voor
discontinue en hoge bronnen zijn deze hogere percentielen zeker van belang. Voor de hogere percentielen
hanteren wij ten opzichte van de 98-percentielconcentratie voor de normstelling voor de 99,5- en de 99,9concentratie respectievelijk een factor 2 en 4. Hiermee wordt aangesloten bij de in Nederland gangbare
methode om geurpieken te normeren.
4.13.3 Beoordeling (algemeen)
De bedrijfsactiviteiten die GOG uitvoert zijn geurrelevant. Bij het be-/verwerken van oliehoudende
(afval)stoffen komen koolwaterstoffen vrij, die in meer of mindere mate te ruiken zijn. De te be-/verwerken
oliehoudende (afval)stoffen kunnen ook andere olie-achtige verontreinigingen bevatten die bijdragen aan de
geuremissie. De geurhinder die GOG de afgelopen jaren in haar omgeving heeft veroorzaakt, wordt bevestigd
door de, door omwonenden, ingediende geurklachten.
GOG zet met de ingediende aanvraag in op het voorkómen van geurhinder in de toekomst. De aanvraag
voorziet op dit punt in een combinatie van bestaande en nieuwe (extra) maatregelen die dit moeten
bewerkstelligen.
Bij de aanvraag is een geuronderzoek gevoegd (rapportnr. 4823305BWH-nnc-V03-NL, d.d. 1 mei 2013)
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel geur de verschillende bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen
en met welke voorgenomen maatregelen de kans op geurhinder in de omgeving zal worden geminimaliseerd.
Het is niet eenvoudig om de toekomstige situatie te beschrijven voor wat betreft de geuremissie bij GOG en
de geurbelasting van de omgeving die daar het gevolg van is. Vanwege de grote diversiteit van de binnen de
inrichting te be-/verwerken oliehoudende (afval)stromen en de veelheid van op- en overslag en
be-/verwerkingshandelingen die op het bedrijfsterrein plaats vinden, maken dat ten aanzien van het
geuronderzoek de nodige aannames moeten worden gemaakt. In het geuronderzoek van GOG wordt op deze
situatie ingespeeld door de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en conservatieve aannames te doen ten
aanzien van kentallen en emissiefactoren.
Om dezelfde reden is door ons bij het beoordelen van de aangevraagde geursituatie aandacht besteed aan
het realiteitsgehalte van alle cijfers en de zekerheden ten aanzien van het voorkomen van storingen dan wel
het beperken van de gevolgen er van. Hiermee willen wij waarborgen dat met de aangevraagde situatie,
geurhinder inderdaad voorkomen kan worden.
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Met het stellen van voorschriften in de vergunning is duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen het bedrijf zich
aan dient te houden. Tevens zijn de voorschriften bedoeld om op te kunnen treden als er zich onverhoopt
afwijkingen ten opzichte van de gewenste bedrijfssituatie voor doen (niet functionerende maatregelen, een te
hoge geuremissie, het niet behalen van het gestelde doel) en er dus (kans op) hinder in de omgeving is.
4.13.4 Beoordeling geuronderzoek
Vrijwel alle binnen de inrichting van GOC uit te voeren hoofdactiviteiten, zoals beschreven in paragraaf 2.3,
zijn geurrelevant. Binnen de inrichting zijn drie typen geurbronnnen te onderscheiden, die in het
geuronderzoek zijn uitgewerkt:
de procesinstallaties (VD-1, VD-2 en ICC);
- de AWZ;
op- en overslagactiviteiten, i.e. opslagtanks, leidingen en overige bedrijsonderdelen die betrokken zijn bij
de op- en overslag van (vloeibare) oliehoudende (afval)stoffen.
Er is voorzien in diverse maatregelen ten aanzien van deze geurbronnen die de geuruitstoot dienen te
beperken. Ten opzichte van de huidige situatie, met al de nodige maatregelen, zijn er twee grote
veranderingen aan te wijzen. Dit zijn a) het fors uitbreiden van het aantal opslagtanks waarvan de emissie
wordt afgezogen en behandeld in b) een nieuwe DVI. De DVI betekent een uitbreiding van de huidige
belangrijkste geurmaatregel, de thans voor de afgassen van de VD-1 en VD-2 toegepaste TNV-b. Nieuw aan
de toegepaste DVI is dat deze dus ook de emissies vaneen groot aantal tanks behandelt, dat de
verbrandingscapaciteit is vergroot en dat achter de nieuwe naverbrander (TNV-b) nog een gaswasser is
geschakeld voor het afvangen van de stofvormige emissie, wat met name zure componenten zijn. Van de DVI
wordt een verwijderingsrendement verwacht van meer dan 98%, wat voor geur volledig op het conto wordt
geschreven van de TNV. Voor de gaswasser is gekozen om hier geen enkele geurverwijdering aan toe te
schrijven.
De geuremissie van de diverse bedrijfsonderdelen inclusief de DVI, behorende bij de genoemde drie typen
bronnen, is in het geuronderzoek bepaald op basis van metingen aan de bestaande installaties in combinatie
met diverse aannames. De beschikbare meetresultaten hebben betrekking op de VD-1, VD-2 en TCC, de
bestaande TNV-b en de AWZ.
De geuremissie die te koppelen valt aan de verladingsemissies uit opslagtanks, leidingen, pompen en
dergelijke, is gebaseerd op aannames. Enerzijds komt dit door de aard van de bronnen waar de
verladingsemissies bij vrijkomen, deze zijn lastig te bemonsteren, anderzijds heeft dit er mee te maken dat
GOC een grote diversiteit aan oliehoudende (afval)stromen op- en overslaat en be-/verwerkt, waarbij vaak
een onbekende mix aan geurrelevante koolwaterstoffen en mogelijk andere geurveroorzakende componenten
kan vrijkomen. Het doen van aannames is dan onvermijdelijk. Wij zijn van oordeel dat GOC een acceptabele
methode heeft toegepast om een betrouwbare schatting te kunnen maken van de geuremissie. De in het
geuronderzoek beschreven aannames worden in het onderstaande nader uitgewerkt.
Op basis van het bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek zijn de volgende geurbronnen met de navolgende
kenmerken te onderscheiden.
Tabel 4.10: Geurbronnen
Type bron

Geurmaatregel
Procesinstallaties
Waterzuivering
(AWZ)
Op- en oversiag

Totaai
*)

Omschrijving

DVi
VD-1 en VD-2
TCC
Totaai
Tanks met afzuiging
Tanks zonder afzuiging
K3-opslagtanks
Bitumentanks
Tank-tank verladingen
Laden/iossen schepen:
- KI-vloeistoffen
- K3-vloeistoffen
Laden/lossen auto's:
- KI-vloeistoffen
- K3-vloeistoffen
Lekverliezen
Maximum uuremissie

Bronsterkte
(miljoen OUe/h)
Reëel Rapport

Bijdrage

Bron
hoogte
(m)

Tijdsduur
(fractie v/h
jaar)

Methode
M= meting
A= aanname

5,5

11

3

12

1

15
3

30
6

8
2

4
2

1
1

M+A
M
M

*)

*)

-

-

-

-

2
2
2

0,37
1
0,2

-

-

2

0,5

-

-

2
2

0,5
1

*)

1

<115
< 10
< 120
<38

")
<35
<2

")

(%)
-

-

-

66
115
10
120

*)

10

38

*)
35
2
367

Emissie = O, geen eigen emissie, afgas aangesloten op de DVI

10
1
100

pagina 92 van 214

A

A
A
A
M+A

**) geen opgave, rapport vermeldt alleen conservatieve schatting

In de voorschriften is vastgelegd dat GOC, ha het operationeel hebben van de nieuwe situatie (in werking zijn
van de DVi), door middel van een geuronderzoek de werkelijke, in de praktijk optredende, uitstoot van de
onderscheiden geurbronnen te bepalen (voorschriften 7.6.8 tot en met 7.6.13). Dit referentie geuronderzoek is
bedoeld om te bepalen of voor de inrichting aan het bepaalde in voorschriften 7.6.1 tot en met 7.6.7 wordt
voldaan.
De reële (en niet de conservatief geschatte) emissies van de procesinstaiiaties en de AWZ, ais
plafondwaarde voor de geuruitstoot ervan, zijn vastgelegd. Ditzelfde is niet gebeurd voor alle bronnen
verbonden met de op- en oversiagactiviteiten. De reden daarvoor is de ais laag ingeschatte praktische
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Daarvoor in de plaats is voorgeschreven dat GOC de diffuse
geuremissies dient te monitoren (voorschrift 7.6.4). Bovendien wordt het bedrijf verplicht, ai dan niet in reactie
op klachten, de oorzaak van buiten de inrichting waarneembare afwijkingen binnen de reguliere
bedrijfssituatie snel te achterhalen, zodat ook snel passende maatregelen kunnen worden getroffen.
4.13.5 Beoordeling geurbronnen
Het bovenstaande overzicht laat zien dat de op- en overslagactiviteiten met K3-vloeistoffen in tanks die niet
op de DVI zijn aangesloten, verreweg de grootste resterende geurbron zijn. Ook wordt duidelijk dat er
bronnen zijn die continu (kunnen) emitteren en dat er bronnen zijn waar maar een deel van de tijd geur bij zal
vrijkomen. De inrichting van GOC is daarmee, als geheel, als een discontinue bron te beschouwen.
In het geuronderzoek is een inschatting opgenomen van de totale geuremissie. Als alle bronnen emitteren is
de totale geuremissie geschat op 367 miljoen OUE/h.
Voor die uren waarin alleen de continue bronnen bijdragen, wordt een geuremissie van 59 miljoen OUE/h
berekend. Tijdens alle andere uren zal de geuremissie van GOC zich tussen deze twee waarden in bevinden.
Het geurrapport bevat, zoals reeds aangegeven, diverse aannames. Deze aannames zijn in de onderstaande
tabel 4.11 uitgewerkt en door ons voorzien van een inschatting over de onzekerheid die hiermee sanemhangt
voor de beoordeling van de geursituatie bij GOC.
In grote lijnen valt te concluderen dat ten aanzien van de aannames in het geuronderzoek, met name ten
aanzien van de factoren met een wezenlijke invloed, de onzekerheid conservatief is ingeschat. Dat zorgt als
eindresultaat voor een totale geuremissie waarvan verwacht mag worden dat deze in werkelijkheid eerder
kleiner dan groter zal blijken te zijn.
Het is erg onwaarschijnlijk dat alle, deels al conservatief ingeschatte, parameters zodanig afwijken dat het
alleen maar negatieve effecten heeft op de geuremissie. Al met al zijn wij de overtuiging toegedaan dat met
het geuronderzoek een veilige inschatting van de te verwachten geuremissie is gemaakt.
In voorschriften is vastgelegd dat, wanneer GOC conform de vergunning in bedrijf is, de werkelijke
geuremissie moet worden bepaald. Op die manier zal de realiteitswaarde van de diverse inschattingen blijken.
Vastgelegd is hoe het hiervoor uit te voeren geuronderzoek er uit moet zien. De voorschriften verplichten het
bedrijf ook geurrelevante parameters blijvend te monitoren. Veelal zal dit bestaan uit metingen en controles
die primair plaatsvinden voor het monitoren van koolwaterstoffen of andere luchtemissies.
Tabel 4.11: Aannames geuronderzoek
Bedrijfs
Omschrijving
onderdeel
Geurmaatregel
Proces
installaties
Waterzuivering
(AWZ)

Op- en overslag

DVI
VD-1 en VD-2
TCC
Totaal

Tanks met afeuiging
Tanks zonder afzuiging:
- K3-opslagtanks
- Bitumentanks
- Tank-tank verladingen
Laden/lossen schepen:
- K1-vloeistoffen
- K3-vloeistoffen
Laden/lossen auto's
- KI-vloeistoffen

Aannames
positief

Aanname
negatief

Factor 2 op gebruikt
meetresultaat.

00

Metingen zijn van oude
installatie.
Discontinue bronnen
meegenomen als ware
het continue bronnen.

00
00

Beschikbare meting is maar
één triplometing.

00

Omvang emissies als vaste
waarde genomen (niet
fluctuerend).
Keuze parameters emissie
bepaling hier en daar
aanvechtbaar.
Verhouding KI of K3 in de

0

Perioden waarin bij deze
bronnen emissies
optreden reëel geschat
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Oordeel
invloed*

—

0

0

- K3-vloelstoffen
Lekverliezen

doorzet op ervaring.
Verhouding afzet via schip of
auto onzeker.
Bitumentanks emissie
aannames zeer onzeker.
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0
0

Algemeen

Betreffende het gehele
geuronderzoek

Hoeveelheid geur bil
vrijkomende gassen zeer
ongewis: samenstelling
onbekend.
Relatief lage waarde
omrekenfactor kg KWS
naar geur (gerudrempel).

00

00

Onderbouwing keuze
geurdrempel beperkt.
Strenge waarde
aangehouden voor
Hedonische waarde.

O
000

Locaties bronnen niet
gespecificeerd maar op
dezelfde plek gelegd.
Gehele bedrijf
Totale gëurimpact GOC
* Oordeel invloed: geen of zeer gering = x, gering = xx, matig = oo, substantieel = ooo

4.13.6 Beoordeling geurbelasting
Om de invloed op leefniveau van de beschreven geuremissie te bepalenj;dienen verspreidingsberekeningen
te worden uitgevoerd. Ook hierbij zijn diverse keuzes te maken en is er invloed van de gemaakte aannames.
De relatief grote afstand tussen de inrichting van GOC en de meest nabijgelegen, voor geurhinder gevoelige,
locaties in de omgeving (Borgsweer: 2 km, Farmsum: 4 km en Wagenborgen: 6 km (zie bijlage.5 van deze
beschikking) maakt deze aannames echter weinig kritisch voor het geuronderzoek als geheel.
Bij de berekeningen van de geurbelasting hebben wij vooral gelet óp hoe is omgegaan met de tijdsduur van
de emissies uit de diverse bronnen en het tijdstip van de dag waarop deze plaats vinden. Wij hebben
geconstateerd dat in het geuronderzoek hier methodisch correcte aannames voor zijn gedaan. Wij gaan er
van uit dat de, op ervaringscijfers gebaseerde, bedrijfstijden juist zijn en ook voor de toekomst kunnen worden
gehanteerd. Verder valt te constateren dat voor de bronlocaties en.bronhoogtes vrij grove maar conservatieve
keuzes zijn gemaakt wat, samen met de relatief grote afstand tot gevoelige bestemmingen, een veilige
benadering van de te verwachten geurbelasting oplevert.
Voor de beoordeling op het wel of niet aanvaardbaar zijn van de berekende geurbelasting, gebruiken wij een
standaard (H = -0,5) of een gemeten hedonische waarde van een geur of bedrijf. De hedonische waarde
karakteriseert de aard (onaangenaamheid) van een geur en daarmee de mate waarin een geur of
geurbelasting potentieel in staat is hinder te veroorzaken.
Bij GOC zijn voor diverse bronnen de hedonische waarden met metingen bepaald, maar niet voor alle.
Omdat van de emissies afkomstig van de op- en overslag geen hedonische waarden bekend zijn, wordt in het
geurrapport voor de hedonische waarden 0,5 OUe/m^ gehanteerd. Dit is in overeenstemming met het
provinciale geurbeleid en een voor het voorkomen van hinder bedoelde veilige benadering zoals tabel 4.12
laat zien.
De percentielen is het tweede element dat wij bij de beoordeling van een geurbelasting betrekken. De
percentielwaarde drukt de hoeveelheid tijd uit, als percentage van het aantal uren per jaar, dat de
geurbelasting onder een bepaalde geurconcentratie blijft. De 98-percentiel geldt als de standaard in
Nederland. Deze geeft aan welke geurconcentratie gedurende 98% van de tijd niet overschreden wordt en
slechts 2% van de tijd dus wel. Het is een afgesproken en onderbouwde maat voor te verwachten hinder.
Landelijk wordt aanbevolen niet alleen de 98-percentiel te nemen, maar ook naar de berekende geurbelasting
bij hogere percentielen te kijken. Dit om er zeker van te zijn dat piekbelastingen (vaak door niet-continue
bronnen) niet over het hoofd worden gezien.
Tabel 4.12: Hedonische waarden
Bron
Geurmaatregel DVI (TNV-ander)
Procesinstallatie ICC
Afvalwaterzuivering
Op- en overslag (emissies uit tanks)
Gehanteerde toetswaarde

Hedonische
H = -0,5
2,7
2,0
2,1
0,5

waarde (OUE/m'^
H = -1
H = -2
4,5
12
4,4
20
12
3,7
0,5
0,5

Opmerkingen
Gemeten
Gemeten
Gemeten
niet gemeten ^
•2.

^ Grote diversiteit aan vrijkomende geuren en stoffen; daarom met metingen moeilijk uitsluitsel overgeurtype
^ De standaardwaarde uit het geurbeleid voor geuren waarvan geen hedonische waarden bekend zijn.
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Het meenemen van de hogere percentielen hebben wij als volgt in ons beleid verwerkt:
Beoordeling vindt plaats aan de voor toetsing gekozen hedonische waarde als 98-percentiel;
De 99,5- en 99,9-percentiel als hogere percentielen worden beoordeeld waarbij toetswaarden worden
gehanteerd die zijn afgeleid van de waarde voor de 98-percentiel volgens de verhouding 1:2:4.
In het geval van GOC betekent dit dat, de hedonische waarde met de percentiel gecombineerd, het volgende
toetsingskader passend is:
a. Op basis van gemeten hedonische waarden zou een toetsing ter plaatse van woonbebouwing aan
2 OUE/m^ als 98-percentiel en bijbehorende hogere percentielen een goede bescherming tegen hinder
betekenen, maar
b. Er is voor gekozen uit te gaan van de standaard-toetsingswaarde van 0,5 OUE/m^ als 98-percentiel
(kortweg 0,5/98), de 1/99,5 en de 2/99,9.
De verspreidingsberekeningen in het geuronderzoek laten ten opzichte van dit toetsingskader het volgende
beeld zien:
Tabel 4.13: Geurverspreiding
Woongebied
Borgsweer
Lalleweer
Woldendorp
Farmsum
Standaard toetswaarde geurbeleid

Percentie waarde
98-p
99,5-p
0,2
0,5
0,2
0,5
0,1
0,2
0,1
0,3
1,0
0,5

Opmerkingen
99,9-p
1,1
1,1
0,4
0,5
2,0

Bij vergelijk met het geurbeleid
blijkt 99,9-percentiel de meest
kritische.

Tabel 4.13 laat zien dat de in het geuronderzoek gepresenteerde geurbelasting, als gevolg van alle
aangevraagde activiteiten van en maatregelen bij GOC, in de woongebieden ongeveer een factor 2 onder de
waarden, die door ons als afdoende bescherming tegen hinder worden gezien, blijft.
Mede gezien:
a. De relatief hoog ingeschatte geuremissies van het bedrijf;
b. De reële en deels conservatieve wijze van berekenen van de geurbelasting,
achten wij de kans zeer klein dat de geuremissie van GOC in de toekomstige situatie tot een niet acceptabele
geurbelasting en dus hinder zal leiden. In de voorschriften zijn, om dit te borgen, het monitoren en toetsen van
die parameters vastgelegd die veel invloed op deze berekende verwachting kunnen hebben.
Gezien de aangevraagde en door ons geverifieerde lage geurbelasting van de omgeving, beoordeeld op
basis van het strengste toetsingskader uit ons geurbeleid, achten wij deze geurbelasting als het aanvaardbaar
hinderniveau voor deze situatie .
Ten opzichte van de standaard toetswaarden is dat een factor 2 lager, om zo de onzekerheden in prognoses
voor de toekomst op te kunnen vangen. In de v oorschriften is vastgelegd dat bij overschrijding van een
geurbelasting van 0,25 OUE/m^ als 98-percentiel, 0,5 OUE/m^ als 99,5-percentiel en 1,1 OUE/m^ als 99,9percentiel er sprake is van een ongewenste geursituatie waarop actie van het bedrijf dient te volgen.
4.13.7 Analyse op klachten
De inrichting van GOC geeft aanleiding tot geurhinder. In het verleden is er bij tijd en wijle sprake geweest
van zeer veel overlast. Ter illustratie daarvan geeft onderstaande tabel het overzicht van de bij de provincie
gemelde geurklachten over de periode 2010 tot heden.
De aan GOC toegekende geurklachten hebben betrekking op klachten waarvan door een, door het bevoegd
gezag aangewezen, toezichthoudend ambtenaar ter plaatse is geverifieerd of er sprake is van geurhinder en
of deze geurhinder is toe te wijzen aan GOC. De meeste geurklachten deden zich voor in Borgsweer, gevolgd
doorTermuntenzijl, Farmsum en Delfzijl.
De omvang van het aantal over GOC gemelde geurklachten geeft aan dat het voorkómen van hinder in het
verleden duidelijk niet is gelukt. Het beeld uit het klachtenoverzicht lijkt wellicht in tegenspraak met dat wat
hiervoor is gepresenteerd op basis van de nu berekende geurbelasting. Gezocht is naar een verklaring
hiervoor. Deze is gevonden in een analyse op de aangebrachte veranderingen ten aanzien van de, in het
verleden als normaal beschouwde, bedrijfsvoering, i.e. op het nemen van maatregelen om de reguliere
emissies te reduceren en het optreden van incidenten en storingen tegen te gaan. GOC heeft de afgelopen
tijd, van hetgeen hieromtrent nu wordt aangevraagd, al het nodige gerealiseerd. Het teruglopen van het aantal
klachten sinds 2011 laat zien dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen.
Met het implementeren van de aanvullende maatregelen is een verdere verbetering aanstaande. Als GOC er
bovendien in slaagt de bedrijfsvoering conform de aangevraagde situatie te laten functioneren en
verbeteringen in de bedrijfsvoering blijvend laag zijn, is het onzes inziens mogelijk het aantal geurklachten
daadwerkelijk te minimaliseren.
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Tabel 4.14: Geurklachtenanalyse
Woongebied

GeregisIreerde aan GOC gerelateerde geurklachten*
2010
2011
2012
2013 (tot oktober)

Totaal
214
172
35
38
Totaal qeverifieerd aan GOC toe te wijzen"
33
43
12
6
Appingedam
3
Borgsweer
12
23
4
2
Delfzijl
5
4
1
Farmsum
6
6
Garnwerd
1
Garrelsweer
1
Meedhuizen
1
1
1
Termunten
1
Termuntenzijl
7
5
6
3
Wagenborgen
1
Geurklachten waarvan de indiener heeft aangegeven dat deze door COC zijn veroorzaakt.
' Geurklachten welke door een bevoegd toezichthouder zijn geverifieerd en aan GOC zijn toegewezen.

4.13.8 Storingen en incidenten
Nlet-regullere bedrijfssituaties, storingen en incidenten, kunnen van grote invloed zijn op de (beleefde)
geurhinder in de omgeving. Wij hebben daarom de kans op, en de gevolgen van, dergelijke situaties bij onze
overwegingen betrokken.
GOC heeft op ons verzoek in het bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek aandacht besteed aan de
potentiële invloed van storingen en incidenten. Het geuronderzoek beschrijft dat de gevolgen van eventuele
storingen of incidenten beperkt zullen zijn en naar verwachting niet tot een onacceptabele geursituatie
aanleiding hoeven geven omdat:
1. De bedrijfsvoering onmiddellijk wordt aangepast als een storing of incident optreedt. Dat wil zeggen dat
de geur(overlast)veroorzakende installaties danwel handelingen worden stopgezet, waarbij verladingen
worden direct gestaakt en na maximaal 4 uur procesinstallaties zijn stilgelegd.
2. Voor de grootste geurbronnen is voorzien in back-up geurreducerende voorzieningen om, bij het uitvallen
van de primaire voorziening(en), nog altijd een forse reductie van de geuremissie te bewerkstelligen;
3. Een storing in het afzuigsysteem voor opslagtanks of in de DVI beperkte gevolgen voor de geuremissie
van het gehele bedrijf heeft. In het geuronderzoek is de inschatting gemaakt dat de totale geuremissie
van de inrichting ten tijde van een storing niet meer dan een factor 2 hoger hoeft uit te vallen dan in de
reguliere bedrijfssituatie, en gedurende maximaal 40 uur per jaar (0,5% van de tijd) zou kunnen
plaatsvinden. Daarmee zou ook de incidentele geurbelasting als gevolg van de inrichting van GOC in de
omgeving niet tot hinder hoeven te leiden.
Wij zijn op basis van onze eigen analyse van de oorzaken van overlast in het verleden en de aangevraagde
bedrijfssituatie tot een vergelijkbare slotsom gekomen: de gevolgen van storingen en incidenten kunnen
dankzij het genoemde snelle ingrijpen in de bedrijfsvoering en de extra en nieuw te treffen maatregelen
beperkt blijven. Wel zijn wij van mening dat er bij GOC meer oorzaken voor storingen en incidenten kunnen
zijn dan de twee die in het geuronderzoek zijn beschreven, en dat de omvang van de geuremissie tijdens
storingen en incidenten fors hoger zou kunnen zijn dan de in het geuronderzoek beschreven factor 2.
Wij hebben voor ons eigen inzicht in de gevolgen van storingen en incidenten, naast het bij de aanvraag
gevoegde geurrapport, gerekend aan de geurbelasting van de omgeving in de fictieve situatie dat:
niet 0,5 % maar 5 % van de tijd per jaar sprake zou zijn van een storing of incident;
er bij iedere benoemde geurbron tijdens storing of incident een factor 10 hogere geuremissie optreedt dan
de geuremissie zoals aangevraagd;
een dergelijke storing of incident dan niet bij twee maar bij alle geurbronnen tegelijk plaatsvindt.
Onze conclusie is dat storingen en incidenten geen grote gevolgen hoeven te hebben. In dit onwaarschijnlijke
geval namelijk zou de geurbelasting van de omgeving op jaarbasis uitkomen op een factor 2 hoger dan in het
geuronderzoek beschreven en de in tabel 4.11 opgenomen waarden, en zou daarmee dus als "worst case"
ongeveer gelijk zijn aan de ook in deze tabel genoemde standaard toetswaarden uit het geurbeleid.
Onze inzet, en die van het bedrijf, is desalniettemin om niet reguliere situaties met incidenteel hoge
geuremissies te voorkomen. Daarom voorzien de voorschriften in de plicht voor het bedrijf om afwijkingen in
bedrijfsvoering of geuremissie snel zelf te signaleren, en bij klachten uit de omgeving onmiddellijk tot actie en
zo nodig corrigerende maatregelen over te gaan. Er wordt daarbij een uitzondering gemaakt voor specifieke
weersomstandigheden, waarbij zelfs zonder storing of incident er een grote kans op overlast kan zijn. Hierbij
valt te denken aan langdurige windstilte en stabiele atmosferische condities.
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4.13.9 Samenvatting en conclusie
Samenvattend is de conclusie ten aan zien van het geuraspect van de aanvraag van GOC dat:
1.
Er ten opzichte van de situatie van 2013 en daarvoor een verbetering te verwachten is, deels door
een gewijzigde bedrijfsvoering en deels door het nemen van aanvullende maatregelen;
2.
De geurbelasting ter plaatse van woonbebouwing in de omgeving met de nodige voorzorgen is
ingeschat en desondanks beperkt blijft tot onder het niveau dat in ons geurbeleid hanteren om hinder
mee te voorkomen;
3.
De kans op incidenteel enige hinder daarmee niet volledig is uit te sluiten omdat storingen en
incidenten kunnen optreden.
Een belangrijke randvoorwaarde is dat het bedrijf conform de door haar ingediende aanvraag functioneert.
Ten aanzien van geur concluderen wij dat de kans dat de geuremissie van GOC tot een geurbelasting tot
boven het niveau van het aanvaardbaar hinderniveau zal leiden, als verwaarloosbaar kan worden beschouwd,
mits het bedrijf zich aan de door haar aangevraagde bedrijfsvoering houdt en de aan deze vergunning
verbonden voorschriften naleeft.
Ter verbetering en borging van onze inzet op het voorkómen van hinder en het adequaat kunnen reageren op
geurklachten, zijn aan deze vergunning handhaafbare voorschriften verbonden ten aanzien van:
welke bedrijfsonderdelen of-activiteiten een significante bijdrage aan de geuremissie van de inrichting
mogen leveren;
de maximum uitstoot die elk van deze bronnen mag hebben;
welke voorzieningen ter beperking van de geuremissie er moeten zijn en hoe deze behoren te
functioneren;
het ondernemen van actie bij storingen en incidenten;
het handelen in geval van hinder in en klachten uit de omgeving.
4.14
Geluid
4.14.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (RBS). Dit is de toestand waarbij
de inrichting maximaal in werking is in de desbetreffende beoordelingsperioden. Voor de beoordeling worden
de volgende drie hinderaspecten in acht genomen: de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte
hinder. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA^LT)Omdat de inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein, is voor de beoordeling van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Voor de overige twee
hinderaspecten worden de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening in acht
genomen.
4.14.2 Toetsingskader geluidsbelasting
Op grond van de Wgh is rondom het industrieterrein Oosterhorn waarop de inrichting ligt een zone
vastgesteld. Ingevolge artikel 2.14 lid 1, sub c, onder 3 van de Wabo dienen bij de beoordeling van de
geluidsbelasting veroorzaakt door de inrichting de grenswaarden van de Wgh in acht te worden genomen.
Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de geluidsbelasting veroorzaakt door alle inrichtingen op het
terrein samen buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).
Vaak komt het voor dat er tussen de grens van het industrieterrein en de geluidszone woningen en andere
geluidsgevoelige objecten liggen. Om deze te beschermen tegen geluidshinder als gevolg van industrielawaai
gelden hiervoor vanwege de Wgh ook grenswaarden. Dit kunnen zijn: MTG's (maximaal toelaatbare
gevelbelasting na sanering van het industrieterrein), HGW's (hogere grenswaarden) of
voorkeursgrenswaarden. MTG's en HGW's zijn vastgesteld in aparte besluiten. De hoogte van MTG's kan
variëren van 55 t/m 65 dB(A) en van HGW's van 50 tot 60 dB(A).
De hoogte waarop het geluid wordt beoordeeld is (ingevolge het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012) ter
plaatse van de zone 5 meter boven het maaiveld en ter plaatse van de gevel van een woning op het punt van
de gevel, waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.
De hoeveelheid geluidruimte die de inrichting vergund krijgt moet zodanig zijn dat deze tezamen met de
(vergunde) geluidsbelasting van de overige bedrijven op het terrein, geen overschrijding van de
grenswaarden van de Wgh veroorzaakt.
Voor woningen en soortgelijke bestemmingen gevestigd óp een geluidsgezoneerd industrieterrein gelden
geen grenswaarden. De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening adviseert hiervoor een
streefwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde en een grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.
4.14.3 Toetsingskader maximale geluidniveaus
Maximale geluidniveaus (of piekgeluiden, lAmax) zijn kortstondige verhogingen van het geluidniveau.
Geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, etc, gelegen in de zone rondom het
industrieterrein dienen te worden beschermd tegen kortstondige verhogingen van het geluid afkomstig van
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een inrichting op het industrieterrein.
De Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening adviseert hiervoor het volgende. Indien als gevolg .
door handelingen binnen een inrichting kortstondige verhogingen van geluidniveaus ontstaan, dan dient te
worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige
equivalente geluidniveau uitkomen. Voor dit aanwezige niveau hanteren wij ter plaatse van de woningen en
andere geluidgevoelige objecten in de zone de grenswaarden van de Wgh.
Indien door lokale omstandigheden of andere omstandigheden niet te voorkomen is dat deze streefwaarde
kan worden gehaald dan adviseert de Handreiking als grenswaarde 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor
resp. de dag-, avond- en nachtperiode.
In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de grenswaarden af te wijken of
activiteiten uit te zonderen van de toetsing.
4.14.4 Toetsingskader indirecte hinder
Met indirecte hinder wordt bedoeld geluidhinder bij woningen veroorzaakt door transportbewegingen van- en
naar de inrichting, gerelatéerd aan activiteiten binnen de inrichtingsgrenzen.
Voor het beoordelen van dit wegverkeer hanteren wij de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de
Wet milieubeheer" van 29 februari 1996. In deze circulaire worden richt- en grenswaarden gegeven voor de
etmaalwaarde van het bij de verkeersbewegingen behorende equivalente geluidniveau. Dit wordt separaat
van het overige geluid van de inrichting getoetst. Piekgeluidniveaus worden hierbij niet betrokken. Op grond
van vaste jurisprudentie is het niet juist om grenswaarden te stellen aan geluid veroorzaakt door transporten
van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein. Indien noodzakelijk kunnen wel
middelvoorschriften worden opgenomen om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel
beperken. Vanwege de grote afstand van de inrichting tot meest nabijgelegen woningen is hiertoe geen
aanleiding.
4.14.5 Beoordeling geluidsbelasting
Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd ("Akoestisch onderzoek revisievergunning North
Refinery Delfzijl", rapportnummer R001-4823305HDI-psw-V05 d.d. 7 september 2012). In paragraaf 2.2 van
dit onderzoek is de RBS omschreven.
De kortste afstand van de inrichting tot de zonegrens van het industrieterrein Oosterhorn bedraagt in
zuidelijke richting ruim 3.500 meter. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten
hoogste 29 dB(A) etmaalwaarde.
De woningen in de zone die het dichtst bij de inrichting liggen, zijn gelegen in Borgsweer op circa 1.800 meter
afstand. De geluidsbelasting (etmaalwaarde) van de inrichting bedraagt hier 38 dB(A) (Lalleweer 2). Hier is
ten hoogste 55 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan.
In de Mor zijn (met uitzondering van de BREF Koeling) in algemene zin geen BBT-documenten met
betrekking tot het milieu-aspect geluid aangewezen.
In de aanvraag zijn de volgende uitgevoerde geluidsreducerende maatregelen omschreven;
- de verwerking van boorgruis vindt plaats in een gesloten pand;
vanwege de toepassing van een DVI voor de afgassen van het destillatieproces behoeft geen afgasfakkel
te worden toegepast;
de ventilatoren van de DVI zijn aan de perszijde voorzien van geluiddempers en
er wordt een low-noise type koeltoren toegepast (BBT conform het BREF Koelsystemen).
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de zonebeheerder
blijkt dat de inrichting van GOC inpasbaar is binnen de vastgestelde criteria voor het industrieterrein
Oosterhorn.
Aangezien onze beoordeling van de aanvraag en het oordeel van de zonebeheerder niet tot andere
conclusies leiden, staat het bepaalde in artikel 2.14 lid 1, sub c, onder 3 van de Wabo verlening van de
gevraagde vergunning niet in de weg.
Zonetoets
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de zonebeheerder
blijkt de inrichting van GOC inpasbaar binnen de vastgestelde criteria voor het industrieterrein. De rapportage
van de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder (zonetoets d.d. 29 april 2013, project 13289901) ligt bij dit besluit ter inzage.
4.14.6 Maximale geluidsniveaus
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen
van maximale geluidniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor
een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij als streefwaarde de voor de woningen
geldende grenswaarden voorde geluidsbelasting plus 10 dB met een maximum van 70, 65 en 60 dB(A) in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
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De door de inrichting van GOC veroorzaakte maximale geluidniveaus zijn nabij woningen in de zone veel
lager dan het aanwezige equivalente niveau +10 dB. Hierdoor is er geen aanleiding om ten aanzien van
maximale geluidniveaus eisen aan deze vergunning te verbinden.
4.14.7 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij het
verlenen van een omgevingsvergunning niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en
mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te
voorkomen dan wel te beperken. Van en naar de inrichting vinden 17, 5 en 2 vrachtwagentransporten plaats
in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het vrachtverkeer van en naar de inrichting van GOC over
de openbare weg maakt deel uit van het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen worden gepasseerd. Wij
zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van voorschriften ten aanzien van dit aspect.
4.14.8 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen. Ten aanzien van het aspect geluid wordt voldaan aan EBT.
4.14.9 Toelichting voorschriften
De grenswaarden voor geluid afkomstig van de inrichting worden in deze vergunning ter plaatse van in de
nabijheid gelegen woningen binnen de zone gesteld. De hier geldende HGW's gelden als grenswaarden voor
het geluid van het gehele industrieterrein, waardoor deze punten worden aangeduid als beoordelingspunten
(vastgelegd in voorschrift 8.1, zie ook bijlage 3).
De in voorschrift 8.1 vastgelegde grenswaarden verschillen 1,0 dB met de aangevraagde en in het het
akoestisch onderzoek opgenomen waarden. Het verschil wordt veroorzaakt door een reserve van 1 dB
geluidruimte, die vooreen aantal bedrijven (als een groepscorrectie) in hetzonebeheermodel is ingebouwd. In
het akoestisch onderzoek is onterecht gerekend met deze 1 dB extra geluidruimte. In onderhavig geval dient
bij het berekenen van de benodigde geluidruimte deze 1 dB reservering niet te worden betrokken. De
reservering kan (uitsluitend) door de zonebeheerder uit het model worden verwijderd, bij overschrijding van
de in het zonebeheermodel gereserveerde geluidruimte. In voorschriften dienen de geluidniveaus conform de
uitgevoerde zonetoets te worden vastgelegd. Conform de Wgh mag niet meer geluidruimte worden vergund
dan nodig is.
Vanwege de toch nog grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de mogelijk storende
invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidbelasting die de inrichting op deze beoordelingspunten
veroorzaakt niet worden gemeten (deze kan wel worden berekend).
Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, ook toetswaarden vastgelegd op meer dichtbij gelegen
punten (voorschrift 8.2). Op deze punten geldt de toetsing ingevolge de Wgh niet. Deze punten worden
aangeduid als referentiepunten (zie ook bijlage 3).
Tegen veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar, mits dit geen (relevante)
toename van de geluidbelasting op beoordelingspunten tot gevolg heeft. Daarom is een voorschrift
opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de inrichting is bepaald dat
van de gestelde niveaus op de referentiepunten kan worden afgeweken, mits ons vooraf met een
geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de zonegrens
voldaan blijft worden (voorschrift 8.4). In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de
referentiepunten na de verandering zullen zijn.
Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben ingestemd als waarden op de
referentiepunten.
Wij hebben een evaluatievoorschrift opgenomen, zodat kan worden gecontroleerd of de werkelijke geluids
belasting de geprognosticeerde waarde niet overschrijdt (voorschrift 8.5).
4.14.10 Laag frequent geluid
Geconcludeerd kan worden dat nagenoeg alle geluidbronnen binnen de inrichting van GOC laag frequente
geluid (LFG) veroorzaken. De vraag ligt voor of deze ook tot ontoelaatbare hinder kunnen leiden.
Voor de geluidbronnen van GOC zijn er, mede gelet op de aard van geluidsklachten van omwonende en het
toezicht op naleving van geluidsvoorschriften in de bestaande situatie, geen aanwijzingen dat deze in een
zodanige mate laagfrequent geluid veroorzaken, dat dit tot hinder zou kunnen leiden. Uit het bij de aanvraag
gevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat nabij woningen zeer lage geluidniveaus worden gemeten van
geluid uit de lagere frequentiebanden (i.e. lager dan de Vercammen-normcurve en de curve van de NSGrichtlijn). Wij achten het niet waarschijnlijk dat hinder door LFG zal optreden. Wij hebben daarom geen
bepalingen aan deze vergunning verbonden met betrekking tot LFG.
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4.14.11 Trillingen
Gelet op de aard van de inrichting, de daarin te verrichten activiteiten en de afstanden tot triiiingsgevoeiige
bestemmingen is geen triiiinghinder te verwachten. Wij zien daarom geen aanleiding om met betrekking tot dit
aspect voorschriften aan de vergunning te verbinden.
4.15
Bodem
4.15.1 Bodembescherming
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeieid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften
te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en
voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een
optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van
maatregelen en vloeistofdichte of-kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.
Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een
aanvaardbaar bodemrisico.
In de inrichting vinden diverse potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen op- en overgeslagen en be- en verwerkt.
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument (BRD) gevoegd. In dit document (rapportnummer
3201710DR03, d.d. 29 januari 2013) zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de
eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek (NRB versie 2012).
Uit het voornoemde BRD komt naar voren dat niet voor alle bodembedreigende activiteiten wordt voldaan aan
een verwaarloosbaar bodemrisico en aanvullende bodembeschermende maatregelen nodig zijn.
Ten aanzien van de volgende, in het BRD beoordeelde en thans nog in gebruik zijnde danwel uitgevoerde,
locaties/activiteiten wordt nog niet voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico:
bovengrondse dubbelwandige dieseltank (ontbreken lekdetectie en ontbreken compenserende
organisatorische maatregelen);
dieseltank van de Technische Dienst (idem);
paraffinetank (idem);
bovengrondse slibtank (kerende voorziening en ontbreken compenserende organisatorische
maatregelen);
bovengrondse tank boorolie/gasolie ST001 (ontbreken organisatorische controlemaatregelen);
brandstoftank HBO BRP (idem);
- mobiele dubbelwandige voorraadtanks diesel (ontbreken lekdetectie en ontbreken compenserende
organisatorische maatregelen);
bovengrondse dieseltank bluswater pompgebouw (ontbreken organisatorische controlemaatregelen);
- fluxolietanks T501 en T502 (idem);
brandstoftank HBO destillatie (idem);
silo natriumbicarbonaat gaswasser (idem);
losplaats natriumbicarbonaat gaswasser (ontbreken laad/los-instructie en ontbreken organisatorische
controlemaatregelen);
laadplaats vloeibaar slib (idem);
pompplateau olie/water (ontbreken onderhoudsprogramma en ontbreken organisatorische
controlemaatregelen);
opslag vervuilde grond (kerende voorziening en ontbreken organisatorische controlemaatregelen);
chemicaliënopslag BRP (idem);
aftankplaats machines (kerende voorzieningen met vrije afstroom hemelwater);
aftappunt tank 801 (ontbreken visueel toezicht);
bandzeefpers AWZ (idem);
rotorreiniging (idem);
vuilwaterriool inclusief olie-/waterafscheiders (idem);
afvoer drainagewater (ontbreken inspecties);
onderhoudswerkplaats Technische Dienst (kerende voorziening en ontbreken organisatorische
controlemaatregelen):
laboratorium (kerende voorziening en ontbreken organisatorische controlemaatregelen).
In verband met de implementatie van de RIE dient voor onderhavige inrichting ten aanzien van de
bodembeschermende voorzieningen te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2.8a en 2.9 van het
Activiteitenbesluit en artikel 2.1 tot en met 2.6 van de bijbehorende Regeling.
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Op basis van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit is maatwerk mogelijk. Van GOC hebben wij in deze geen
verzoek om maatwerkvoorschriften ontvangen. Conform artikel 2.9 lid 1 dienen voor alle in het BRD
opgenomen bodemrisicolocaties zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen te zijn
getroffen, dat conform de NRB wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.
Aangezien thans nog niet aan wordt voldaan dient GOC, aanvullend op het voornoemde BRD, ons een plan
van aanpak te doen toekomen waarin is uitgewerkt op welke wijze en binnen welk tijdsbestek voornoemde
tekortkomingen ongedaan zijn gemaakt. Het ingediende BRD met plan van aanpak behoeft de goedkeuring
van het bevoegd gezag. De nog uit te voeren bodembeschermende maatregelen dienen conform het
goedgekeurde plan van aanpak te worden uitgevoerd. Een en ander is in een tweetal aanvullende
voorschriften (voorschrift 9.1 en 9.3) vastgelegd.
Naast het rechtstreeks van toepassing zijnde Activiteitenbesluit en voornoemde aanvullende voorschriften zijn
tevens bepalingen met betrekking tot bodembescherming opgenomen in de voor onderhavige inrichting van
toepassing zijn richtlijnen PGS 15, 29 en 30.
In de NRB zijn geen specifieke eisen opgenomen met betrekking tot tankputten en daarmee zijn ook in het
Activiteitenbesluit geen regels opgenomen voor specifiek dergelijke voorzieningen. Er dient conform BBT, de
NRB (vastgelegd in voorschrift 11.5.13) en de PGS 29, te worden voldaan aan een verwaarloosbaar
bodemrisico.
BoBo-richtliJn
Ten aanzien van de bovengrondse atmosferische opslagtanks is door GOC, aanvullend op de bodemrisico
analyse, een beoordeling op basis van de, in de NRB opgenomen, richtlijn Bodembescherming atmosferische
Bovengrondse Opslagtanks (BoBo-richtlijn) uitgevoerd. Uit de beoordeling komt naar voren dat voor een
aantal tanks thans niet wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit betreffen de tanks T105,
1106, T202, T304,1309 en 1310.
Bij de beoordeling BoBo-richtlijn is een aantal tanks niet meegenomen. Een aantal van deze tanks valt buiten
de werkingssfeer van de richtlijn aangezien deze niet van staal zijn vervaardigd of niet zijn uitgevoerd met
een vlakke bodemplaat. Daarnaast is een aantal niet beoordeelde tanks inmiddels gesloopt.
Tot slot is een aantal tanks, bedoeld voor de opslag van afvalwatertanks (tanks T801 tot en met T804), niet bij
de beoordeling meegenomen. Oliehoudend afvalwater betreft echter een bodembedreigende vloeistof.
Hiermee vallen deze tanks wel onder de werkingssfeer van de BoBo-richtlijn.
In een aanvullend voorschrift 9.2 hebben wij vastgelegd dat GOC voor deze afvaltanks nog een BoBo-richtlijn
beoordeling dient uit te voeren.
Onderhoud- en inspectieprogramma bodembeschermende voorzieningen
Op basis van voornoemd BRD heeft GOC, ten behoeve van de inspectie en onderhoud van
bodembeschermende voorzieningen, ons een onderhouds- en inspectieprogramma (bodembeheersplan,
rapportnr. 3203650DR01 d.d. 21 november 2012) ter goedkeuring doen toekomen. In het plan is uitgewerkt;
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 en onderhoud.
Met betrekking tot de inspectie en onderhoud van de bedrijfsriolering heeft GOC ons aanvullend een Plan van
Aanpak bedrijfsriolering (rapportnr. 3201710DN04, d.d. 20 december 2012) ter beoordeling doen toekomen.
Op basis van de door ons gemaakte opmerkingen ten aanzien van voornoemde inspectie- en
onderhoudsprogramma's heeft GOC een gewijzigd onderhouds- en inspectieprogramma aan ons te doen
toekomen. Op 13 december 2013 hebben wij opnieuw een bodembeheersplan en Plan van Aanpak
bedrijfsriolering (rapportnr. 3203650DR02 en 320365DR03) ter beoordeling van GOC ontvangen. Op het
moment van vaststelling van onderhavige beschikking behoeft het PvA bedrijfsriolering, alvorens het gehele
inspectie- en onderhoudsprogramma door ons kan worden goedgekeurd, nog enige aanpassing.
Met betrekking tot inspectie van en onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen dient te worden
voldaan aan het bepaalde in artikel 2.9 lid 2 en 3 van het Activiteitenbesluit. Hiertoe worden aan deze
vergunning geen voorschriften verbonden. Het onderhouds- en inspectieprogramma bodembeschermende
voorzieningen dient onderdeel uit te maken van het in voorschrift 1.8.2 bedoelde integrale inspectie- en
onderhoudsprogramma.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de BBT, zoals opgenomen in het BREF Op- en overslag bulkgoederen
en BREF Monitoring.
4.15.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
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noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit{en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten
zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Binnen de inrichting zijn in de periode 1990 - 2004 de navolgende bodemonderzoeken uitgevoerd:
Oriënterend bodemonderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater op het bedrijfsterrein van North
Refinery te Delfzijl, Raadgevend Bureau Tukkers, rapportnummer 1216, 26 maart 1990;
Nader bodemonderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater op het bedrijfsterrein van North
Refinery te Delfzijl, Raadgevend Bureau Tukkers, rapportnummer 1300, 21 juni 1990;
Indicatief bodemonderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater ter plaatse van de toekomstige
uitbreiding van het bedrijfsterrein van North Refinery B.V. te Delfzijl, Raadgevend Bureau Tukkers,
rapportnummer A252, 4 november 1992;
Samenvatting uitgevoerde bodemonderzoeken en plan van aanpak grond- en grondwatersanering op het
bedrijfsterrein van North Refinery B.V. te Delfzijl, Raadgevend Bureau Tukkers, rapportnummer A281, 12
februari 1993;
Nader bodemonderzoek naar de aangetoonde minerale olieverontreiniging in grond en grondwater ter
plaatse van "vlek D" op het terrein van North Refinery te Delfzijl, Raadgevend Bureau Tukkers,
rapportnummer A314, 14 juli 1993;
Situatie bodemkwaliteit & aanvullend bodemonderzoek locatie: North Refinery Delfzijl, Grontmij Advies &
Techniek, rapportnummer331028.1.38.ROOI, 19maart2001;
Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Oosterwierum 25 te Delfzijl, ECO Reest BV,
opdrachtnummer 010715, 7 november 2001;
Milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van: Oosterwierum 25 te Delfzijl, ECO Reest BV,
opdrachtnummer 020147, 28 februari 2002;
- Actualiserend en nader milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van: Oosterwierum 25 te Delfzijl,
ECO Reest BV, opdrachtnummer ER-G00907, 19 september 2003;
Saneringsonderzoek en saneringsplan bodemverontreiniging Oosterwierum 25 Farmsum, ECO Reest BV,
opdrachtnummer 0280902, 29 april 2004;
Brief met aanvullingen saneringsplan Oosterwierum 25 te Delfzijl, ECO Reest BV, 2 juni 2004.
Op basis van voornoemde bodemonderzoeken hebben wij op 3 augustus 2004 een besluit tot instemming
met een saneringsplan (nr. 2004-18.345c/32, MB) in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb)
genomen, waarin de ernst en urgentie van de bodemverontreiniging is vastgelegd. Op basis van de Wbb
moet de sanering als urgent worden beoordeeld en dient de sanering vóór 2015 te zijn gestart.
Naar aanleiding van wijzigingen binnen de inrichting, waarbij ontgraving van verontreinigde grond aan de orde
was, zijn in het kader van voornoemd saneringsplan reeds enige deelsaneringen uitgevoerd.
In de periode 2004 - 2013 zijn de navolgende bodemonderzoeken uitgevoerd:
Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V.,
opdrachtnummer 080232E, 12 maart 2008;
- Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V.,
opdrachtnummer 080232F, 12 maart 2008;
Grondonderzoek conform Bouwstoffenbesluit ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest
B.V., opdrachtnummer 080232/G, 19 maart 2008;
Grondonderzoek conform Bouwstoffenbesluit ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest
B.V., opdrachtnummer 080232/H, 19 maart 2008;
Evaluatierapport bodemsanering ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V.,
opdrachtnummer 080470, 22 september 2008;
Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V.,
projectnummer 3043/5825, 22 oktober 2008;
Actualisatie destillatie sectie, Eco-Reest B.V, 17 augustus 2010;
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Rapport status nazorg ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V., opdrachtnummer
100625, 25 augustus 2010;
Afweging saneringstechnieken en Plan van Aanpak, A&G Milieutechniek, 17 december 2010;
Evaluatierapport bodemsanering ter plaatse van Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V.,
opdrachtnummer 100809, 21 december 2010;
Grondwatermonitoring 2012, Oosterwierum 25 te Farmsum, Eco-Reest B.V., opdrachtnummer 120208;
Bodemonderzoek en Plan van Aanpak voor aanleg van de bluswaterleiding op het terrein van North
Refinery, Oosterwierum 25 te Farmsum, KWA Bedrijfsadviseurs B.V., rapportnummer
12164/3210500DR01, d.d. 29 november 2012;
Actualisatie bodemonderzoek 2012 op het terrein van North Refinery, Oosterwierum 25 te Farmsum,
KWA Bedrijfsadviseurs B.V., rapportnummer 12164/3207010CR01, d.d. 14 februari 2013;
- Addendum: Risicobeoordeling met betrekking tot verontreinigingssituatie ter plaatse van het North
Refinery terrein aan de Oosterwierum 25 te Farmsum, rapportnummer 12164/3211360DB07, d.d. 8 maart
2013.
Alle voornoemde bodemonderzoeken beschouwen wij als een beschrijving van de nulsituatie voor de
bodemkwaliteit voor de gehele inrichting.
Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit. In artikel 2.11 lid 3 tot en
met 8 van het Activiteitenbesluit zijn bepalingen opgenomen omtrent het uitvoeren van een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreinigingen bij
(gedeeltelijke) beëindiging van bodembelastende activiteiten.
Wij achten het niet noodzakelijk om ten aanzien van de inrichting, conform artikel 2.11 lid 2 van het
Activiteitenbesluit, aanvullende voorschriften met betrekking tot de uitvoering van bodemonderzoek aan deze
vergunning te verbinden.
Op basis van laatstgenoemde onderzoeken is voor onderhavige inrichting op 25 maart 2013 een verzoek op
basis van de Wbb ingediend met betrekking tot herbeschikking van de ernst en spoedeisendheid van de
bodemsanering. Bij besluit van 11 juli 2013 (nr. 2013-29.379) hebben wij met dit verzoek ingestemd en is op
basis van de beoordelingssystematiek van de Circulaire Bodemsanering 2008 voornoemd saneringsbesluit
van 2004 komen te vervallen.
4.16
Veiligheid
4.16.1 Besluit Risico Zware Ongevallen 1999
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
In aanvulling op de aanvraag heeft GOG ons op 12 augustus 2013 een herziene BRZO-kennisgeving (artikel
26 BRZO 1999) doen toekomen (kenmerk R011-4823305PWL-hgm-V03-NL, d.d. 16 juli 2013).
Binnen de inrichting kunnen de volgende, in het BRZO 1999 als categorie genoemde, stoffen aanwezig:
aardolieproducten (deel 1, categorie 5);
toxische stoffen (deel 2, categorie 2);
ontvlambare stoffen (deel 2, categorie 6);
licht ontvlambare stoffen (deel 2, categorie 7b);
aquatoxische stoffen (R50/53 en R51/53, deel 2, categorie 9b en c).
De hoeveelheden toxische stoffen, aquatoxische stoffen (R51/53), de gesommeerde hoeveelheid toxische
stoffen en de sommatie van milieugevaarlijke en aquatoxische stoffen die binnen de inrichting aanwezig is
dan wel kan worden gevormd, overschrijden de in artikel 8 BRZO 1999 aangegeven hoge drempelwaarde.
Het bedrijf is daarom VR-plichtig op grond van het BRZO 1999. Dit houdt in dat er naast een preventiebeleid
zware ongevallen (PBZO), een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan, tevens een
veiligheidsrapport en een actuele stoffenlijst aanwezig moeten zijn.
Voordat de inrichting overeenkomstig deze vergunning in werking wordt gebracht, dient een volledig VR aan
het bevoegd gezag te zijn gezonden.
Door GOG is inmiddels een volledig VR ingediend, waarvoor thans de algemene (BRZO-)procedure voor het
beoordelen van een VR wordt doorlopen. Het VR wordt integraal getoetst op aanvaardbaarheid van de risico's
voor het milieu, personen binnen en buiten de inrichting en de voorbereiding van de rampenbestrijding door
de verschillende bevoegde instanties.
De onderdelen van het VR die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en voor het
milieu (het VR'') waren overeenkomstig artikel 4.13 jo artikel 4.16 Mor bij de vergunningaanvraag gevoegd en
worden tezamen met de vergunning ter inzage gelegd.
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De soorten en maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen, per te onderscheicien categorie, die maximaal
binnen de inrichting aanwezig mogen zijn hebben wij - met de bij aanvraag gevoegde kennisgeving BRZO als
uitgangspunt - in voorschrift 11.1.1 vastgelegd.
4.16.2 Beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Volgend uit artikel 2.14 lid 2 Wabo en artikel 5.11 Bor draagt het bevoegd gezag ervoor zorg dat de beslissing
op een aanvraag om een vergunning die betrekking heeft op een inrichting waarop het BRZO 1999 van
toepassing is, niet tot gevolg heeft dat minder dan voldoende afstand aanwezig is tussen die inrichting en een
waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied. Bij de beoordeling van de afstand betrekt het bevoegd gezag
de maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of de gevolgen
daarvan te beperken.
Als te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen de beschermde Natuurmonumenten, en de gebieden die
zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De inrichting van GOC is gelegen op een afstand van 1,8 km van het natuurgebied de Waddenzee. In
onderhavig geval betreft het een bestaande inrichting waarbinnen thans geen wijzigingen plaatsvinden
waaraan een, conform artikel 2 onderdeel 1 van de Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden
milieubeheer, vergunningaanvraag aan ten grondslag ligt.
Gezien voornoemde afstand, de aard, omvang en de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen alsook de hier
getroffen veiligheidsvoorzieningen, zijn wij van mening dat voornoemde afstand voldoende is om in geval van
een zwaar ongeval significante schade in het Natura-2000-gebied De Waddenzee te voorkomen.
4.16.3 Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciaie risicokaart
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) 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 Ministeriele regeling
provinciale risicokaart p 9 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in,het register. De criteria van beide
stukken regelgeving zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel. De drempelwaardentabel is opgenomen
in de Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaarlijke Stoffen.
Onderhavige inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit en de Ministeriële regeling en is
opgenomen in het Risicoregister.
4.16.4 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
GOC valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) aangezien de inrichting
onder het BRZO 1999 valt. Het BEVI koppelt de Wabo en de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). De Wro
toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar
object is 10" per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object.
Door de koppeling met de WRO wordt het bestemmingsplan hieraan aangepast (voor zover dat nodig mocht
zijn). Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een
ramp dient ook beoordeeld te worden of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in
gezamenlijkheid met de Regionale brandweer Groningen en de gemeente Delfzijl plaatsgevonden.
Om te bepalen of aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEVI wordt voldaan en om
inzicht te krijgen in het groepsrisico, heeft GOC een kwantitatieve risico analyse (QRA) opgesteld en met
onderhavige aanvraag bij ons ingediend.
Plaatsgebonden risico (10'^-contour)
Wij hebben vastgesteld dat de 10"® contour voor de inrichting de inrichtingsgrens overschrijdt. Binnen de 10"®contour komen geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten voor. Het bestemmingsplan "Oosterhorn" is thans
niet meer geldig. Om te voorkomen dat er een ongewenste ontwikkeling plaats vindt, heeft de gemeenteraad
van Delfzijl een voorbereidingsbesluit genomen. Op deze manier is geborgd dat er geen kwetsbare objecten
binnen de 10"®-contour kunnen ontstaan. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde van het BEVI.
De 10'® contour is naast grenswaarde voor kwetsbare objecten ook richtwaarde voor beperkt kwetsbare
objecten. Binnen de 10"® contour bevinden zich op dit moment een beperkt kwetsbaar object namelijk een
(mobiele) kantoorunit van voorheen Water+Soil. Deze onderneming is 5 jaar geleden al opgeheven en het
terrein is inmiddels overgedragen aan Groningen Seaports. Echter, gelet op het feit dat GOC gevestigd is op
het industrieterrein Oostefhorn Delfzijl zien wij geen belemmeringen in een eventuele toekomstige
overschrijding van de richtwaarde. Dit is in lijn met de door de gemeente vastgestelde externe
veiligheidsbeleid voor Oosterhorn.
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het BEVI.
Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden 430 m
rondom de scheepsverlading bedraagt.
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In de onderhavige situatie is nadere verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk omdat er een QRA
beschikbaar is waaruit blijkt dat het groepsrisico nihil is. Het rnaximaal berekende aantal slachtoffers is 4.
Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren. Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp, anders dan borging van
stand der techniek, aanvullende voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
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 bij GOC;
de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen.
Wij hebben hierover overlegd met het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Delfzijl en
hebben het bestuur van de Regionale brandweer Groningen hierin als adviseur betrokken.
Personendichtheid in het invloedsgebied
Het invloedsgebied hebben wij bepaald met behulp van de effectafstanden die zijn gegeven in paragraaf 6.3.1
van de bij de aanvraag ingediende QRA. De effectafstand is 430 meter. De woonkern Farmsum is gelegen op
een kilometer afstand van GOC. Alleen de woonkern wordt gekenmerkt door een hogere dichtheid van
personen.
Het groepsrisico versus de oriënterende waard
Het groepsrisico van de aangevraagde activiteit is weergegeven in figuur 6.2 van de QRA. Het groepsrisico
ligt onder de oriënterende waarde en het maximaal berekende aantal slachtoffers bedraagt 4. Daarmee is er
formeel geen sprake van een groeprisico.
Maatregelen die het groepsrisico beperken
Uit de figuur leiden wij af dat het groepsrisico klein is. In het gesterde VR (*VR) en de aanvraag zijn geen
maatregelen genoemd die specifiek het groepsrisico beperken. Gelet op de geringe grootte van het risico
hebben wij zelf geen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het groepsrisico te beperken.
Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft GOC genoemd in het *VR. De volgende preventieve
maatregelen beperken de omvang van een ramp of zwaar ongeval in het bijzonder:
blus- en koelinstallaties op de opslagtanks;
tankputten die voldoen aan de bepalingen van de richtlijn PGS 29;
monitoring van, uit oogpunt van veiligheid, relevante delen van de VD-1 en VD-2.
Zelfredzaamheid
De mogelijkheid voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen in geval van een ramp bij GQC is onder
andere afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en het type ramp (grote brand of gaswolk). Wij overwegen
daarover het volgende. Qp dit moment bevinden zich weinig personen binnen het invloedsgebied van GOC.
De personen die zich wel binnen het invloedsgebied bevinden zijn werkzaam op het industrieterrein
Oosterhorn en is een groep die voldoende zelfredzaam mag worden geacht wanneer er zich een calamiteit
voorzal doen.
Conclusie
Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren.
4.16.5 Richtlijnen PGS 29 en PGS 30 en uitgevoerde GAP-anaiyses
GAP-analyses
Door GOC is ten aanzien van de opslag van brandbare stoffen in verticale en horizontale bovengrondse
tanks een zogenaamde GAP-analyse uitgevoerd ten aanzien van de hiervoor geldende regelgeving zoals die
is vastgelegd in de richtlijnen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 "Richtlijn voor bovengrondse opslag van
brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks" (PGS 29, versie 2008) en Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen 30 "Vloeibare brandstoffen bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" (PGS 30, versie
2011). Beide GAP-analyses zijn bij de aanvraag gevoegd.
Doel van dergelijke GAP-analyses is het inzichtelijk maken van (eventuele) verschillen tussen de
voorschriften zoals die zijn opgenomen in de PGS 29 en PGS 30 en de actuele stand van zaken met
betrekking tot de bestaande installaties. Een GAP-analyse brengt in beeld in welke mate deze installaties
afwijken van de in de PGS-richtlijnen vastgelegde stand van de techniek (BBT). Met betrekking tot de, ten
opzichte van voornoemde richtlijnen, geconstateerde organisatorische en technische tekortkomingen wordt in
de vorm van een plan van aanpak aangegeven binnen welke termijn deze ongedaan zijn gemaakt. De
geconstateerde technische tekortkomingen ten aanzien van brandveiligheidsvoorzieningen zijn reeds
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ongedaan gemaakt. Alle in het kader van de PGS 29 nog te treffen maatregelen zullen, op basis van het plan
van aanpak, binnen 2013 worden uitgevoerd.
Richtlijn PGS 29
De van toepassing zijn voorschriften uit de richtlijn PGS 29, betrekking hebbende op indeling van het terrein,
tankputten, opslagtanks met bijbehorende voorzieningen, brandpreventie en -bestrijding en
(veiligheids)beheer, zijn aan deze vergunning verbonden. Daar waar ten aanzien van de feitelijke situatie
maatwerk mogelijk dan wel gewenst is, zijn voorschriften uit de PGS 29 hierop aangepast dan wel zijn er
aanvullende voorschriften opgelegd.
Veiligheidsbeheermaatregelen (hoofdstuk 9 van de PGS 29) met betrekking tot veiligheidsbeleid (paragraaf
9.1, voorschrift 196), personeel, vakbekwaamheid, opleiding, alertheid (paragraaf 9.2, voorschrift 201, 202, en
203 ), scenariobeschrijving en ongevalsanalyse (paragraaf 9.3), toezicht op de uitvoering (paragraaf 9.4,
voorschrift 210), het voorbereid zijn en reageren op noodsituaties (paragraaf 9.5i voorschrift 212, 213 en 214),
samenwerking (paragraaf 9.6) alsook beheer van wijzigingen (hoofdstuk 12) en beoordeling en evaluatie
(paragraaf 9.7) worden gereguleerd via het BRZO en het in dit kader vereiste VR, preventiebeleid en
veiligheidsbeheersysteem (VBS). Hiertoe worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden
Richtlijn PGS 30
Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in horizontale tanks is vastgelegd welke voorschriften
uit de PGS 30, betrekking hebbende op de constructie, gebruik en inspectie- en onderhoud van deze tanks,
van toepassing zijn.
4.16.6 Bedrijfsnoodplan
In de arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit
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 2.0 c van de Arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet
zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling).
Bij de GAP-analyse PGS 29 is het ontbreken van een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd en
geïmplementeerd bedrijfnoodplan als tekortkoming naar voren gekomen. Nu alle noodzakelijke
brandveiligheidsvoorzieningen zijn gerealiseerd dient een up-date van het bedrijfsnoodplan, conform
voorschrift 217 van de PGS 29, ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd en zal,
conform voorschrift 221 van de PGS 29, er brandoefenprogramma worden opgesteld
In voorschriften 10.1.1 tot en met 10.1.4 zijn, in overeenstemming met de richtlijn PGS 29, bepalingen
opgenomen met betrekking het bedrijfsnoodplan en het, in het geval van een noodsituatie, beschikbaar
hebben van relevante informatie voor de brandweer.
4.16.7 Brandveiligheid
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten in algemene zin (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) verder gereguleerd via het op 1
april 2012 van kracht geworden Bouwbesluit 2012. Hiertoe worden aan deze vergunning.geen voorschriften
verbonden. Brandveiligheidsaspecten met betrekking tot brandbare gevaarlijke materialen dienen via de
onderhavige omgevingsvergunning te worden gereguleerd.
Met betrekking tot de binnen de inrichting benodigde brandbeheersings- en brandblussystemen voor de op
en overslag van brandbare gevaarlijke vloeistoffen in tanks, is een uitgangspuntendocument (UPD, rapportnr.
5016-300-02, d.d. 1 maart 2013 met aanvullende notitie van 8 mei 2013) ter goedkeuring bij ons ingediend.
Met betrekking tot de toe te passen brandmeldinstallatie en ontruiminginstallatie is op 10 juli 2013 een
Programma van Eisen (PvE, rapportnr. NCP 1933-12-00762V5, d.d. 9 juli 2013) ter goedkeuring bij ons
ingediend. Beide documenten zijn door ons, onder advies van de brandweer, bij brief van 16 september 2013
goedgekeurd. De binnen de inrichting toegepaste brandbeheersings- en brandblussystemen zijn conform het
door ons goedgekeurde UPD uitgevoerd. De binnen de inrichting toegepaste brandmeld- en
ontruimingsinstallatie is conform het door ons goedgekeurde PvE uitgevoerd.
Brandveiligheidspian
Ten behoeve van het beheer van aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en de uitvoering van
brandveiligheidsmaatregelen is in voorschrift 10.2.1, overeenkomstig voorschrift 197 van de richtlijn PGS 29,
vastgelegd dat voor de inrichting een actueel, door het bevoegd gezag goed te keuren, brandveiligheidsplan
beschikbaar moet zijn. Het ontbreken van een actueel brandveiligheidsplan is in de GAP-analyse PGS 29 als
tekortkoming beoordeeld.
Terreinindeiing
In voorschriften 10.2.2 toten met 10.2.10, 10.2.12 en 10.2.13 zijn, overeenkomstig de richtlijn PGS 29,
bepalingen opgenomen met betrekking tot de oriëntatie en bereikbaarheid van de, voor brandveiligheid
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relevante, gebouwen en (opslag)voorzieningen. Vereisten met betrekking tot de terreinindeling en -onderhoud
zijn vastgelegd in voorschriftenparagraaf 1.11.
in de GAP-anaiyse is aangegeven dat de ontsluiting van het terrein voor hulptroepen moet worden verbeterd
(voorschrift 2 PGS 29). Ter invulling van deze tekortkoming is door GOC inmiddels, conform het plan van
aanpak, voorzien in een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde van het bedrijfsterrein en zal één van de
toegangen naar deze zijde worden verplaatst.
Brandveiligheidsvoorzieningen
In de voorschriften 10.2.11 en 10.2.14 toten met 10.2.52 zijn, overeenkomstig hoofdstuk 8 en 10 van de
richtlijn PGS 29, bepalingen opgenomen met betrekking tot de beschikbaarheid en de uitvoering van
branddetectie- en brandmeldsystemen, preventie- en repressieve brandblusmiddelen en -voorzieningen
alsook koelvoorzieningen.
Op basis van het door ons goedgekeurde UPD zijn voor de verschillende opslagtanks blus- en
koelvoorzieningen voorgeschreven. Alle tanks bedoeld voor de opslag van KI-vloeistoffen en tanks bedoeld
voor de opslag van K3-vloeistoffen welke staan opgesteld in een tanksectie waarin ook KI-tanks staan
opgesteld, dienen te zijn voor van een stationaire blusvoorziening, hetgeen is vastgelegd in voorschrift
10.2.14.
Voor overige tanks bedoeld voor de opslag van K3-vloeistoffen zijn in voorschrift (conform voorschrift 154 en
155 van de PGS 29) bepalingen vastgelegd met betrekking tot de inzetbaarheid van de brandweer.
Op basis van het UPD is voor de inzet van eigen blus- en koelmiddelen en de hiervoor benodigde
hoeveelheid blus- en koelwater (minimaal 1.200 m^) een maximale tijdspanne van 2 uur aangehouden. Na
deze 2 uur moet de watervoorziening door de brandweer zijn overgenomen. Ten behoeve van de inzet van de
brandweer en het garanderen van een onbeperkte aanvoer van blus- en koelwater (overeenkomstig
voorschrift 163 van de PGS 29), zijn ter plaatse van het Oosterhornkanaal twee aansluitingen voor
dompelpompen aangebracht. Deze voorzieningen zijn vastgelegd in een voorschrift.
In voorschrift 10.2.35 is vastgelegd welke KI - en K3-tanks, conform het UPD, dienen te zijn voorzien van een
stationaire koeling. Overige K3-tanks behoeven niet te worden voorzien van koeling aangezien wordt voldaan
aan het bepaalde in voorschrift 178, 179 en 180 van de PGS 29.
Met de aanvullende notitie voor het UPD is aangetoond dat aflooptank T502 wel behoeft te worden voorzien
van een koelvoorziening, maar dit niet een gecertificeerde koelvoorziening behoeft te zijn. De aanwezigheid
van een blus-/koelvoorziening op de aflooptanks T501 en T502 is vastgelegd in voorschrift 10.2.16.
Alle tanksecties met KI-tanks dienen te zijn voorzien van een automatische brandmeldinstallatie (voorschrift
10.2.44).
Aandachtspunt betreft het redundand uitvoeren van brandveiligheidsvoorzieningen (voorschrift 213a PGS 29).
Hiertoe is voorschrift 10.1.6 aan deze vergunning verbonden.
Onderhoud- en inspectie brandveiligheidsvoorzieningen
Tot slot dient met betrekking tot het onderhoud en inspectie van brandveiligheidsvoorzieningen, op basis van
voorschrift 242 en 249 van de PGS 29, een door de brandweer goedgekeurd onderhouds- en testsysteem
beschikbaar te zijn, hetgeen in voorschrift 10.2.54 en 10.2.55 is vastgelegd. Het ontbreken van een dergelijk
onderhouds- en testsysteem is in de GAP-analyse PGS 29 als tekortkoming naar voren gekomen.
Op 31 oktober 2013 hebben wij een onderderhouds- en inspectieprogramma blusvoorzieningen ("Onderhoud
brandveiligheidssystemen volgens PGS 29 2008", Rev. 3 d.d. 31 oktober 2013) ter goedkeuring ontvangen
van GOC. Naar aanleiding van een gezamenlijk inspectiebezoek met de Regionale brandweer Groningen 7
november 2013 is het ingediende onderhouds- en inspectieprogramma, onder advies van de brandweer, door
ons goedgekeurd.
Brandoefeningen
Uit de GAP-analyse PGS 29 is het ontbreken van een programma voor de uitvoering van brandoefeningen als
tekortkoming naar voren gekomen. Aangegeven is dat, conform voorschrift 221 van de PGS 29, er in 2013
een brandoefenprogramma zal worden opgesteld.
Voorschriften uit de PGS 29 met betrekking tot de uitvoeren van brandoefeningen zijn vastgelegd in de
voorschriften 10.2.55 en 10.256.
4.16.8 Gasexplosiegevaar
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas
(of verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij GOC bestaat met betrekking tot
de op- en overslag en be- en verwerking van brandbare vloeistoffen de kans dat brandbaar gas vrij komt en
dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gasontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het
Arbobesluit. Het gaat dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en evaluatie en de gevarenzone-indeling. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de
toezichthoudende instantie.
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Voor de inrichting dient daarom een indeling in "Gevarenzone-indeling met betrekking tot
gasontploffingsgevaar (NPR 7910)" te zijn opgesteld. Bovendien zal alle apparatuur in explosiegevoelige
ruimten/worden uitgevoerd conform ATEX-Richlijnen. Voor de inrichting is, conform paragraaf 4.6 PGS 29,
een explosieveiligheidsdocument beschikbaar (versie oktober 2012) waarbij en ATEX-zonering conform de
NPR 7910-1 is uitgewerkt.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning te
verbinden.
4.16.9 Beveiliging (proces)installaties
In de voorschriftenparagraaf 10.3 zijn ten behoeve van een veilig gebruik en het uit gebruik nemen van
procesinstallaties (onder meer de VD-1 en VD-2 alsook de TCC) beveiligingsmaatregelen ("Lines Of Defence"
(LCD's) vastgelegd.
In overeenstemming met de PGS 29 hebben wij, voorafgaande aan de ingebruikname van de DVI, op 26
augustus 2013 ter beoordeling van een veilige inzet van de nieuwe DVI, een HAZOP-studie (Hazard and
Operability Analysis) van GOC ter goedkeuring ontvangen. Bij brief van 30 oktober 2013 hebben wij aan
GOC laten weten niet in te stemmen met deze ingediende HAZOP-studie en er een gewijzigde HAZOP-studie
moet worden ingediend.
In het aan deze vergunning verbonden voorschrift 10.4.1 hebben wij vastgelegd dat de DVI slechts in werking
mag zijn in overeenstemming met een goedgekeurde veiligheidsstudie en de hierin genoemde maatregelen
en -voorzieningen. De DVI mag niet in werking zijn zonder een dergelijke goedgekeurde veiligheidsstudie.
De veiligheidsstudie moet overeenkomstig het bepaalde in Factsheet 16 van de PGS 29 zijn opgesteld en te
voldoen aan de hierin benoemde eisen.
Op het moment van vaststelling van onderhavige beschikking zijn wij nog in overleg met GOC omtrent een
finale bijstelling van de HAZOP-studie, opdat deze door ons kan worden goedgekeurd.
In voorschrift 10.4.2. tot en met 10.4.6 hebben wij met betrekking tot het veilig gebruik van de DVI een aantal,
uit de beoordeling van voornoemde veiligheidsstudie voorvloeiende, LCD's vastgelegd.
4.16.10 Op- en overslag vloeistoffen in tanks
Binnen de inrichting vindt overslag en opslag van gevaarlijke vloeistoffen, zijnde brandbare dan wel
bodembedreigende vloeistoffen, plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel verticale cilindrische als
horizontale bovengrondse tanks.
In voorschrift 11.2.1 is voor alle tanks vastgelegd welke brandbare oliehoudende vloeistoffen dan wel
bodembedreigende vloeistoffen (afvalwater) mogen worden opgeslagen. Hierbij is voor de brandbare
vloeistoffen de hoogste gevarenklasse (indeling naar vlampunt) aangegeven. Voor alle'tanks zijn de maximale
opgeslagen hoeveelheden, uitgaande van een maximale vullingsgraad van 90%, vastgelegd.
De richtlijn PGS 29 heeft betrekking op specifiek verticale tanks. De richtlijn bevat echter ook meer algemene
voorschriften welke van toepassing (kunnen) zijn voor zowel verticale als horizontale tanks. De aan deze
vergunning verbonden, op de PGS 29 gebaseerde, voorschriften met betrekking tot veiligheidsbeheer
(paragraaf 10.1), brandveiligheid (paragraaf 10.2) en opslag van gevaarlijke en bodembedreigende stoffen in
tanks (paragraaf 11.2) zijn ook van toepassing voor de toegepaste horizontale tanks.
De verticale tanks T201, T302, T304, T311 en T314 en de horizontale tanks T501 en T502 worden gebruikt
als aflooptanks voor de vacuümdestillatie en betreffen geen tanks bedoeld voor een (min of meer) statische
opslag. Aangezien daarmee discrepantie kan ontstaan met de vereiste overvulbeveiliging welke zou ingrijpen
op het functioneren van de vacuümdestillatie-units (stopzetting mogelijkheid afvoer destillaat), is in
voornoemde tanks dienen te zijn voorzien van een hoogniveau-alarmering (voorschrift 87 PGS 29). Vanwege
problemen die ontstaan in de VD-1 en VD-2 wanneer deze tanks zouden worden voorzien van een
automatische overvulbeveiliging (tevens voorschrift 87 PGS 29), is een manueel ingrijpen bij overbevulling
van deze tanks, onder voorwaarde, toegestaan.
In voorschrift 11.2.6 zijn, aanvullend op de richtlijn PGS 29, met betrekking tot de verwarmde opslag van Ki
en K3-vloeistoffen eisen vastgelegd met betrekking tot maximale temperaturen en de temperatuursbepaling.
Op 31 oktober 2013 heeft GOC een inspectie- en onderhoudsprogramma voor tanks en bijbehorende
kritische instrumentatie en beveiligingen ("Onderhoud opslagtanks volgens PGS 2008", Final d.d. 31 oktober
2013 en "Onderhoud kritische instrumentatie en beveiligingen volgens PGS 29 2008", Rev. 3 d.d. 31 oktober
2013) ter goedkeuring bij ons ingediend. Bij brief van 26 november 2013 hebben wij GOC te kennen gegeven
niet in te stemmen met het ingediende inspectie- en onderhoudsprogramma.
Op 27 maart 2014 heeft GOC ons een laatste versie van het inspectie- en onderhoudsprogramma voor tanks
ter beoordeling doen toekomen. Wij zijn van oordeel dat wij kunnen instemmen met dit inspectie- en
onderhoudsprogramma.
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In voorschrift 1.8.2 is vastgelegd dat GOC dient te beschikken over een, door het bevoegd gezag
goedgekeurd, onderhouds- en inspectieprogramma. Dit onderhouds- en inspectieprogramma dient op het
moment van het van kracht worden van deze vergunning beschikbaar te zijn.
In het BREF Buikopslag is aangegeven dat pro-actief onderhoud van tanks als BBT wordt gezien en dat
hiervoor gebruik gemaakt dient te worden van systemen zoals RBI (Risk Based Inspection). Hierbij wordt de
EEMUA 159 genoemd als toe te passen methodiek voor inspectie van en onderhoud aan tanks.
Bepalingen met betrekking tot inspectie en onderhoud van tanks (conform het goedgekeurde onderhouds- en
inspectieprogramma) zijn, in aansluiting met de hiertoe in de richtlijn PGS 29 opgenomen voorschriften,
vastgelegd in voorschriften 11.2.8, 11.2.9 en 11.2.10.
4.16.11 Opslag vloeistoffen in verticale tanks
Voor de op- en overslag van oliehoudende, gevaarlijke en bodembedreigende, vloeistoffen zijn binnen de
inrichting 48 verticale atmosferische bovengrondse tanks aanwezig. De op- en overslag van brandbare
vloeistoffen van brandbaarheidsklasse KI en K3 en de beoogde opslag van K2-vloeistoffen, dient te voldoen
aan de bepalingen zoals opgenomen in de richtlijn PGS 29. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen tanks
bedoeld voor de opslag van KI - en K3-vloeistoffen in het algemeen (voorschrift 11.3.1), K2-vloeistoffen
(voorschrift 11.3.2) en bodembedreigende vloeistoffen zoals bitumen (K3) en afvalwater in het bijzonder
(voorschrift 11.3.3).
Verder zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot het aan de richtlijn PGS 29
voldoen van buiten gebruik zijnde tanks op moment van heringebruikname (voorschriften 11.3.4, 11.3.5 en
11.3.6). Tevens zijn voorschriften uit de PGS 29 met betrekking tot nieuw te bouwen tanks opgenomen.
GOC is voornemens om een zestal tanks (verticale tanks 107, 108, 312, 313 en 806 en horizontale tank 504)
te slopen. Hiervoor is op 6 juli 2013 een sloopmelding bij ons ingediend welke door ons is geaccepteerd.
In voorschrift 11.3.1 is vastgelegd aan welke bepalingen uit de richtlijn PGS 29, welke door ons in
voorschriften zijn vastgelegd, alle thans in gebruik zijnde verticale tanks voor opslag van gevaarlijke stoffen
dienen te voldoen.
Aan de hand van "fit for purpose" (voorschrift 69 PGS 29) is beoordeeld of de bestaande, in gebruik zijnde,
tanks geschikt zijn voor gebruik. In voorschrift 11.3.14 is vastgelegd in welke situaties een dergelijke analyse
dient te worden herhaald.
Ten aanzien van verticale aflooptanks T201, T302, T304, T311 en T314 is in voorschrift 11.3.30 vastgelegd
dat deze niet behoeven te worden voorzien van een automatische overvulbeveiliging.
Aanvullend is met betrekking tot verwarmde opslag van KI-vloeistoffen voorgeschreven dat hieraanvoorafgaand een veiligheidsstudie (HAZOP) dient te worden uitgevoerd.
4.16.12 Tankputten
Tankputten dienen te worden voorzien van een deugdelijke drainage en hemelwaterafvoer, waarmee
eventueel verontreinigd water via olie-/waterafscheiders naar de AWZ kan worden afgevoerd.
De drainage en hemelwaterafvoer van de tankputten is onvoldoende bevonden (voorschrift 20, 52 tot en 60
PGS 29), waarbij de tankput van sectie 15 de hoogste prioriteit heeft. Verder ontbreekt in de tankput van
tanksecties 17 en 19 een rioolsysteem (voorschrift 52, 53, 56 en 57 PGS 29). Door GOC is aangegeven dat
aanpassingen, conform het plan van aanpak, voor einde 2013 uitgevoerd zullen zijn.
Tevens is geconstateerd dat de opvangcapaciteit van de tankputten van de van tanksectie 11, 19 en 23 te
klein is (paragraaf 5.3 PGS 29).
Voor de aanleg van de nieuwe drainage en hemelwaterafvoer en waar nodig het vergroten van de
opvangcapaciteit, zullen desbetreffende tankputten worden ontgraven waarbij eventuele
bodemverontreiniging (tanksectie 19) conform het saneringsplan zal worden weggenomen. Daar waar nodig
dienen tankputdijken te worden hersteld conform voorschrift 38 en 44 van de PGS 29.
De (veiligheids)technische vereisten die de PGS 29 stelt ten aanzien van tankputten zijn vastgelegd in
voorschriftenparagraaf 11.5.
In verband met de te geringe opvangcapaciteit van de tankputten van tanksecties 17a en 19 dient de
opslagcapaciteit van de hierin opgestelde tanks te worden aangepast/beperkt, hetgeen in voorschrift 11.5.8 is
vastgelegd.
In overleg met de brandweer is bepaald dat de leidingen en de constructie daarvan ten behoeve van
brandveiligheidssystemen, conform voorschrift 67 van de PGS 29, wel moeten zijn voorzien van een passieve
bescherming, maar dit geen opschuimende coating behoeft te zijn. Volstaan kan worden met een
conserverende verf, hetgeen in voorschrift 11.5.36 is vastgelegd.
4.16.13 Pompen en transportleidingen
In voorschriften 11.6.2, 11.6.3 en 11.6.4 zijn, in aansluiting met de PGS 29, bepalingen opgenomen omtrent
de uitvoering van pompplateaus en -putten. Aanvullend is in voorschrift 11.6.1 vastgelegd dat deze
voorzieningen dienen te voldoen aan de NRB.
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De PGS 29 voorschriften met betrekking tot de binnen de inrichting toegepaste transportleidingen zijn
vastgelegd in voorschriftenparagraaf 11.10.
Conform voorschrift 141 van de PGS 29 moeten afsluiters en regeikleppen in productleidingen, die nodig zijn
bij noodsituaties, zowel ter plaatse als vanaf minimaal één andere plaats bediend kunnen worden. GOC
verzoekt hier van te mogen afwijken door in noodsituaties de in het tankenpark aanwezige pompen (centraal)
uit te schakelen, waarmee zij denkt het veiligheidsniveau van voornoemde fail-safe afsluiters te evenaren.
Conform dit verzoek is in voorschrift 11.10.10 vastgelegd dat de uitschakeling van bedoelde pompen zowel
ter plaatse als vanuit de controlekamer moet kunnen plaatsvinden.
In de GAP-analyse is de onvolledige aanduidingen op transportleidingen (aard te transporteren stof,
stromingsrichting en Ex-zonering), waarmee invulling dient te worden gegeven aan het bepaalde in voorschrift
126 en 127 van de PGS 29 (vergunningvoorschriften 11.10.3 en 11.10.4), als aandachtspunt aangegeven.
4.16.14 Buikoverslag gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen
Voorschriften uit de PGS 29, betrekking hebbende op de buikoverslag van gevaarlijke en bodembedreigende
vloeistoffen in het algemeen en meer specifiek het laden en lossen van tankauto's en het laden en lossen van
schepen, zijn vastgelegde in de voorschriftenparagrafen 11.7,11.8 en 11.9.
Ten aanzien van het laden en lossen van tankauto's zijn aanvullende voorschriften opgelegd met betrekking
tot het toezicht tijdens het laden en lossen.
Met betrekking tot het rechtstreeks lossen van tankauto's in de aflooptanks 1501 en 1502 terwijl deze ook
gelijktijdig vanuit de vacuümdestillatie worden gevuld is, mede ook vanwege het ontbreken van een
automatische overvulbeveiliging, een extra instructievoorschrift (voorschrift 11.8.8) ter preventie van
overvulling opgenomen.
Verder is in voorschrift 11.8.10 vastgelegd dat er binnen de inrichting een opstelplaats aanwezig moet zijn
voor volle tankauto's/opleggers met gevaarlijke stoffen die niet meteen bij aankomst kunnen/mogen worden
gelost.
4.16.15 Op- en overslag brandbare stoffen in horizontale tanks
Binnen de inrichting zijn een tweetal horizontale tanks voor de opslag van fluxolie (tank T501 en T502,
aflooptanks VD-1 en VD2) aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting een tweetal vast opgestelde
gasolietanks en enkele mobiele gasolietanks ten behoeve van (rijdend) materieel aanwezig alsook een
tweetal HBO-tanks.
Horizontale opslagtanks voor K3-vloeistoffen dienen te voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de
richtlijn PGS 30. Uit de bij de aanvraag gevoegde GAP-analyse PGS 30 zijn geen tekortkomingen naar voren
gekomen.
In voorschrift 11.4.1 en 11.4.2 is vastgelegd aan welke bepalingen van de richtlijn PGS 30 de constructie, het
gebruik en inspectie en onderhoud van voornoemde bestaande tanks tanks, met in acht neming van het
bepaalde in voorschriftenparagraaf 11.2, dienen te voldoen. In voorschrift 11.4.3 is vastgelegd aan welke
bepalingen van de richtlijn PGS 30 nieuwe horizontale tanks, bedoeld voor de opslag van gevaarlijke
vloeistoffen, dienen te voldoen.
Ten aanzien van voornoemde opslag van gasolie in bovengrondse tanks dient te worden voldaan aan het
bepaalde in artikel 3.54c en 3.54d van het Activiteitenbesluit en artikel 3.71 b t/m h van de bijbehorende
Regeling. Hiertoe zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.
Binnen de inrichting vindt kleinschalige aflevering van brandstof (jaarlijkse doorzet kleiner dan 25.000 liter en
geen aflevering ten behoeve van wegverkeer) voor rijdend materieel plaats. In voorschrift 11.11.1 is
vastgelegd aan welke bepalingen van voornoemde richtlijn PGS 30 deze brandstofaflevering dient te voldoen.
4.16.16 Opslag van gevaarlijke stoffen in embaliage
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen" (2011 versie 1.0, december 2011) van toepassing. De PGS 15 heeft alleen betrekking op gevaarlijke
stoffen met een ADR-classificatie. De richtlijn PGS 15 maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10
ton.
Binnen de inrichting worden op diverse locaties hulpstoffen in emballage (vaten en IBC-containers)
opgeslagen die moeten worden beoordeeld als gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen in in- en uitpandige bouwkundige opslagruimtes en verplaatsbare opslagunits. De opslagen
stoffen vallen onder de ADR-klassen 3 (brandbaar), 8 (corrosief en bijtend) en 9 (milieugevaarlijk). Verder is
binnen de inrichting een opslag voor oliemonsters (ADR-klasse 3 en 9) in kleine emballage aanwezig.
Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden waarin de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en
de hoeveelheid opgeslagen stoffen per opslagruimte is vastgelegd (voorschrift 11.13.1). In voorschrift 11.13.2
is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15, conform BBT, de opslagruimtes dienen te voldoen.
De aangevraagde mobiele opslagvoorzieningen (containers) voor gevaarlijke stoffen in emballage zijn
inmiddels niet meer aanwezig.
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Binnen de inrichting worden in een uitpandige gasflessenopslag tot maximaal 2.500 kg aan gassen (ADRklasse 2) opgeslagen. Aan de vergunning wordt een voorschrift verbonden waarin is vastgelegd aan welke
bepalingen van voornoemde richtlijn PGS 15 de opslag (bij overschrijding van 115 liter) en gebruik van
gasflessen, conform BBT, dient te voldoen (voorschrift 11.14.1).
4.16.17 Opslag vloeibare stikstof
Binnen de inrichting wordt, ten behoeve van het purgen (reinigen/inertiseren) van leidingen, installaties en
geloste tankwagens, vloeibare stikstof opgeslagen in een bovengrondse tank met een inhoud van 12.000 liter.
In voorschrift 11.15.1 van deze beschikking is de maximale opslagcapaciteit voor vloeibaar stikstof
vastgelegd. In voorschrift 11.15.2 toten met 11.15.14
van deze beschikking zijn, in overeenstemming met het hiertoe bepaalde in de richtlijn PGS 29 versie 2008
(voorschrift 143 tot en met 150) eisen ten aanzien van de uitvoering, het gebruik en de keuring van deze
stikstoftank vastgelegd.
4.16.18 BBT-conclusie met betrekking tot (externe) veiligheid
Met in achtneming van de van toepassing zijnde BBT-documenten (NRB, PGS 15, PGS 29, PGS 30, BREF
Afvalbehandeling (ex. verbranding) en BREF Op- en overslag bulkgoederen) wordt ten aanzien van de op- en
overslag van gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen - met inachtneming van de aan ditbesluit
gehechte voorschriften - voor voldaan aan BBT.
4.17
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de
omgevingsvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de circulaire Energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober
1999), worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik hoger dan 25.000 m® aardgas(equivalent) of
hoger dan 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.
Zoals blijkt uit de aanvraag verbruikt de inrichting een relevante hoeveelheid energie. Binnen de inrichting
wordt naar schatting 7 miljoen kWh elektriciteit en 3 miljoen m® aardgas per jaar verbruikt. Daarnaast wordt
binnen de inrichting op jaarbasis circa 10 ton gasolie als brandstof toegepast voor stookinstallaties en rijdend
materieel.
Getoetst is of de inrichting voldoende inspanningen heeft gepleegd om tot het zuinig en verantwoord omgaan
met energie te komen.
Uit de toetsing aan de BBT-conclusies uit het BREF Energie-efficiency komen voor onderhavige inrichting de
volgende aandachtpunten naar voren:
het beschikbaar hebben van een energiebesparingsbeleid;
het vaststellen van energiebesparingsdoelstellingen;
implementatie van energiezorg;
uitvoering van een energie-efficiëntie benchmarking;
- het uitvoeren van energiebesparingsaudits;
- het toepassen van energiemonitorings- en meetmethodieken;
uitvoering van onderzoek naar toepassing van warmtekrachtkoppeling.
In de aanvraag is aangeven is dat deze tekortkomingen ongedaan zullen worden gemaakt met het opstellen
van een energiebesparingsplan met een bijhorend plan van aanpak voor uit te voeren energiebesparende
maatregelen, het vaststellen van een energiebeleid en het aanpassen/aanvullen van procedures met
betrekking tot energiezorg.
Naar aanleiding van een door ons beoordeeld energiebesparingsonderzoek uit 2011 is door GOC in 2012 een
aanvullend energiebesparingsonderzoek (rapportnummer 3206340DR01, d.d. 31 juli 2012) uitgevoerd dat
door ons is goedgekeurd.
Het energiebesparingsonderzoek omvat een energieverbruiksanalyse en een uitwerking van een aantal
energie-efficiëntie verhogende maatregelen. Verder geeft het energiebesparingonderzoek een voorzet voor
de invoering van energiezorg.
Door GOC worden voor de periode 2013 - 2016 de volgende zekere maatregelen uitgewerkt:
de toepassing van een nieuwe DVI waarbij warmteterugwinning wordt toegepast;
vervanging gasoliegestookte thermische olieketel door een meer efficiënte aardgasgestookte ketel;
- vervanging gasoliegestookte mobiele stoomketel door een meer efficiënte aardgasgestookte ketel;
opzetten van een monitoringsysteem voor bepaling voortgang energie-efficiëntie;
uitwerking verbruiksanalyse VD-1, VD-2 en BRP.
Als onzekere maatregel wordt opgevoerd het onderzoeken van de toepassing van restwarmte van de
rookgassen van stoomketels voor gebouwverwarming.
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De vervanging van de gasoliegestookte mobiele stoomketel door een meer efficiënte aardgasgestookte ketel
heeft in 2013 plaats gevonden. De uitvoering van de overige voornoemde energie-efficiëntie verhogende
zekere maatregelen hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Daarnaast hebben wij de implementatie van
energiezorg in een voorschrift vastgelegd.
Wij van mening dat hiermee ten aanzien van het aspect energie zal worden voldaan aan BBT.
4.18
Waterverbruik
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de lokale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" d.d. 27 mei 2003 is
aangegeven dat het aspect water voor de omgevingsvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting
5.000 m^ of meer leidingwater bedraagt.
Binnen de inrichting van GOC is in 2012 circa 80.000 m^ leidingwater gebruikt. Dit water wordt hoofdzakelijk
gebruikt voor de koeltorens en als ketelvoedingswater voor de VD-2.
Op 31 juli 2012 is door GOC het, op basis van de vigerende omgevingsvergunning verlangde,
waterbesparingsonderzoek (rapportnummer 3206500DR01) bij ons ingediend. Geconcludeerd is dat meer
inzicht dient te worden verkregen in de omvang van de te onderscheiden verbruiksstromen. Verder zou het
gebruik van oppervlaktewater als koelmiddel onderzocht kunnen worden.
Bij brief van 11 januari 2013 hebben wij onze goedkeuring gegeven aan het voornoemde waterbesparings
onderzoek.
Om inzicht te krijgen in de verbruiksstromen zijn door GOC een tweetal zekere maatregelen omschreven
betreffende het actief monitoren van het waterverbruik en de monitoring van de hoeveelheid spuiwater van
de stoomketel. Als onzekere maatregelen zijn het onderzoeken van de mogelijkheid voor het schrappen van
de ketelwatervoorbehandeling en het toepassen van oppervlaktewater als voedingswater voor de koeltorens
opgevoerd.
De uitvoering van voornoemde zekere maatregelen hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
Wij zijn van mening dat hiermee ten aanzien van het aspect waterbesparing zal worden voldaan aan BBT.
4.19
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag 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. In de provinciale beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" van
27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte vallen, richtinggevende
relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria meer dan
100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per
jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het met betrekking tot de onderhavige inrichting niet
nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
4.20
Utilities
4.20.1 Elektrische instaliaties
Algemeen
De elektrische installatie binnen de inrichting moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de norm MD
60364-1 (de internationale met de NEN 1010 overeenkomende norm) en waar van toepassing aan de NENEN-IEC 60204.
Ruimtes en locaties met gasexplosiegevaar
In ruimtes en op plaatsen met een verhoogd gevaar op explosie (Ex-zones) worden ten aanzien van de
elektrische installatie en de aarding van installaties een aantal aanvullende eisen gesteld. Hiertoe zijn
voorschriften aan de vergunning verbonden, waarbij aansluiting is gezocht met de voorschriften die
hieromtrent zijn opgenomen in de richtlijn PGS 29.
4.20.2 Stooklnstallaties
Binnen de inrichting wordt voor de vacuümdestillatie VD-1 gebruik gemaakt van een gasolie-gestookte
ketelinstallatie met een vermogen van 2 MWth. Voor de vacuümdestillatie VD-2 wordt een aardgas-gestookte
thermische olieketel met een vermogen van 2,8 MWth, een aardgas gestookte stoomketel met een vermogen
van 3,5 MW,h en 2 aardgas gestookte diphenylheaters met een vermogen van 2 MW,helk ingezet.
Voor de verwarming van opslagtanks wordt thans nog gebruik gemaakt van een gasolie gestookte mobiele
stoomketel met een vermogen van 2,9 MWth. Voor de BRP wordt gasolie gestookte brander met een
vermogen van 1,9 MWth toegepast.
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Aan deze vergunning worden voorschriften verbonden met betrekking tot de uitvoeringen en
onderhoud/inspectie van deze stookinstallaties (voorschriftenparagraaf 14.2). Met betrekking tot de te stellen
voorschriften is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling.
4.20.3 Noodstroomvoorziening
Voor de noodstroomvoorziening van de vacuümdestillatie VD-2 wordt gebruik gemaakt van accu's (een
zogenaamd batterypack). Aan de vergunning worden voorschriften verbonden met betrekking tot de
uitvoering en opstelling van deze noodstroomvoorziening.
4.20.4 Transformatoren
In deze beschikking zijn voorschriften met betrekking tot een veilige uitvoering en opstelling van de binnen de
inrichting aanwezige transformatoren opgenomen (voorschriftparagraaf 14.4).
4.20.5 Toestellen onderdruk
Öp de binnen de inrichting aanwezige drukapparatuur (drukvaten, stoomketels, installatieleidingen
veiligheidsappendages voor de beveiliging van drukapparatuur, dampretoursysteem alsook
verwarmingsspiralen voor tanks) waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het Warenwetbesluit
drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. Dit besluit
bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de desbetreffende drukhoudende
bedrijfsonderdelen. De Inspectie SZW is voor de controle op de naleving van de voorschriften van het
Warenwetbesluit drukapparatuur het bevoegd gezag.
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 Besluit drukapparatuur eisen gesteld aan het ontwerp,
de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximale toelaatbare (over)druk
van meer dan 0,5 bar.
Aan deze beschikking zijn geen aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur verbonden.
4.20.6 Gasdrukmeet- en regelstations
Het voor de inrichting benodigde aardgas wordt aangevoerd via gasmeet- en (gasdruk)reduceerstations die
eigendom zijn van N.V. Nederlandse Gasunie. Aangezien de gasontvangst- en reduceerstations binnen de
grens van de inrichting van GOC zijn gelegen en deze geen nutsfunctie hebben, behoren deze tot de
inrichting van GOC.
De gasmeet- en reduceerstations dienen te voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3.11 en
3.12 van het Activiteitenbesluit en artikel 3.8, 3.9 en 3.10 van de bijbehorende Regeling. Met betrekking tot de
gasdrukmeet- en regelstations zijn geen voorschriften aan de vergunning verbonden.
4.20.7 Koelinstallaties
Binnen de inrichting worden 5 natte koeltorens toegepast ten behoeve van de vacuümdestillatie (VD-1 en
VD-2) en de dampverwerkingsinstallatie.
Voor deze koeltorens dient te worden voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3.16a en 3.16b
van het Activiteitenbesluit en artikel 3.16a van de bijbehorende Regeling. Met betrekking tot de koeltorens
worden geen aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden.
4.21
Overige aspecten
4.21.1 Strijd met aigemene regeis en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Vi/m ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
4.21.2 PRTR-(milieujaar)verslag
In verband met de ontvangst van meer dan 10 ton gevaarlijk afval voor nuttige toepassing zijn hoofdstuk 12
van de Wm en de EU-verordening E-PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing op de
inrichting van GOC. Op grond hiervan moet worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en
bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het PRTR-(milieujaar)verslag moet voldoen aan de eisen
zoals die zijn gesteld in paragraaf 12.3 van de Wm. De eisen vanuit de Europese verordening zijn in
hoofdstuk 12 van de Wm geïmplementeerd. Het PRTR-verslag moet elektronisch worden ingediend.
4.21.3 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 van essentieel belangom 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.
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Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo
hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie
te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe, hoogwaardige technieken of andere beof verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische
consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal 6 maanden).
Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen
vergaren.
In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst
proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan
randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal 4 weken)
aan ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften 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 schriftelijke toestemming van ons.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en het bedrijf de resultaten
daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een
procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.
4.21.4 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
In artikel 17.2 lid 1 van de Wm 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 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in een
beschikking 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.
GOC vraagt met onderhavige aanvraag om toepassing maatwerkafspraken als bedoeld in artikel 17.2 lid 4
Wm ten aanzien van ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu. Hiertoe heeft GOC,
ten behoeve van het vaststellen welke ongewone voorvallen kunnen worden geclassificeerd als voorval
zonder significante gevolgen voor het milieu, een meidschema bij de aanvraag gevoegd.
Wij zijn van mening dat dit meidschema onvoldoende inzicht geeft in de werkwijze die GOC denkt te hanteren
ten aanzien van het melden dan wel registreren van zich voordoende ongewone voorvallen. Daarom kunnen
wij op dit moment niet instemmen met het maatwerkverzoek.
In voorschrift 1.5.1 is vastgelegd dat GOC, om te voldoen aan het bepaalde in artikel 17.2 van de Wm en een
juiste invulling te geven aan het maatwerkverzoek, een aangepast meidschema voor ongewone voorvallen ter
goedkeuring bij ons moet indienen. Zolang GOC niet beschikt over een door ons goedgekeurd meidschema,
dient met betrekking tot ongewone voorvallen te worden voldaan aan het bépaalde in artikel 17.2 lid 1 van de
Wm en dienen alle ongewone voorvallen bij ons te worden gemeld (voorschrift 1.5.11).
Wij vinden het belangrijk om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de ongewone voorvallen
zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een indicatie zijn of de processen (in de ruimste
zin) in voldoende mate worden beheerst en de installaties deugdelijk zijn.
Daarom hebben wij, naast het toepassen van het meidschema, ook een aantal voorschriften opgenomen voor
het verplicht registreren ervan en de wijze waarop wij periodiek moeten worden geïnformeerd over de niet
significante ongewone voorvallen die zich hebben voorgedaan.
Naast het inzichtelijk hebben van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu stellen
wij eisen aan het afhandelingsproces van ongewone voorvallen binnen het bedrijf. Daarbij gaat het om zaken
als signalering van de ongewone voorvallen, communicatie, onderzoek en bevoegdheden van medewerkers.
GOC heeft een beschrijving ingediend waarbij op hoofdlijnen inzichtelijk is gemaakt hoe het
afhandelingsproces is georganiseerd. Om te borgen dat ook in de toekomst ongewone voorvallen zonder
significante gevolgen voor het milieu door het bedrijf worden beschouwd, hebben wij voorschriften
opgenomen over het in stand houden van dat afhandelingsproces.
4.21.5 Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment. Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge
beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
4.21.6 Procedure goedkeuringsbesluiten
Daar waar in voorschriften is aangegeven dat een document de goedkeuring van het bevoegd gezag behoeft,
dient ten aanzien van de beoordeling van dit document door ons een appellabel, een voor bezwaar en beroep

pagina 115 van 214

openstaand, besluit te worden genomen. Een dergelijk besluit dient te worden voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure als beschreven in.paragraaf 3.2 van de Wabo. Dit impliceert dat wij, los van een
eventuele verlenging van de beslistermijn, binnen een termijn van 8 weken na indiening van het document tot
een besluit dienen te komen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Capaciteit inrichting
1.1.1
De maximale jaarlijkse doorzet van, binnen de inrichting te be-/verwerken, vloeibare oliehoudende
afvalstoffen en producten, betreffende olie-/watermengsels, gasolie-Zbenzinemengsels, afgewerkte olie en
oliehoudende doorspoeling en boorgruis, is (totaal) 300.000 ton. De maximale jaarlijkse doorzet van, voor
handelsactiviteiten in te zetten, vloeibare oliehoudende afvalstoffen en producten, betreffende
gasolie-Zbenzinemengsels, betreft 25.000 ton.
1.1.2
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar maximaal de volgende hoeveelheden afvalstoffen voor be- en
verwerking worden geaccepteerd:
Tabel 1.1: Capaciteit acceptatie afvalstoffen
Afvalstof

Maximale jaarlijkse capaciteit (ton)

afgewerkte olie categorie 1, II en III
olie-Zwater-Zslib-mengsels en oliehoudende slibben,
boor-, snii-, sliip- en walsolie
vloeibare brandstof- en olierestanten
niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen
oliehoudende boorspoeling en boorgruis

95.000
145.000
35.000
9.000

1.1.3
Binnen de inrichting mogen met de vacuümdestillatie-installaties per kalenderjaar maximaal de volgende
hoeveelheden afvalstoffen worden be- en verwerkt:
Tabel 1.2: Capaciteit vacuümdestillatie
Installatie
Afvalstoffen
VD-1
VD-2

Maximale jaarlijkse doorzet (ton)

olie-Zwatermengels
gasolie-Zbenzinemengsels
afgewerkte olie

95.000
95.000

1.1.4
Binnen de inrichting mogen op enig moment maximaal de volgende hoeveelheden oliehoudende ingangs- en
uitgangstromen zijn opgeslagen:
Tabel 1.3: Opslagcapaciteit
Ingangs- of uitgangstroom

Maximaal opgeslagen hoeveelheid (m")

olie-Zwatermengsels
gasolie-Zbenzinemengsels
afgewerkte olie
boorgruis
basisolie
fluxolie
gasoliecomponenten
boorolieZgasolie
bitumen
Light Ends
droge stof boorgruisverwerking
afvalwater
sediment
verontreinigde grond

16.200
2.650
14.000
2.000 (inclusief mobiele opslag)
7.000
4.800
3.850
225
200
850
100
2.200
1.000
10

1.1.5
Aanvullend op het bepaalde in voorschrift 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 dient de vergunninghoudster ieder
kalenderjaar vóór 1 april een massabalans te hebben opgesteld over het voorgaande kalenderjaar waarin is
vastgelegd:
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de hoeveelheid en aard van de ingangsstromen (afvalstoffen én producten) die ter be-/verwerking binnen
de inrichting zijn geaccepteerd/ontvangen;
de hoeveelheid en aard van de ingangsstromen (afvalstoffen én producten) die ten behoeve van
handelsactiviteiten binnen de inrichting zijn geaccepteerd/ontvangen en geen be-/verwerking hebben
ondergaan;
de hoeveelheid en aard van de be-/verwerkte ingangsstromen (afvalstoffen én producten) per
afzonderlijke be-/verwerkingsinstallatie;
- de hoeveelheid en aard van de uitgangsstromen (afvalstoffen én producten) die binnen de inrichting een
be-/verwerking hebben ondergaan;
de hoeveelheid en aard van de uitgangsstromen (afvalstoffen én producten) bedoeld voor
handelsactiviteiten die binnen de inrichting geen be-/venwerking hebben ondergaan.
Eventueel niet sluitende balansen en afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaar dienen te zijn voorzien
van een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak hiervoor blijkt.

1.1.6
Met een overzichtelijke administratie, vastgelegd in het AO/IC, dient op eerste aanzegging te kunnen worden
aangetoond dat aan het in voorschrift 1.1.1 tot en met 1.1.5 gestelde wordt voldaan.

1.1.7
De in voorschrift 1.1.6 bedoelde administratie gegevens moeten conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 binnen de
inrichting worden bewaard.
1.2

Communicatie

1.2.1
Het personeel dient door middel van werkinstructies op de hoogte te zijn gebracht van het gestelde in de aan
deze vergunning verbonden voorschriften, voorzover de voorschriften betrekking hebben op de eigen
werkzaamheden. Dit geldt tevens voor personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden
verricht.

1.2.2
Van wijzigingen ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie zoals (gedeeltelijke)
bedrijfsbeëindiging en wijzigingen in de eigendomssituatie of de organisatiestructuur, moet het bevoegd
gezag onverwijld van in kennis worden gebracht.
1.3
Zorgplichtbepalingen
1.3.1
Degene die een inrichting drijft en weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat door het in werking zijn dan
wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan
of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of
krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet
mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Onder het voorkomen of beperken
van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu wordt verstaan:
a. een doelmatig gebruik van energie;
b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;
c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging
van het grondwater;
d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de
verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging;
f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geluidhinder;
g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder;
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h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
lichthinder;
i.

het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
stofhinder;

j.

het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
trillinghinder;

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het
milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
I. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
O. het doelmatig beheer van afvalwater;
p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;
q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen
gebieden.
1.4

Milieuzorg

1.4.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een geïmplementeerd en actueel gehouden
milieuzorgsysteem waarin voor de te onderscheiden milieu-aspecten emissies naar lucht (inclusief diffuse
emissie), emissies naar oppervlaktewater, emissie naar bodem, geluidemissies, afvalstoffen en afvalwater,
(externe)veiligheid en energie- en waterbesparing de volgende zaken zijn uitgewerkt:
identificatie van alle relevante milieu-aspecten;
- bepaling van emissie-omvang dan wel verbruik aan de hand van voorgeschreven monitoring;
identificatie van milieu-effecten;
beheersmaatregelen;
- verbetermogelijkheden met planning.

1.4.2
De vergunninghoudster ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het in voorschrift 1.4.1
bedoelde milieuzorgsysteem, dat de hierin vastgelegde procedures actueel gehouden worden en dat het
personeel werkt volgens deze procedures;

1.4.3
In het in voorschrift 1.4.2 bedoelde milieuzorgsysteem is expliciet vastgelegd:
het door de vergunninghoudster te hanteren milieubeleid;
planning en vastlegging van procedures;
wijze van implementatie van procedures, waarbij wordt ingegaan op:
structuur en verantwoordelijkheden;
- training, bewustwording, competentie en betrokkenheid van werknemers;
- interne en externe communicatie;
- documentatie;
- controle;
onderhoud.
controle van de prestaties en het nemen van correctieve acties, waarbij ingegaan op:
correctieve en preventieve acties;
- documentatie van relevante gegevens;
uitvoering interne audits waarbij wordt bepaald of het beheersysteem voldoet aan de geplande opzet
en of implementatie op de juiste wijze heeft plaats gevonden en of het beheersysteem op juiste wijze
wordt onderhouden
- evaluatie van het beheersysteem door de vergunninghoudster.

1.4.4
Een beschrijving van het milieuzorgsysteem, de in het milieuzorgsysteem opgenomen procedures,
werkinstructies en documenten en alle hieruit voortkomende gegevens en registers dienen 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.
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1.4.5
Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, dienen toereikende
schriftelijke 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.

1.4.6
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, mogen uitsluitend worden
verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel en volgens daartoe door de verantwoordelijke
bedrijfsleiding verstrekte werkinstructies, procedures en voorschriften (onder andere voor acceptatie
afvalstoffen, bemonstering en analyse van oliestromen, laad- en loswerkzaamheden, het (veilig)opstarten en
stopzetten van installaties en inspectie en onderhoud installaties).

1.4.7
Bij voortduring, maar ten minste éénmaal per 3 jaar, dient door middel van interne controle te worden
vastgesteld of de inrichting in werking wordt gehouden overeenkomstig de procedures en instructies van het
milieuzorgsysteem.

1.4.8

Vergunninghoudster dient jaarlijks, vóór 1 april, een milieuzorgprogramma ter goedkeuring in te dienen bij het
bevoegd gezag. In dit milieuzorgprogramma dient een overzicht van milieumaatregelen voor het lopende
boekjaar (augustus tot en met juli) en een evaluatie van de - in het voorgaande boekjaar - uitgevoerde
milieumaatregelen te zijn opgenomen. In het milieuzorgprogramma moet het volgende zijn opgenomen:
de voor het komende jaar te nemen milieumaatregelen;
de bijbehorende termijnen en fasering;
het beoogde resultaat ten opzichte van de aanwezige milieu-effecten;
de voorgenomen wijze van bepaling van het behaalde resultaat;
- de begrote kosten en eventuele (financiële) baten;
een prioriteitsstelling;
de verantwoordelijke functionaris;
een evaluatie van de in het voorgaande jaar uitgevoerde milieumaatregelen op voornoemde punten.

1.4.9

Het jaarverslag interne milieuzorg ten behoeve van het eigen management dient uiterlijk 3 maanden na afloop
van het desbetreffende verslagjaar te zijn opgesteld. Aan het bevoegd gezag moet op verzoek inzage in dit
jaarverslag worden gegeven. Het jaarverslag interne milieuzorg dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:
een verslag van de resultaten van de activiteiten uit het milieuzorgprogramma;
een toetsing van de doelstellingen uit het jaarprogramma interne milieuzorg;
een verslag van de in voorschrift 1.4.7 bedoelde interne controles.
1.5

Ongewone voorvallen binnen de inrichting

1.5.1
Binnen een termijn van 1 maand na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghoudster
een meidschema ongewone voorvallen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te hebben voorgelegd. De
vergunninghoudster dient volgens het goedgekeurde meidschema te werken.

1.5.2
Ongewone voorvallen die na toepassing van het in voorschrift 1.5.1 bedoelde meidschema worden
geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu dienen zo spoedig mogelijk te
worden gemeld bij het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
vergunninghoudster deze melding onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.5.3
De vergunninghoudster moet van een ongewoon voorval, zoals bedoelde in voorschrift 1.5.2, een analyse
maken en deze aan het bevoegd gezag rapporteren.
Toelichting: betreft een aangepast voorschrift 209 PGS 29

1.5.4
Ongewone voorvallen die na toepassing van het meidschema worden geclassificeerd als ongewoon voorval
zónder significante gevolgen voor het milieu dienen binnen 24 uur na het ongewone voorval te zijn
opgenomen in een registratiesysteem voor ongewone voorvallen.

1.5.5
In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen dienen de volgende zaken te worden vastgelegd:
datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
datum en tijdstip van registratie;
de locatie van het ongewoon voorval;
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korte omschrijving van het ongewoon voorval;
de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveelheid ervan;
een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsaspecten.
1.5.6
Het registratiesysteem van ongewone voorvallen dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor toezichthoudende
ambtenaren van of namens het bevoegd gezag.

1.5.7
Elk kwartaal overlegt vergunninghoudster aan het bevoegde gezag een overzicht van de ongewone
voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu, die hebben plaatsgevonden in het voorliggende
kwartaal.
1.5.8
Inhoudelijke wijzigingen in het meidschema moeten de goedkeuring hebben van het bevoegd gezag.
Implementatie van een wijziging in een meidschema mag pas plaatsvinden na goedkeuring door het bevoegd
gezag.
1.5.9
Vergunninghoudster dient de bepalingen van voorgaande meldingsvoorschriften te hebben verwerkt in interne
bedrijfsinstructies.

1.5.10
In de bedrijfsinterne instructies moet ten minste aandacht worden besteed aan:
- de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd;
de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon voorval;
- de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn bij het
afhandelingsproces van ongewone voorvallen.

1.5.11
Zolang nog niet is voldaan aan vorenstaande aangevraagde maatwerkvoorschriften voor ongewone
voorvallen, dienen alle ongewone voorvallen (met en zonder significante gevolgen voor het milieu) zo spoedig
mogelijk te worden gemeld bij het bevoegd gezag.

1.5.12
De vergunninghoudster moet procedures beschikbaar hebben voor de systematische identificatie van
mogelijke ongewenste gebeurtenissen (ongevalsanalyse) en heeft hiervoor meerdere risico-evaluatie= en
beheersmethoden beschikbaar.
Toelichting: betreft voorschrift 205 PGS 29

1.5.13
Voor het uitvoeren van de ongevalsanalyse moet rekening worden gehouden met het door de
vergunninghoudster opgestelde beleid voor de beheersing van scenario's. Een uitbrandscenario wordt niet
geaccepteerd, tenzij hierover uitdrukkelijke overeenstemming met de brandweer is.
Toelichting: betreft voorschrift 206 PGS 29

1.5.14
De vergunninghoudster moet beschikken over een document waarin de identificatie van mogelijke
noodsituaties adequaat en systematisch is beschreven.
Toelichting: betreft een voorschrift 207 PGS 29

1.5.15
De voor de beheersing van scenario's getroffen maatregelen moeten alle zijn opgenomen in een systeem dat
de integriteit van deze maatregelen borgt.

Toelichting: betreft voorschrift 208 PGS 29

1.6

Ongewone voorvallen buiten de inrichting

1.6.1
Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, die niet door de lozing van onderhavige
inrichting zelf zijn veroorzaakt, en die het noodzakelijk maken dat er, ter voorkoming van ernstige
verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam, maatregelen van tijdelijke aard worden getroffen, is de
vergunninghoudster verplicht daartoe op aanschrijving de minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk
over te gaan.

1.6.2
De in voorschrift 1.6.1 bedoelde maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze
beschikking opgenomen voorzieningen, betreffende de in deze beschikking omschreven lozingen en/of het
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beperken of staken van de lozing, dan wel deelstromen daarvan.
1.6.3
Een maatregel zoals bedoeld in voorschrift 1.6.1 mag niet voor langer dan één, telkenmale met maximaal
even 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 opgélegde
verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.
1.7
Milieuregistratie
1.7.1
Binnen de inrichting moet een milieuregistratiesysteem aanwezig zijn waarin ten minste de volgende
informatie is vastgelegd:
a.
Schriftelijke 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 milieu-onderzoeken (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 omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
h.
Meldingen van geweigerde partijen afvalstoffen;
i.
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
j.
Registratie van het energie- en waterverbruik;
k.
Het bedrijfsnoodplan;
I.
Registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van in- en uitgangsstromen;
m.
De veiligheidsclassificatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen;
n.
Registratiegegevens van tanks (tanklogboeken);
O.
Afschriften van vigerende omgevingsvergunningen met bijbehorende voorschriften en meldingen en
voorschriften uit rechtstreeks werkende milieugerelateerde wet- en regelgeving.
1.7.2
De in voorschrift 1.7.1 genoemde gegevens moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.8
Inspectie en onderhoud
1.8.1
De goede werking van de binnen de inrichting aanwezige procesinstallaties en opslagvoorzieningen alsook
milieubeschermende en emissiebeperkende voorzieningen en (brand)veiligheidsvoorzieningen dient te
worden geborgd door middel van het regelmatig uitvoeren van interne (apparaat-) inspecties en/of testen.
1.8.2
De wijze waarop de vergunninghoudster het gestelde in voorgaand voorschrift waarborgt, moet zijn
vastgelegd in een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, up-to-date gehouden inspectie- en
onderhoudsprogramma.
1.8.3
De in voorschrift 1.8.1 bedoelde installaties moeten zijn onderverdeeld in objecten en voor elk object moet
een uitvoeringsmethode worden opgesteld met betrekking tot onderhoud, inspectie en/of testen. Deze
uitvoeringsmethoden moeten mede zijn gebaseerd op analyses van de kans op en de gevolgen van
eventueel falen. Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het systeem.
1.8.4
In het inspectie- en onderhoudsprogramma dienen instructies en procedures te zijn vastgelegd met betrekking
tot:
hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud en vervanging
wordt geborgd;
hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);
hoe hiermee preventief onderhoud wordt bevorderd;
op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde
emissieperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde installaties en voorzieningen wordt uitgevoerd
en geregistreerd;
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welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van de desbetreffende installaties
en voorzieningen te controleren.

1.8.5
De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het door het bevoegde gezag goedgekeurde,
inspectie- en onderhoudsprogramma, inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen
en/of wijzigingen.

1.8.6
Alle wegen, dijken, afrasteringen, gebouwen en andere voorzieningen op het terrein van de inrichting moeten
in goede staat van onderhoud verkeren.
Toelichting: betreft voorschrift 9 PGS 29

1.8.7
Op het opslagterrein van de inrichting mag geen brandgevaarlijke boom- of heesterbeplanting aanwezig zijn
binnen een afstand van 15 m van een tankput of een laad- of losplaats voor vloeistoffen.
Toelichting: betreft voorschrift 6 PGS 29

1.8.8
De beplanting mag geen belemmering vormen voorde brandbestrijding.
Toelichting: betreft voorschrift 7 PGS 29

1.8.9
Onkruid en gras.moet kort worden gehouden. Dor hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras moeten
onmiddellijk worden verwijderd. Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is slechts toegelaten indien dit
geen brandgevaar kan opleveren.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 8 PGS 29

1.8.10
Het groenonderhoud op het terrein dient te zijn opgenomen in het in voorschrift 1.8.4 bedoelde inspectie- en
onderhoudsprogramma.

1.8.11
Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds)werkzaamheden die naar verwachting nadelige gevolgen
voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Deze kan
nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze werkzaamheden.

1.8.12
Buiten gebruik gestelde procesapparatuur, leidingen en tanks moeten zijn gereinigd en worden geïsoleerd
van andere in gebruik zijnde installaties.
1.9
Te hanteren beoordelingsdocumenten, richtlijnen en normen
1.9.1
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

Terrein

1.10.1
Het terrein waarop de inrichting is gelegen moet zijn omgeven door een doelmatige omheining. De constructie
en de hoogte hiervan moeten zodanig zijn, dat betreden van het terrein anders dan via de toegangen wordt
tegengegaan
Toelichting: betreft voorschrift 1 PGS 29

1.10.2
In verband met de bereikbaarheid van de installaties voor hulpdiensten, moet de inrichting via ten
minste twee zo ver mogelijk uit elkaar gelegen ingangen toegankelijk zijn. De toegangen in de omheining
moeten zoveel mogelijk gesloten worden gehouden. Geopende toegangen moeten steeds onder toezicht
staan.
Toelichting: betreft voorschrift 2 PGS 29

1.10.3
De terreinindeling dient te voldoen aan het door het bevoegde'gezag goedgekeurde wegenplan.
Voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het wegenplan behoeven vooraf de goedkeuring van het bevoegd
gezag. Het goedgekeurde wegenplan dient te zijn opgenomen in het bedrijfsnoodplan.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 3 PGS 29

pagina 125 van 214

1.10.4
Installaties, tankputten en gebouwen moeten te allen tijde ongehinderd kunnen worden bereikt via ten minste
twee onafhankelijke wegen. Tankputten moeten met ten minste twee zijden aan goed berijdbare wegen
grenzen.
Toelichting: betreft voorschrift 4 PGS 29

1.10.5
Tot de inrichting behorende procesapparatuur, opslagtanks voor gevaarlijke stoffen, laad-/losinstallaties voor
tankauto's, leidingen en ondersteuningen van leidingbruggen welke zich langs rijroutes voor vrachtverkeer
binnen de inrichting bevinden alsook delen van leidingen nabij de openbare weg, moeten afdoende zijn
beschermd door een aanrijbeveiliging in de vorm van een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.10.6
Bij aanleg van rijroutes en leidingen nabij rijroutes dient te worden voorkomen dat leidingen haaks op de
wegen liggen.

1.10.7
Leidingbruggen die over wegen heen zijn gebouwd, moeten een vrije doorrijhoogte hebben van ten minste
4.20 m. Deze vrije doorrijhoogte moet duidelijk zijn aangegeven door de aanduiding: "VRIJE HOOGTE 4.20
M".

1.10.8
Op het terrein moet verlichting aanwezig zijn die behoorlijke oriëntatie, normale werkzaamheden
gedurende de nacht en bewaking mogelijk maakt.

Toelichting: betreft voorschrift 5 PGS 29

1.10.9
Op het terrein aangebrachte verlichting.dient zodanig te zijn afgesteld dat deze geen lichthinder buiten de
inrichting kan veroorzaken.
1.11

Proefnemingen

1.11.1
Het is vergunninghoudster toegestaan om proeven te nemen met de primaire afvalverwerkings- en
productieprocessen en de ondersteunende activiteiten en voorzieningen alsook de hierbij toegepaste grond
en hulpstoffen welke afwijken van de vigerende omgevingsvergunning(en).

1.11.2
Voorafgaand aan een proefneming dient schriftelijke goedkeuring te zijn verkregen van het bevoegd gezag.
Een verzoek hiertoe dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden ingediend
bij het bevoegd gezag.

1.11.3
Een verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 1.11.2, 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 duur de proef (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.

1.11.4
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 1.11.3 genoemde
aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming voorwaarden worden verbonden
waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.

1.11.5
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.
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2

INGANGSSTROMEN

2.1
Beoordeling ingangsstromen (algemeen)
2.1.1
Vergunninghoudster dient, met een éénduidige naamgeving/omschrijving, voor alle ingekochte en toe te
passen producten en alle reguliere en incidentele binnen de inrichting te be-/verwerken afvalstoffen - om
inzicht te bieden in de kwalitatieve en kwantitatieve relevantie van deze ingangsmateriaien - een register bij te
houden waarin is vastgelegd:
met welk doel het ingangsmateriaal wordt ingenomen;
welke bijdrage het ingangsmateriaal levert aan de totstandkoming van het beoogd te vervaardigen
uitgangsmateriaal;
met welk doel het ingangsmateriaal, al dan niet te samen met reeds bewerkt materiaal, wordt gemengd.
Deze gegevens dienen conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden bewaard.
2.1.2
Voor handelsactiviteiten bedoelde, niet te be-/verwerken, producten en afvalstoffen mogen:
de producten niet vallen onder bijlage XIV en XVII van REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation and restriction of Chemicals, (EG) 1907/2006), betreffende stoffen waarvan is bepaald dat
zij voldoen aan de criteria voor stoffen van zeer ernstige zorg en welke dienen te worden uitgefaseerd
en/of;
de in voorschrift 2.2.1, 2.2.2 respectievelijk voorschrift 2.3.5 opgenomen concentratie-eisen niet
overschrijden.
2.1.3
Ter beoordeling of aan de in voorschrift 2.3.5 gestelde norm voor dioxinen en furanen van 50 ng/kg ITE kan
worden voldaan dient gedurende een periode van 6 maanden, ingaande op de datum van het van kracht
worden van deze vergunning, bij de fysieke acceptatie van de volgende afvalstromen het gehalte dioxinen en
furanen te worden vastgesteld:
- alle incidenteel aangeleverde partijen afgewerkte olie, olie-/water-/siibmengsels, brandstof- en
olierestanten, voorbehandeide BSSW-oiie en halogeenarme oplosmiddelen;
structureel aangeleverde partijen afgewerkte olie, oiie-/water-/slibmengsels, brandstof- en oiierestanten,
voorbehandeide BSSW-olie en halogeenarme oplosmiddelen bij maandelijkse steekproef.
De resultaten van dit onderzoek dienen na afloop van voornoemde termijn aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd.
2.1.4
Van de volgende, voor het vervaardigen van brandstofcomponenten, bedoelde ingangsstromen (producten en
afvalstoffen) dient het gehalte aan C5 - C15 koolstofketens bekend te zijn dan wei bij acceptatie met behulp
van gaschromatografie/massaspectrometrie (GC/MS-analyse) te worden bepaald:
- alle ingekochte brandstofproducten die worden toegevoegd aan de afvalstoffen, bedoeld voor de intern en
extern uit te voeren destillatie tot brandstofcomponenten (NRD en PiD);
alle incidenteel aangeleverde partijen brandstof- en olierestanten, oliehoudende boorspoeiing en
boorgruis (oliedeel) en niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen;
- structureel aangeleverde partijen brandstof- en oiierestanten, oliehoudende boorspoeiing en boorgruis
(oliedeel) en niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen bij maandelijkse steekproef.
Voornoemde gegevens en resultaten van analyses dienen conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden
geregistreerd en bewaard.
2.1.5
Van de in voorschrift 2.1.4 genoemde, voor het vervaardigen van brandstofcomponenten bedoelde,
ingangsstromen (producten en afvalstoffen) dient, opdat bij toepassing van deze componenten bij de externe
productie van brandstoffen voor het eindproduct wordt voldaan aan het Bohb, (specifiek) het chloor-, fluor-,
broom- en jodiumgehalte bekend te zijn dan wel bij vooracceptatie te worden bepaald. Deze gegevens en
resultaten van analyses dienen conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden geregistreerd en bewaard.
2.1.6
Van de in voorschrift 2.1.4 genoemde, voor het vervaardigen van brandstofcomponenten bedoelde,
ingangsstromen (producten en afvalstoffen) dient gedurende een periode van 6 maanden, ingaande op de
datum van het van kracht worden van deze vergunning, het gehalte aromaten vallende onder PAK's (EPA 16)
en BTEX, te worden bepaald.
De resultaten van dit onderzoek dienen na afloop van voornoemde termijn aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd.
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2.1.7
Van alle (monostromen en mengsels van) producten en afvalstoffen die binnen de inrichting zijn opgeslagen
is, overeenkomstig de publicatie "QRA-selectiemethodiek toxisch en/of ontvlambaar" van het RIVM, de CLPclassificatie (Classification Labelling and Packaging, Verordening nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering
en verpakking van chemische stoffen en mengsels) bepaald.

2.1.8

De in voorschrift 2.1.7 bedoelde CLP-classificaties dienen te zijn opgenomen in de in voorschrift 1.7.1
bedoelde milieuregistratie.

2.1.9
Bij de aanvoer/acceptatie van producten en afvalstoffen dient de vergunninghoudster zich er van te
vergewissen dat, gezien de aard en omvang van de te accepteren/aangevoerde materialen, te allen tijde
wordt voldaan aan het bepaalde in voorschrift 1.1.1 tot en met 1.1.4 en 11.1.1.
2.2

Ingekochte producten

2.2.1
Ingekochte olieproducten die worden toegevoegd aan de, binnen de inrichting geproduceerde, fluxolie dienen
aantoonbaar te voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
PCB-gehalte
< 0,5 mg/kg per congeneer;
gehalte EOX
< 1.500 mg/kg;
vlampunt
> 85 °C;
water
< 3 volume-%;
zwavelgehalte
< 2 volume-%;
gehalte sediment
< 2,5 volume-%;
asgehalte
< 2,5 volume-%;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
bevatten geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
iaevatten geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) .
2.2.2
Ingekochte brandstofproducten die worden toegevoegd aan afvalstoffen, bedoeld voor de extern uit te voeren
destillatie tot brandstofcomponenten (PID), dienen aantoonbaar te voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
PCB-gehalte
< 0,5 mg/kg per congeneer;
gehalte EOX
< 50 mg/kg;
gehalte chloor
< 4 volume-%;
gehalte fluor
< 0,5 volume-%;
gehalte broom
< 4 volume-%;
gehalte jood
< 4 volume-%;
water
< 2,5 volume-%;
gehalte sediment
< 0,2 volume-%;
asgehalte
< 0,2 volume-%;
benzeen
< 9 volume-%;
Pour point
< 6 °C;
TAN
< 10 mg KOH per gram;
SAN
< 0,1 mg KOH per gram;
waterstofsulfide
< 5 mg/kg;
mercaptaan zwavel
< 50 mg/kg;
asfaltenen
< 0,5 mg/kg;
gehalte dioxinen/furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
bevatten geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16);
bevatten geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)).
2.2.3
Van alle ingenomen olie- en brandstofproducten dienen productveiligheidsbladen en de REACH-codes te
worden geregistreerd. Deze gegeven dienen te worden bewaard in de in voorschrift 1.7.1
bedoelde milieuregistratie.
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2.3
Acceptatie afvalstoffen ten behoeve van be- en verwerking
2.3.1
De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig een door het bevoegde gezag goedgekeurd
AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen.
2.3.2
Daar waar het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid niet in overeenstemmingi is met de
gestelde voorschriften in hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze beschikking, zijn deze voorschriften bepalend.
2.3.3
Binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning, dient door
vergunninghoudster een nieuw AV-beleid ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd, welke
betrekking heeft op de acceptatie en be-/verwerking van afvalstromen waarvoor met deze beschikking
vergunning is verleend en die in overeenstemming is gebracht met het bepaalde in de voorschriften zoals
opgenomen in hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze beschikking.
2.3.4
Voordat wijzigingen van het AV-beleid en/of de AO/IC worden toegepast dienen zij schriftelijk ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven
te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de eventuele milieugevolgen;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
de datum waarop de vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
2.3.5
Binnen de inrichting mogen uitsluitend de navolgende vloeibare oliehoudende afvalstoffen voor
be-/verwerking worden geaccepteerd en van welke aantoonbaar wordt voldaan aan onderstaande criteria:
Afgewerkte olie behorende tot categorie I:
welke een minerale basis heeft;
- vallende onder de Euralcodes 13.01.10*, 13.01.13*,13.02.05*, 13.02.08*, 13.03.07* en 13.03.10*;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 1.000 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een vlampunt > 55 °C;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevat;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevat;
die niet vermengd is met andere stoffen dan lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.
Afgewerkte olie behorende tot categorie II:
- vallende onderde Euralcodes 13.01.11*, 13.01.12*, 13.01.13*, 13.02.06*, 13.02.07*, 13.02.08*,
13.03.08*, 13.03.09* en 13.03.10*;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 1.000 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een vlampunt > 55 °C;
- met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevat;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevat;
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welke na be-/verwerking als brandstof dan wel als component ter vervaardiging van een brandstof kan
worden aangewend.
Halogeenhoudende afgewerkte olie behorende tot categorie III;
- vallende onder de Euralcodes 13.01.09*, 13.02.04* en 13.03.06*;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
- met een gehalte EOX tussen 1.000 en 5.000 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
- met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een vlampunt > 55 °C;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevat;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevat;
die niet vermengd is met andere stoffen dan lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.
Olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben:
- vallende onder de Euralcodes 13.01.04*, 13.01.05*, 13.04.01*, 13.04.02*, 13.04.03*, 13.05.06*,
13.05.07*, 13.08.01*, 13.08.02*, 13.08.99* en 16.07.08*;
met een gehalte aan PCB <0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 5.000 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een vlampunt > 85 °C bij be-/verwerking anders dan vacuümdestillatie;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16
bevatten;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevatten.
Vloeibare brandstof- en olierestanten:
- vallende onder de Euralcodes 13.07.01*, 13.07.02*, 13.07.03*, 13.08.99*, 16.07.08* en 19.02.07*;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 5.000 mg/kg;
met een gehalte zwavel < 1 volume-%;
met een gehalte mercaptaan zwavel < 200 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan benzeen < 1 volume-%;
- met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevatten;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevatten.
Vloeibare brandstof- en olierestanten die worden ingezet ten behoeve van vervaardiging van brandstof
componenten dienen te voldoen aan de volgende gehaltes aan halogenen:
chloori4 volume-%;
fluor < 0,5 volume-%;
- broom < 4 volume-%;
- jood < 4 volume-%.
Oliehoudende boorspoeling en boorgruis:
vallende onder de Euralcode 01.05.05*;
met een gehalte aan PCB <0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 250 mg/kg;
met een vlampunt > 60 °C;
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-

-

met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
welke geen explosief brandbare stoffen ((risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevat;
welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevat.

Boor-, snij-, slijp- en walsolie oliefractie:
- vallende onder de Euralcode 19.02.07*;
met een oliegehalte van ten minste 60 volume-%;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 5.000 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevat;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevat.
Niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen:
- vallende onder de Euralcodes 07.01.04*, 07.02.04*, 07.06.04* en 07.07.04*;
met een gehalte aan PCB < 0,5 mg/kg per congeneer;
met een gehalte EOX < 50 mg/kg;
met een gehalte mercaptaan zwavel < 200 mg/kg;
met een gehalte aan kwik < 10 mg/kg;
met een gehalte aan thallium < 100 mg/kg;
- met een gehalte aan cadmium < 100 mg/kg;
met een gehalte aan dioxinen en furanen < 50 ng/kg ITE (inclusief detectiegrens);
- welke geen explosief brandbare stoffen (risicoklasse R2, R3, R5, R6 (EUH006), R9 (H271) en R16)
bevatten;
- welke geen zeer giftige stoffen (risicoklasse R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R26/R27/R28
(H330/H310/H300), R50 (H400) en R50/R53 (H410)) bevatten.
2.3.6
Binnen de inrichting mogen uitsluitend oliefracties van BSSW-olie worden geaccepteerd welke aantoonbaar
afkomstig zijn uit een, conform het in het LAP vastgelegde minimumstandaard danwel een - in de BREF
Ferremetaalbewerking - als BBT beoordeelde, voorbewerking van BSSW-olie en waarvan het oliegehalte ten
minste 60 volume-% is.
2.3.7
De in voorschrift 2.3.5 en 2.3.6 bedoelde afvalstoffen mogen slechts worden geaccepteerd nadat
massabepaling, controle en beoordeling of een geleverde partij voldoet aan de acceptatiecriteria en registratie
heeft plaatsgevonden.
2.3.8
Indien na de fysieke overdracht en na voltooiing van de acceptatieprocedure voor reeds geaccepteerde
afvalstoffen blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door
vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).
Hiervan dient per omgaande melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag. De meldingen dienen
conform voorschrift 1.7.1 te worden geregistreerd.
2.3.9
Per schip aangeleverde afvalstromen dienen voorafgaande aan de lossing op acceptatiecriteria te zijn
geanalyseerd.

2.3.10
Per tankauto aangeleverde afvalstromen welke voorafgaande aan de lossing niet op acceptatiecriteria zijn
geanalyseerd, mogen per levering slechts in één acceptatietank worden overgebracht welke voor
voorafgaande aan deze overbrenging is leeggemaakt en is gereinigd.
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2.3.11
Ten behoeve van afvalstromen waarvan blijkt dat deze op het moment van fysieke acceptatie niet binnen de
inrichting mogen worden geaccepteerd, dient te allen tijde een tank van voldoende inhoud beschikbaar te zijn,
welke aantoonbaar niet voor een ander doeleinde wordt gebruikt dan nadat deze is gereinigd.
2.3.12
In een voor quarantaine gebruikte tank mogen geen verschillende partijen afval en/of partijen afval van
verschillende ontdoeners worden samengevoegd.
2.3.13
Aangeleverde afvalstoffen mogen niet eerder met andere afvalstoffen worden samengevoegd dan nadat de
analyses zijn uitgevoerd, de acceptatie is goedgekeurd en het verwerkingstraject is vastgesteld en
geregistreerd.
2.4
Analysemethodiek aangevoerde (afval)stoffen
2.4.1
In het in voorschrift 2.3.2 bedoelde AV-beleid dient een uitwerking van een risicogedreven analysemethodiek
voor de fysieke acceptatie van de aangevoerde afvalstoffen te zijn opgenomen. Hierbij dient een indeling te
worden gehanteerd naar zowel reguliere/specifieke stromen, bestaande/nieuwe ontdoeners en
incidentele/structurele stromen. Per stroom dient te zijn aangegeven welke analysepaketten (karakteristiek/
aanvullend, oliedeel (A), waterdeel (B)) worden gehanteerd. Voor de risicogedreven analysemethodiek dient
tevens de te hanteren op- en afschaling te zijn uitgewerkt.
2.4.2
De uit te voeren analyses van de ingangstromen dienen conform de, in het door het bevoegd gezag
goedgekeurde AV-beleid opgenomen analysemethoden te worden uitgevoerd.
2.5
Registratie afvalstoffen
2.5.1
Binnen de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin met betrekking tot alle aangevoerde
afvalstoffen het volgende moet worden vermeld;
a.
de datum van aanvoer;
b.
de aangevoerde hoeveelheid (kg of liter);
c.
de naam en adres van de locatie van herkomst;
d.
de naam en adres van de ontdoener;
e.
de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f.
de Euralcode;
g.
het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer (indien van toepassing).
2.5.2
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet
mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
a.
de datum van aanvoer;
b.
de aangeboden hoeveelheid (kg of liter);
c.
de naam en adres van plaats herkomst;
d.
de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e.
de Euralcode;
f.
het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer.
2.5.3
In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen
die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a.
de datum van afvoer;
b.
de afgevoerde hoeveelheid (kg of liter);
c.
de afvoerbestemming;
d.
de naam en adres van de afnemer;
e.
de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f.
de Euralcode;
g.
het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer (indien van toepassing).
2.5.4
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in de voorschriften 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.3 moet een registratiepost
aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van deze voorschriften moeten worden geregistreerd moeten,
voor wat betreft de per as aangevoerde afvalstoffen, worden bepaald door middel van de binnen de inrichting
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aanwezige weegbrug.
De weegbrug moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn
geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van de weegbrug aan het bevoegd gezag ter inzage worden
gegeven.
2.5.5
Er dient met betrekking tot de aan- en afgevoerde (afval)stoffen een sluitend verband te bestaan tussen de
goederenadministratie en de financiële administratie.

pagina 133 van 214

3

OPSLAG, BE- EN VERWERKING

3.1
Opslag afvalstoffen
3.1.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal 1 jaar bedragen.
3.1.2
Verontreinigde industriële afvalwaterstromen die, ook na zuivering, ingevolge de aan deze vergunning
verbonden lozingsvoorschriften niet mogen worden geloosd, mogen gedurende een maximale termijn van 1
jaar binnen de inrichting worden opgeslagen.
3.1.3
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 3.1.1 en 3.1.2 gestelde wordt voldaan.
3.1.4
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen voorafgaande aan de bedrijfsbeëindiging
alle opgeslagen afvalstoffen afkomstig uit de inrichting verwijderd te zijn.
3.2
Ingangsstromen handelsactiviteiten
3.2.1
De ten behoeve van handelsactiviteiten ingenomen producten en afvalstoffen:
moeten gescheiden worden opgeslagen van de binnen de inrichting te be-/verwerken producten en
afvalstoffen;
mogen binnen de inrichting geen be-/verwerkingshandelingen ondergaan;
mogen niet worden gemengd met de binnen de inrichting te be-/verwerken producten en afvalstoffen.
3.3
Be- en verwerkingshandeiingen
3.3.1
Voor de be- en verwerking van de binnen de inrichting geaccepteerde afvalstoffen dient te worden voldaan
aan het onderstaande.
Tabel 3.1: Be- en verwerkingroutes afvalstoffen naar sectorplan
Route Omschrijving afvalstof (input)
Euralcode Invulling
minimumstandaard
56

57

Niet-gechloreerde minerale hydraulische
olie
Synthetische hydraulische olie
Biologisch gemakkelijk afbreekbare
hydraulische olie
Overige hydraulische olie
NIet-gechloreerde minerale motor-,
transmissie- en smeerolie
Synthetische motor-, transmissie- en
smeerolie
Biologisch gemakkelijk afbreekbare
motor-, transmissie- en smeerolie
Overige motor-, transmissie- en
smeerolie
NIet-gechloreerde minerale olie voor
Isolatie en warmte-overdracht
Synthetische olie voor Isolatie en
warmte-overdracht
Biologisch gemakkelijk afbreekbare olie
voor Isolatie en warmte-overdracht
Overige olie voor Isolatie en
warmteoverdracht
Gechloreerde minerale hydraulische olie
Gechloreerde minerale motor-,
transmissie- en smeerolie
Niet onder 13.03.01 vallende
gechloreerde minerale olie voor Isolatie
en warmte-overdracht

13.01.10*
13.01.11*
13.01.12*
13.01.13*
13.02.05*
13.02.06*
13.02.07*
13.02.08*
13.03.07*
13.03.08*
13.03.09*

Menging

Be-/ver
werkinginst.

Be-/verwerklngshandellng:
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie.
Output:
- t.b.v. nuttige toepa ssing/
productie van baslsolle af
te voeren ollef ractle;
- t.b.v. nuttige toepassing/
voor productie van
brandstof af te voeren
gasollecomponenten;
- In de bitumenindustrie af
te zetten bitumen;
- te zuiveren/lozen
afvalwater;
- t.b.v. nuttige toepassing
af te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment.

Ja, zie
voorschrift VD-2
3.3.3

Be-/verwerklngshandellng:
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie.
Output:
- als reductiemiddel af te
voeren fluxolle;

Ja, zie
voorschrift VD-1*
3.3.3

AWZ

13.03.10*
13.01.09*
13.02.04*
13.03.06*
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58

59

60

Gechloreerde emulsies
Niet-gechloreerde emulsies
Bilge olie van de binnenvaart
Bilge olie uit de kade-afvoer
Bilge olie van de overige scheepvaart
Olie uit olie/waterscheiders
Met olie verontreinigd water uit
olie/waterscheiders
Ontzoutingsslib en -emulsies
Overige emulsies
Niet elders genoemd afval
Afval dat olie bevat

13.01.04*
13.01.05*
13.04.01*
13.04.02*
13.04.03*
13.05.06*
13.05.07*

Stookolie en dieselolie
Benzine
Overige brandstoffen (inclusief
mengsels)
Niet elders genoemd afval
Afval dat olie bevat
Door afscheiding verkregen oliën en
concentraten

13.07.01*
13.07.02*
13.07.03*

Oliehoudend boorgruis en -afval

13.08.01*
13.08.02*
13.08.99*
16.07.08*

13.08.99*
16.07.08*
19.02.07*

01.05.05*

- te zuiveren/lozen
afvalwater;
- t.b.v. nuttige toepassing af
te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment.
Be-/verwerkingshandeling:
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie.
Output:
- als reductiemiddel af te
voeren fluxolie;
- te zuiveren/lozen
afvalwater;
- t.b.v. nuttige toepassing af
te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment.
Be-/verwerkingshandeling:
- tussenbewerking d.m.v.
interne destillatie tot
brandstofcomponenten;
- tussenbewerking d.m.v.
externe destillatie tot
brandstofcomponenten;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie tot gasolie;
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie tot fluxolie;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie tot fluxolie;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie tot Light Ends.
Output:
- t.b.v. nuttige toepasing/
productie van brandstof af
te voeren brandstof
componenten;
- t.b.v. externe destillatie af
te voeren brandstof- en
olierestanten;
- als reductiemiddel af te
voeren fluxolie
- te zuiveren/lozen
afvalwater;
- t.b.v. nuttige toépassing af
te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment.
Be-/verwerkingshandeling:
- venwerking d.m.v.
destillatie tot herbmikbare
boorolie.
Output:
- t.b.v. de nuttige toepassing
(hergebruik), af te voeren
boorolie;
- te zuiveren/lozen afval
water;
- t.b.v. thermische reiniging
af te voeren droge stof.
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AWZ

Ja, zie
voorschrift VD-1*
3.3.3
filtratie-unit

AWZ

Ja, zie
voorschrift VD-1*
3.3.3
PID
filtratie-unit
VD-1*
filtratie-unit
filtratie-unit

AWZ

N.v.t.
BRP

AWZ

61

19.02.07*
Door afscheiding verkregen oliën en
concentraten uit:
halogeenhoudende minerale machine
olie (exclusief emulsies en oplossingen);
halogeenvrije minerale machine-olie
( exclusief emulsies en oplossingen);
halogeenhoudende emulsies en
oplossingen voor machinale bewerking;
halogeenvrije emulsies en oplossingen
voor machinale bewerking;
synthetische machine-olie;
biologisch gemakkelijk afbreekbare
machine-olie.
Overige organische oplosmiddelen,
07.01.04*
wasvloeistoffen en moederlogen
07.02.04*

Be-/venwerkingshandeling;
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie tot fluxolie.
Output;
- als reductiemiddel af te
voeren fluxolie;
- t.b.v. nuttige toepassing af
te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment;
- te zuiveren/lozen
afvalwater.

Ja, zie
voorschrift VD-r
3.3.3

Be-/verwerkingshandeling:
Ja, zie
- tussenbewerking d.m.v.
voorschrift
interne destillatie tot
3.3.3
07.06.04*
brandstofcomponenten;
07.07.04*
- tussenbewerking d.m.v.
externe destillatie tot
brandstofcomponenten;
- tussenbewerking d.m.v.
destillatie tot fluxolie;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie tot fluxolie;
- tussenbewerking d.m.v.
filtratie tot Light Ends.
Output:
- t.b.v. nuttige toepassing/
productie van brandstof af
te voeren brandstof
componenten
- t.b.v. externe destillatie af
te voeren brandstof- en
olierestanten;
- als reductiemiddel af te
voeren fluxolie;
- te zuiveren/lozen
afvalwater;
- t.b.v. nuttige toepassing af
te voeren Light Ends;
- ter verbranding af te
voeren sediment.
* Met mogelijkheid voor inzet van de VD-2 voor deze be-/verwerkingsroute
67

AWZ

VD-1*
PID

VD-1*
filtratie-unit
filtratie-unit

AWZ

3.3.2
Reeds gescheiden aangeboden oliehoudende afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van
gevaarlijke afvalstoffen zoals genoemd in de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke
afvalstoffen dienen binnen de inrichting gescheiden te worden gehouden.
3.3.3
In afwijking van het bepaalde in voorschrift 3.3.2 mogen uitsluitend de volgende oliehoudende stromen, ten
behoeve van be-/verwerking via destillatie, worden gemengd:
1.
Afgewerkte olie categorie I met afgewerkte olie categorie II welke voldoen aan de in voorschrift 2.3.5
opgenomen acceptatiecriteria, waarbij de gemengde stroom dient voor het met behulp van de eigen
vacuümdestillatie (VD-2) produceren van een grondstof voor basisolie;
2.
Halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III met halogeenrijke olie-/water-/slibmengsels,
halogeenarme olie-/water-/slibmengsels, vloeibare brandstof- en olierestanten en oliefracties boor-,
snij-, slijp- en walsolie en niet-regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen, welke voldoen aan de in
voorschrift 2.3.5 opgenomen acceptatiecriteria, ten behoeve van de productie in de eigen
vacuümdestillatie (VD-1) van fluxolie met een maximaal EOX-gehalte van 1.500 mg/kg;
3.
Niet-regenereerbare halogeenarme koolwaterstoffen met vloeibare brandstof- en olierestanten, beide
met een EOX-gehalte van maximaal 50 mg/kg en welke voor het overige voldoen aan de in voorschrift
2.3.5 opgenomen acceptatiecriteria en brandstofproducten welke voldoen aan het bepaalde in
voorschrift 2.2.2 opgenomen criteria, ten behoeve van de productie van benzine- en
gasoliecomponenten via externe verwerking (PID);
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4.

5.

Niet-regenereerbare halogeenarme koolwaterstoffen met vloeibare brandstof- en olierestanten, beide
met een EOX-gehalte tot 1.000 mg/kg en welke voor het overige voldoen aan de in voorschrift 2.3.5
opgenomen acceptatiecriteria en brandstofproducten welke voldoen aan het bepaalde in voorschrift
2.2.2, ten behoeve van de productie van benzine- en gasoliecomponenten via interne destillatie
(NRD));
Niet-regenereerbare halogeenarme koolwaterstoffen met vloeibare brandstof- en olierestanten, beide
met een EOX-gehalte van tussen de 1.000 en 1.500 mg/kg en welke voor het overige voldoen aan de
in voorschrift 2.3.5 opgenomen acceptatiecriteria ten behoeve van het via filtratie verkrijgen van Light
Ends welke geschikt zijn voor nuttige toepassing.

3.3.4
Het in voorschrift 3.3.3 onder 3 genoemde mengsel (voeding PID) dient gescheiden te worden gehouden van
het onder 4 genoemde mengsel (voeding NRD) en te worden opgeslagen in aparte, als zodanig te
identificeren, opslagtanks.
3.3.5
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 3.3.1 tot en met 3.3.4 gestelde wordt voldaan.
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4

UITGANGSSTROMEN

4.1

Mengen en opbulken uitgangstromen

4.1.1

Binnen de inrichting, via destillatie en filtratie, verkregen fluxolie mag in de aflooptanks 1501 en 502
uitsluitend worden gemengd met ingekochte olieproducten welke voldoen aan het bepaalde in voorschrift
2.2.1.

4.1.2
Het opbulken van de in voorschrift 4.1.1 bedoelde (mengsel van) fluxolie is alleen toegestaan indien voor de
individuele op te bulken stromen aantoonbaar wordt voldaan aan de volgende criteria:
het PCB-gehalte is < 0,5 mg/kg per congeneer;
het gehalte EOX is < 1.500 mg/kg.

4.1.3
De binnen de inrichting, via interne destillatie van afgewerkte olie, vloeibare brandstof- en olierestanten en
halogeenarme oplosmiddelen alsook filtratie van brandstof- en olierestanten, verkregen gasoliecomponenten
mogen, ten behoeve van afzet als brandstofcomponent, worden opgebulkt indien het PCB-gehalte van de
afzonderlijke partijen aantoonbaar minder is dan 0,5 mg/kg en het maximale EOX-gehalte van afzonderlijke
partijen minder is dan, al naar gelang de beoogde afzet, 50 dan wel 250 mg/kg.

4.1.4
De in voorschrift 4.1.3 bedoelde opgebulkte stromen dienen op basis van het EOX-gehalte per afzetmarkt
aantoonbaar gescheiden te worden gehouden, waarbij voor afzet op de Nederlandse markt dient te worden
voldaan aan een EOX-gehalte van maximaal 50 mg/kg en voor de buitenlandse markt dient te worden
voldaan aan een maximaal EOX-gehalte van 250 mg/kg.

4.1.5
Het opbulken van partijen Light Ends ten behoeve van de afvoer voor nuttige toepassing is alleen toegestaan
indien voor de individuele op te bulken stromen aantoonbaar wordt voldaan aan de volgende criteria:
het PCB-gehalte is < 0,5 mg/kg;
het gehalte EOX is < 1.500 mg/kg.
4.2

Afvoer uitgangsstromen

4.2.1
De volgende uitgangsstromen dienen als afvalstof gescheiden te worden afgevoerd naar een erkende
verwerker:
de ten behoeve van de productie van basisolie af te voeren oliecomponenten;
de als reductiemiddel af te voeren fluxolie;
de ten behoeve van de productie van brandstof af te voeren benzinecomponenten;
de ten behoeve van de productie van brandstof af te voeren gasoliecomponenten;
de ten behoeve van de productie van/toepassing als industriële brandstof af te voeren Light Ends;
de voor thermische reiniging dan wel (inclusief niet reinigbaarheidsverklaring) stort af te voeren droge stof
van de BRP;
het voor thermische reiniging af te voeren sediment;
niet afzetbare boorolie;
niet afzetbare, voor de productie van basisolie af te voeren, oliecomponenten.
4.2.2
Partijen van de in voorschrift 4.1.2 bedoelde fluxolie dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker
met als eindverwerking een toepassing als reductiemiddel in hoogovens.
4.2.3
Het is vergunninghoudster niet toegestaan om, zonder een aan het bevoegd gezag te overleggen opgave van
redenen (onderbouwing van zich voordoende economische belemmeringen), de binnen de inrichting uit
afgewerkte olie categorie I en II vervaardigde basisolie en uit boorgruis geproduceerde boorolie als het in
voorschrift 4.1.4 bedoelde gasoliecomponent af te zetten.
4.2.4
Slib afkomstig van de scheiding van olie-/water-/slibmengsels dient te worden afgevoerd ten behoeve van:
hergebruik als grondstof of,
verdere verwerking in een thermische grondreiniger of,
een minstens even hoogwaardige verwerkingsmethodiek.
Afvoer ten behoeve van stort is slechts toegestaan wanneer het slib overeenkomstig de Regeling beoordeling
reinigbaarheid grond 2006 als niet reinigbaar is beoordeeld.
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4.2.5
De in voorschrift 4.2.1 genoemde brandstofcomponenten mogen niet binnen de inrichting als brandstof
worden toegepast.
4.3

Registrate- en administratie uitgangsstromen

4.3.1
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 4.1.1 tot en met 4.2.4 gestelde wordt voldaan.
4.3.2
De in voorschrift 4.2.1 bedoelde afvalstromen dienen conform voorschrift 2.5.3 en 2.5.4 te worden
geregistreerd
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5

BINNEN DE INRICHTING VRIJKOMENDE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

5.1

Afvalstoffenbeheer

5.1.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de
inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.

5.1.2
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

5.1.3
Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste
oliehoudende materialen, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is
tegen inwerking van de desbetreffende afvalstoffen.

5.1.4
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
komen.

5.1.5
Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor
bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

5.1.6
In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
en op te nemen.

5.1.7
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal 1 jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal 3 jaar bedragen indien de vergunninghoudster ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.

5.1.8
Vóór 31 december 2016 dient vergunninghoudster de volgende afvalpreventie maatregelen aantoonbaar ten
uitvoer hebben gebracht:
- terugdringen hoeveelheid natriumbicarbonaat door optimalisatie van het proces van de GRI;
vermindering afval gaswasvloeistof door inzet van de DVI;
- monitoring van de productiegerelateerde (als gevolg van de eigen procesvoering binnen de inrichting
vrijkomende) afvalstromen.
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6

AFVALWATER

6.1

Te lozen afvalwaterstromen

6.1.1
Het op de zoutwater-afvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZI) te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit
de volgende afvalwaterstromen:
a. effluent van de membraanbioreactor (MBR), waarin de volgende afvalwaterdeelstromen behandeld
worden:
- waswater (spoel- en schoonmaakwater) van de bodembeschermende betonnen plateaus;
mogelijk verontreinigd hemelwater van de bodembeschermende betonnen plateaus;
drainageresidu uit ontwateringstanks;
- destillatiewater;
afvalwater van de recyclingplant;
b. spuiwater van de koeltorens;
0. spuiwater van de stoomketels;
d. regeneratiewater van de wateronthardingsinstallatie.
6.1.2
De lozing van het afvalwater dient plaats te vinden via "lozingspunt" met het bijbehorende controlepunt, zoals
schematisch is aangegeven in bijlage 4, behorende bij deze beschikking.
6.1.3
De gemiddelde CZV-belasting van de MBR mag, gemeten in het influent van de MBR, een hoeveelheid van
3.800kg CZV per etmaal niet overschrijden. Deze belasting is gebaseerd op een voortschrijdend rekenkundig
3.801 gemiddelde van 30 etmalen, in een representatief steekmonster geanalyseerd volgens de Hach-Lange
3.802 cuvetten test
Toelichting:
Een berekening van de dagelijkse CZV-belasting vindt plaats door de in het steekmonster gemeten CZVconcentratie te vermenigvuldigen met het effluentdebiet van het bijbehorende etmaal van monstername.
6.1.4
De hoeveelheid te lozen afvalwater van de MBR, zoals genoemd in voorschrift 6.1.1, mag niet meer zijn dan
150 m^ per etmaal.
6.1.5
Mercaptaanhoudend condenswater van de VD-2 mag niet op de AWZ worden geloosd, maar dient separaat
van overig afvalwater te worden opgevangen en per as of schip te worden afgevoerd naar een erkende
verwerker.
6.2
Afvoer drainage en hemelwater
6.2.1
Tankputten, pompplaatsen, laad- en losplaatsen en opstelplaatsen voor tankauto's/opleggers dienen te zijn
voorzien van een doelmatige afvoer van drainage- en hemelwater, via een olie-/waterafscheider, naar de
buffertank T801 van de AWZ.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 20 PGS 29

6.2.2
De olie-/waterafscheiders bedoeld voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater op omliggende sloten
dienen te zijn voorzien van calamiteitenafsluiters.
6.2.3
Ten behoeve van het afdammen van oppervlaktewater dan wel terreindelenen bij eventuele onvoorziene
lozingen, dienen op alle hoeken van het bedrijfsterrein partijen zand van voldoende omvang beschikbaar te
zijn.
6.2.4
Rioolsystemen voor afvoer van drainage- en hemelwater uit tankputten, van pompplaatsen en laad- en
losplaatsen, moeten zijn uitgevoerd als een oliehoudend rioolsysteem. Onder een oliehoudend rioolsysteem
wordt verstaan, een geheel met vloeistof gevuld rioolsysteem, of een, door middel van watersloten afgesloten,
gedeeltelijk met vloeistof gevuld rioolsysteem met ventilatiepijpen die uitmonden op een veilige plaats.
Afvalwater met vluchtige bestanddelen met een vlampunt van 55 °C of lager mag alleen worden geloosd in
een oliehoudend rioolsysteem. De afvoerleiding naar het oliehoudend rioolsysteem moet zijn voorzien van
een vlamterugslagbeveiliging.
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6.3

Lozingseisen effluent

6.3.1
Van het te lozen afvalwater van MBR, zoals bedoeld in voorschrift 6.1.1, mogen zowel de in de
hiernavolgende tabel genoemde vracht- als concentratiewaarden van de desbetreffende parameters,
gemeten in een volumeproportioneel etmaalmonster, ter plaatse van het in bijlage 4 van deze beschikking
weergegeven "controlepunt 1", niet overschrijden.
Voornoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de eveneens de in onderstaande tabel
genoemde analysemethoden en bemontsteringsfrequentie en met inachtneming van de bijbehorende
rapportagegrens.
Tabel 6.1: Lozingseisen effluent
Vracht
Concentratie
Parameter
(kg/etmaal)^ (mg/i)
CZV
Kj-N
onopgeloste
bestanddelen
BTEX'
PAK's (ERA)
EOX
kwik
cadmium

150

Monster
frequentie®

Analysemethode

Rapportagegrens

1.000
20'
15

1X per 2 week
1x per 2 week
1X per 2 week

NEN 6635:2006
NEN 6646:2006
NEN 6621:1988/01:1992

10 mg/I
5 mg/I
1 mg/I

0,25'
0,025'
0,15
0,005

lx per 2 week
lx per 2 week
lx per 12 week
lx per 4 week

0,2 ug/i
z

0,005

1x per 4 week

NEN-EN-ISO 15680:2003
NEN-EN-ISO 17993:2004
NEN 6676:1994
ontsluiting: NEN 6961:2005
NEN-EN 1483:2007
ontsluiting: NEN 6961:2005
NEN 6966:2005
ontsluiting: NEN 6961:2005
NEN 6966:2005
NEN-EN-ISO 14403:2012

80 pg/l
0,5 pg/l
5 pg/l

1x per 4 week
soms zware
0,4
metalen"
2 pg/l
cyanide
lx per 12 week
0,05
Opmerkingen:
^ Som van benzeen, tolueen, ethyleenbenzeen, o-, m- en p-xyleen
" Rapportagegrenzen:
- fenanthreen fluorantheen: 0,04 pg/l
- naftaleen: 0,08 pg/l
- acenaflyleen: 0,1 pg/l
- acenaftheen, anthraceen en pyreen: 0,03 pg/l
-fiuoreen, benzo(k)fluorantheen, chryseen en dlbenzo(a, h)anthraceen: 0,01 pg/l
- benzo(a)anthraceen, benzo(a)pyreen en benzo(b)fluorantheen: 0,009 pg/l
- benzo(ghl)peryleen: 0,008 pg/l
- lndeno(123cd)pyreen: 0,005 pg/l
" Dedagvracht In kg/etmaal wordt berekend door de gemeten concentraties In het 24-uurs volumeproportioneel etmaalmonster te
vermenigvuldigen met het debiet gemeten over die 24 uur.
"Som van metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink
^ Rapportagegrens voor chroom en nikkel 0,005 mg/1, voor koper 0,001 mg/I en voor lood en zink 0,01 mg/1
" De monsters zijn volumeproportlonele etmaalmonsters
' Gemeten als een voortschrijdend gemiddelde van 10 etmaalmonster

6.4
Meten, bemonsteren, analyseren en rapporteren
6.4.1
Afwijkingen van de in voorschrift 6.3.1 genoemde bemonsteringsfrequentie van de te verrichten analyses
en/of de vermelde analysemethoden behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.
6.4.2
De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen moeten conform
voorschrift 1.7.1. en 1.7.2 worden bewaard.
6.4.3
Wijzigingen van het gebruik van hulpstoffen (wijziging qua samenstelling en dosering), zoals additieven voor
koel- en stoomketelwater, behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.
6.4.4
Het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 6.1.1, moet te allen tijde door de daartoe bevoegde
ambtenaren kunnen worden onderworpen aan continu debietmeting (met registratie en integratie) en
representatieve bemonstering.
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6.4.5
De volumeproportionele bemonsteringsapparatuur dient verzegeld te kunnen worden.
6.4.6
De meet- en bemonsteringsvoorzieningen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende normen, zoals
bedoeld in het Waterbesluit.

6.4.7
De meet- en bemonsteringsvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn voor de daartoe bevoegde
ambtenaren.
6.5

Registreren

6.5.1
Van de onderstaande als influent op de MBR te lozen afvalwaterstromen moet een (digitale) registratie
bijgehouden worden met betrekking tot de hoeveelheid en samenstelling:
waswater (spoel- en schoonmaakwater) van de bodembeschermende betonnen plateaus;
mogelijk verontreinigd hemelwater van de bodembeschermende betonnen plateaus;
drainageresidu uit ontwateringstanks;
destillatiewater;
afvalwater van de recyclingplant.

6.5.2
Van de analyses met betrekking tot de gemeten parameters van het effluent van de MBR, zoals genoemd in
voorschrift 6.3.1, alsook het debiet van de in voorschrift 6.1.3 bedoelde te lozen afvalwaterstromen moet een
registratie worden bijgehouden.

6.5.3
De in voorschrift 6.5.2 genoemde registraties moeten te allen tijde kunnen worden ingezien door de daartoe
bevoegde ambtenaren en dienen conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden bewaard.
6.6

Lozing afvalwater op het riool

6.6.1
Effluent van de AWZ en huishoudelijk afvalwater mag uitsluitend in het riool worden gebracht, als door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een (openbaar) riool of de bij een zodanig (openbaar)
riool behorende apparatuur;
b. deze de verwerking van, uit het openbaar riool te verwijderen, slib niet belemmerd.

6.6.2
De volgende stoffen mogen niet op het riool worden geloosd:
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een (openbaar) riool of van de daaraan verbonden installaties
kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
6.7

Onderzoek mogelijkheden anaëroob voorzuiveren

6.7.1
Uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet de vergunninghoudster bij het
bevoegd gezag een onderzoeksvoorstel indienen betreffende:
- de fluctuaties in de verschillende deelstromen van het influent van de MBR;
de mogelijkheden van het anaëroob voorzuiveren van (een deel van) het influent van de MBR.

6.7.2
Het in voorschrift 6.7.1 bedoelde onderzoeksvoorstel moet in overleg met het bevoegd gezag worden
opgesteld en behoeft vóór uitvoering van het onderzoek de goedkeuring van het bevoegd gezag.

6.7.3
Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door het bevoegd gezag moet het onderzoek
zijn uitgevoerd en de uitkomsten van het onderzoek bij het bevoegd gezag zijn ingediend.
6.8
Onderzoek onvoorziene lozingen
6.8.1
Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghoudster een
onderzoeksvoorstel voor te leggen aan het bevoegd gezag voor het uitvoeren van een "Milieurisico analyse
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onvoorziene lozingen".
6.8.2
Het in voorschrift 6.8.1 bedoelde onderzoeksvoorstel moet in overleg met het bevoegd gezag worden
opgesteld en behoeft vóór uitvoering van het onderzoek de goedkeuring van het bevoegd gezag.
6.8.3
Uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van het in voorschrift 6.8.1 bedoelde onderzoeksvoorstel, dient de
vergunninghoudster de resultaten van het onderzoek "Milieurisico analyse onvoorziene lozingen" ter
goedkeuring te hebben ingediend bij het bevoegd gezag.
6.8.4
Uiterlijk 6 maanden na de schriftelijke goedkeuring door het bevoegd gezag van het onderzoek "Milieurisico
analyse onvoorziene lozingen" dienen de eventuele maatregelen, die voortvloeien uit het onderzoek door de
vergunninghoudster te zijn geïmplementeerd.
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LUCHT
7.1
Dampverwerkingsinstallatie
7.1.1
Naast de procesgassen van de VD-1 en de VD-2 en verladingsgassen van tankauto's en schepen, dienen de
verladings- en ademgassen van de volgende verwarmde tanks en voor opslag en verladlng van KI- en K2vloelstoffen bedoelde tanks, te worden afgevoerd vla de dampverwerkingsinstallatie (DVI, bestaande uit de
thermische naverbrander (TNV-a) en gasrelnigingsinstallatle (GR!)):
Tabel 7..1: Aansluiting tanks op DVI
Sectie 11
T103
T104
T105
T106

Sectie 13
T501
T502
T802

Sectie 14
T202
T203
T204
T205

Sectie 15
T303
T304

Sectie 17a
T506
T507
T508
T509
T510
T511
T512
T513

Sectie 19
T102
T201
T301

Sectie 22
TF-T4a
TF-T4b

Sectie 23
Tl 20
T121

7.1.2
Op het moment dat de dampverwerkingsinstallatie (DVI bestaande uit TNV-a + GRI met bijbehorende
dampretoürleldlngen) In storing is dient geen vulling van de op dit systeem aangesloten tanks, lichters,
tankwagens of een schip plaats te vinden en dient de vacuümdestlllatle (VD-1 en/of VD-2) veilig bulten
gebruikt te worden gesteld. De activiteiten genoemd In voorschrift 7.1.1, kunnen worden herstart op het
moment dat de, voor de DVI bedoelde, back-up thermische naverbrander TNV^b In bedrijf Is genomen en/of
de voor de activiteiten als back-up aanwezige natte gaswassers In werking zijn gesteld.
Voor de natte gaswassers dient het rendement voor de verwijdering van vlüchtlge organische stoffen (VQS)
minimaal 98 % te zijn.
7.1.3
De emissies van de dampverwerkingsinstallatie (DVI bestaande uit TNV-a + GRI) dienen de vólgende
waarden niet te overschrijden. Controle op de ultstootelsen dient stofspeclflek te gebeuren.
Tabel 7.2: Emissle-elsen dampverwerkingsinstallatie
Component
Emissievracht
Meetmethode
(gram per uur)
stof

20
35
900
SOx
NOx
1050
HOI
105
chroom VI
0,15
beryllium
0,15
arseen
0,25
kwik
0,25
thallium
0,25
cadmiumsulfide
0,15
cadmiumfloride
0,15
nikkelsulfide
0,15
nikkeloxide
0,15
lood
2,5
seleen
2,5
antimoon
10
barium
10
koper
10
tin
10
vanadiumverbindingen
0,25
chroom (anders dan chroom VI) 10
HF
15
NBr
15
CxHy

NEN-EN 13284-1:2001
NEN-EN 13526:2001
NEN-EN 14791:2005
NEN-EN 14792:2005
NEN-EN 1911-1,2,3:1998
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 13211:2011
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-EN 14385:2004
NEN-ISO 15713:2011
EPA methode 26:2000
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Meetonzekerheld (%)
30
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

HOM
PAK's (MVP-1 IlistNeR 3.2.1)

15
0,15

NIOSH 7904:1994
ISO 11338-1:2003

30
30

7.1.4
In verband met de ingebruikname van de nieuwe DVI dienen de emissieconcentraties van de in voorschrift
7.1.3 aangegeven componenten gedurende 2 jaar, ingaande op de datum van het van kracht worden van
deze vergunning, ten minste lx per 3 maanden door middel van meting te worden bepaald. Na het verstrijken
van deze periode van 2 jaar mag de meetfrequentie worden teruggebracht tot lx per 6 maanden.

7.1.5
De emissie-eis bij periodieke metingen aan de DVI geldt als in acht genomen als het gemiddelde van de
deelmetingen de emissie-eis als genoemd in voorschrift 7.1.3 niet te boven gaat. Hierbij mag de
meetonzekerheid afgetrokken worden van de meetuitkomst. De te hanteren meetonzekerheid voor individuele
deelmetingen is hierbij de waarde die is vastgesteld door de meetinstantie, met een maximale waarde als
gegeven'in voorschrift 7.1.3, waarbij de meetonzekerheid van individuele deelmetingen gedeeld wordt door
de wortel van het aantal deelmetingen.

7.1.6
De emissie van dioxinen en furanen van de DVI mag na de GRI, bij een grensmassastroom van 20 mg
TEQ/jaar, per afzonderlijke meting (droog rookgas en bij een zuurstofgehalte van 13%) niet meer bedragen
dan 0,1 ngTEQ/Nm^.

7.1.7
Een bepaling van de in voorschrift 7.1.6 bedoelde emissie van dioxinen en furanen moet worden uitgevoerd
conform NEN-EN 1948-1, -2 en -3 of, na voorafgaande goedkeuring door het bevoegd gezag, een daaraan
gelijkwaardige meetmethodiek.

7.1.8
De emissie van dioxinen en furanen van de DVI dient, gedurende 2 jaar na datum van het van kracht worden
van deze vergunning, ten minste lx per 3 maanden door middel van meting te worden bepaald. Na het
verstrijken van deze periode van 2 jaar mag de meetfrequentie worden teruggebracht tot lx per 6 maanden,
mits geen overschrijding wordt geconstateerd van de emissie-eisen uit voorschrift 7.1.6.

7.1.9
Voor emissiepunten van stof met een jaarvracht van 100 kg of meer, dienen filtrerende afscheiders te worden
toegepast. Voor deze emissiepunten geldt een emissie-eis voor totaal stof van < 5 mg/Nm^.

7.1.10
Indien aan de dampverwerkingsinstallatie een modificatie heeft plaatsgevonden, zoals een vervanging van de
combinatie van brander en vuurhaard van de TNV-a door een andere combinatie, dienen de in voorschrift
7.1.3 en 7.1.6 genoemde metingen te worden herhaald.

7.1.11
Emissiemetingen aan de DVI dienen te worden uitgevoerd conform een door vergunninghoudster opgesteld
emissiecontroleplan (ECP). In dit emissiecontroleplan dient, op basis van het gestelde in paragraaf 3.7 van de
NeR), het volgende te worden vastgelegd:
a. bepaling storingsfactor (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
b. vaststellen controlevorm (metingen/erp's) en -frequentie (volgens gestelde in 3.7.2. NeR);
c. de beschrijving van de emissierelevante parameters;
d. de monitoringfrequentie;
e. de relatie tussen de emissie en de emissierelevante parameter;
f. de onder- en bovengrenzen (het vastgestelde bereik) van de emissierelevante parameter waarbinnen de
goede werking van de afgasbehandelingstechniek gewaarborgd is (volgens gestelde in 3.7.5 NeR);
g. een onderbouwing van bovengenoemde onder- en bovengrens, onder meer door het vastleggen van de
relatie tussen de tussen de emissierelevante parameters en de emissie door metingen;
h. de wijze waarop de meetapparatuur wordt gekalibreerd.

7.1.12
Van het in voorschrift 7.1.11 bedoelde ECP dient jaarlijks, op basis van de resultaten van de in het
voorafgaande jaar uitgevoerde emissiemetingen, te worden bepaald of deze dient te worden geactualiseerd.
Wijzigingen in het ECP dienen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

7.1.13
De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het door het bevoegde gezag goedgekeurde
ECP inclusief (voor zover van toepassing) de daarin doorgevoerde wijzigingen. De DVI mag niet in werking
zijn wanneer voor deze installatie geen, door het bevoegd gezag goedgekeurd, ECP beschikbaar is.
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7.1.14
Ten aanzien van de DVI dienen de volgende emissierelevante parameters (erp's) continu te worden gemeten
en te worden geregistreerd conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2:
de temperatuur in de vuurhaard van de TNV-a;
het aardgasverbruik (bijstook) van de TNV-a;
het debiet van de te verbranden afgasstroom (VCM-debiet) van de TNV-a;
het zuurstofpercentage van het rookgas van de TNV-a;
de drukval over het doekenfilter van de GRI;
het debiet van de afgasstroom in de GRI;
het S02-gehalte van de behandelde afgasstroom van de GRI.

7.1.15
Ten behoeve van een volledige verbranding van afgassen alsook het voorkomen van de vorming en emissie
van dioxinen en furanen, dient de verbranding van afgassen in de TNV-a danwel TNV-b plaats te vinden bij
een oventemperatuur van minimaal 850°C en een minimale verblijftijd voor de te verbranden gassen van gerekend vanaf het moment van de eerste injectie van de verbrandinglucht in de oven - minimaal 2 seconden
bij die temperatuur en in een gebied met een overmaat aan zuurstof.

7.1.16
Bij onderschrijding van de in voorschrift 7.1.15 genoemde minimumtemperatuur dient in de controlekamer een
akoestisch en/of optisch alarm in werking te worden gesteld, waarna de in voorschrift 7.1.22 genoemde
storingsprocedure dient te worden gehanteerd.

7.1.17
De verblijftijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden vastgesteld op het
moment dat de DVI onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden in werking is gesteld.

7.1.18

Vergunninghoudster dient met betrekking tot invulling van de minimalisatieverplichting binnen 5 jaar na de
datum van het van kracht worden van deze vergunning en vervolgens telkens na het verstrijken van een
periode van 5 jaar, overeenkomstig paragraaf 3.2.1 van de NeR, een periodieke herbeoordeling uit te voeren
ten aanzien van de emissie van dioxinen en furanen, chroom VI, beryllium, kwik, PAK's en benzeen zoals
bedoeld in voorschrift 7.1.3. De rapportage ervan dient binnen 1 maand na uitvoering aan het bevoegd gezag
te worden overgelegd.

7.1.19
Indien uit de in voorschrift 7.1.6 bedoelde metingen blijkt dat de jaarvracht dioxinen en furanen hoger is dan
20 mg TEQ/jaar, dient binnen 3 maanden na vaststelling van een overschrijding van voornoemde jaarvracht
een onderzoek te worden uitgevoerd en een onderzoeksrapportage aan het bevoegd gezag te worden
gezonden, waarin de volgende elementen zijn opgenomen:
- emissiewaarden welke ingevolge de meetverplichtingen in deze vergunning zijn bepaald;
evaluatie of de gehanteerde meetfrequentie volstaat;
mogelijke maatregelen (procesgeïntegreerde en/of nageschakelde technieken) om de
emissieconcentraties dioxinen/furanen te verlagen;
- te behalen reducties per maatregel;
haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregel(en);
eventuele cross-media effecten;
motivering van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en eventuele
implementatie-belemmerende factoren;
planning van de implementatie van de haalbare maatregelen;
verificatie van het onderzoek door een onafhankelijke deskundige.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek.

7.1.20
Het aantal uren dat de DVI (TNV-a + GRI), onder aanbod van te verwerken afgassen van de
vacuümdestillatie en verladingen, buiten bedrijf is als gevolg van storingen danwel onderhoud mag niet meer
bedragen dan 80 uur per jaar.

7.1.21
Storingen en bedrijfsduur van de DVI dienen te worden geregistreerd, onder aangeven van datum, tijdstip,
tijdsduur, oorzaak van de storing en de genomen maatregelen. Deze registratie dient te worden vastgelegd
conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2.

7.1.22
Vergunninghoudster moet beschikken over een procedure bij storingen in de DVI waardoor afwijkende
emissies ten opzichte van het normale patroon ontstaan. De procedure moet ten minste bevatten:
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een beschrijving van de bij de verhoogde emissies voorkomende stoffen;
de te volgen procedure om de storingen ongedaan te maken;
de handelswijze om overbelasting van de als back-up toegepaste TNV-b en gaswassers te voorkomen,
waarbij onder meer gedacht kan worden aan tijdelijke stillegging van bepaalde procesonderdelen;
criteria om te bepalen of het productieproces moet worden gestopt.
Vergunninghoudster moet handelen overeenkomstig deze procedure.
7.2

Thermo-mechanical Cutting Cleaner (TCC)

7.2.1
De afgassen van de TCC dienen te worden behandeld in een gaswasser. Deze gaswasser dient ten aanzien
van vluchtige organische stoffen (VOS) aantoonbaar een verwijderingsrendement te hebben van ten minste
98%.
7.2.2
Voor de emissie van koolwaterstoffen (CxHy) en zwavelwaterstof (H2S) van de TCC mogen de volgende
waarden niet worden overschreden:
Tabel 7.3: Emissie-eisen TCC
Component
Emissievracht
(gram per uur)
100
CxHy (totaal)
15
H2S

Meetmethode

Meetonzekerheid (%)

NEN-EN 12619:2013
VDI 3486-1:1997
VDI 3486-2:1997

20
-

7.2.3
Binnen de TCC mag uitsluitend oliehoudende doorspoeling en boorgruis worden be-/verwerkt welke voldoet
aan de in deze vergunning gestelde ingangscriteria.
7.3

Lekverliezen, ademverllezen en resterende verladingsemissles

7.3.1
De bepaling van de lekverliezen, diffuse emissies en emissies bij op- en overslag van vluchtige organische
koolwaterstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig het gestelde in de documenten "Diffuse emissies en
emissies bij op- en overslag" en "Meetprotocol voor lekverliezen" uit de rapportagereeks MilieuMonitor (nr. 14
en 15, maart 2004) van RIVM/MNP. Hiertoe moet de vergunninghoudster aantoonbaar een
beheersprogramma "lekverliezen" uitvoeren.
Van de werkzaamheden die voortvloeien uit het beheersprogramma, moet de vergunninghoudster op een
overzichtelijke wijze administratie conform voorschriften 1.7.1 en 1.7.2 bijhouden.
7.3.2
De uitgevoerde inspecties moeten overeenkomstig het gestelde in het meet- en beheersprogramma
"lekverliezen" jaarlijks worden geëvalueerd.
7.3.3
In de inrichting dient een structurele aanpak van diffuse emissies plaats te vinden overeenkomstig het
gestelde in het "Meetprotocol voor lekverliezen" (Rapportagereeks MilieuMonitor nr. 15, maart 2004) met
uitzondering van paragraaf 2.3.4 (meetfrequentie).
Indien uit metingen blijkt dat de emissie aan vluchtige organische koolwaterstoffen, met een dampspanning
van 1 kPA bij 293 K (20 °C) of meer, groter is dan 10 tonper jaar, dan vervalt voornoemde uitzondering met
betrekking tot paragraaf 2.3.4.
7.3.4
Een eerste meetronde op basis van het "Meetprotocol voor lekverliezen" dient binnen 2 jaar na het van kracht
worden van de vergunning te hebben plaatsgevonden.
7.3.5
Alvorens zij in gebruik worden genomen moeten alle installatie-onderdelen, zoals procesvaten, leidingen,
pompen, compressoren en flensafdichtingen op lekkage worden beproefd. De gegevens van deze beproeving
moeten worden vastgelegd en op verzoek kunnen worden getoond.
Na reparatie of vervanging dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Alle metingen, reparaties en
vervangingen moeten conform voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 worden vastgelegd.
7.3.6
Bij de opslag van vloeistoffen met een dampspanning groter dan 1 kPa bij 293 K (20 °C) dienen, om te
bereiken dat de spleetbreedte over ten minste 95 % van de omtrek van het dak niet meer bedraagt dan 3,2
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mm, de primaire afdichtingen van tanks te worden vervangen dan wel te zijn voorzien van een secundaire
afdichting (seals).
7.3.7
Ter beperking van de emissie van ademverliezen via de op de tanks aangebrachte druk-/vacuümventielen,
dient, bij het in werking treden van de DVI als gevolg van verladingen, de verzamelde damp van alle op de
DVI aangesloten opslagtanks te worden verzameld en verbrand in de DVI.
7.3.8
Gedurende 6 maanden, ingaande op de datum van het van kracht worden van deze vergunning, dienen de
verladingsemissie van opslagtanks voor onverwarmde K3-vloeistoffen, welke niet zijn aangesloten op de DVI,
op basis van berekening te worden gemonitord.
7.3.9
De volumes K1-, K2- en K3-vloeistoffen die vanuit tanks in schepen en tankauto's worden verladen, dienen
overeenkomstig voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden geregistreerd en gerapporteerd.

7.3.10
Aanvullend op het bepaalde in voorschrift 7.3.9 dienen de volumes K3-vloeistoffen die door middel van
pompen of op afloop in tanks worden gebracht welke niet op de DVI zijn aangesloten, per tank en
overeenkomstig voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 te worden geregistreerd en gerapporteerd.
7.3.11
Voorafgaande aan de belading van een schip dient de dampspanning van de in het schip aanwezige
koolwaterstoffen te worden bepaald. Indien de koolwaterstofdampspanning hoger is dan 1 kPa, moet worden
afgezien van belading van het schip.
7.4
Onderhouds- en monitoringsprogramma emissiebeperkende voorzieningen
7.4.1
Er dienen ten behoeve van de borging van de goede werking van de (nageschakelde) emissiebeperkende
voorzieningen instructies en procedures beschikbaar te zijn, die de uitvoering van inspectie en onderhoud van
deze installaties beschrijven. Deze instructies en procedures dienen aan te geven:
hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud en
vervanging wordt geborgd;
hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);
hoe hiermee preventief onderhoud wordt bevorderd;
op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de nageschakelde
emissiebeperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of vervangen;
hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde voorzieningen wordt uitgevoerd en
geregistreerd;
welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van desbetreffende
voorzieningen te controleren.
7.4.2
Vergunninghoudster dient te handelen in overeenstemming met de op basis van het vorige voorschrift
beschikbare instructies en procedures.
7.5
Uitvoering luchtemissiemetingen (algemeen)
7.5.1
Vergunninghoudster dient voor de uitvoering van procesgerelateerde luchtemissiemetingen te beschikken
over een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, emissie meet- en registratieprogramma. In het emissie
meet- en registratieprogramma dient per emissiepunt te worden vastgelegd:
het melden van de emissiemeting aan het bevoegd gezag;
de meetfrequentie;
de meetplaats;
de te hanteren meetmethode;
de uitvoering van het monsternamepunt;
de normaalcondities waarin ook meetresultaten worden uitgedrukt;
de toegestane bedrijfscondities om de metingen uit te voeren;
het aantal deelmetingen en monsternemingsduur;
de meetonzekerheid van de metingen.
7.5.2
De in voorschrift 7.5.1 genoemde metingen dienen overeenkomstig het goedgekeurde emissie meet- en
registratieprogramma te worden uitgevoerd. In de rapportage dient te worden vastgelegd:
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de meetresultaten;
toetsing aan de emissiegrenswaarde;
de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en de belasting c.q. de
bedrijfsomstandigheden waarbij de metingen zijn verricht;
met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
op welke plaats is gemeten;
de toegepaste meetmethoden, waarbij in geval wordt afgeweken van een erkende meetnorm de
afwijking duidelijk wordt gemotiveerd;
een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voor komen en over de nauwkeurigheid
van de metingen;
welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten.
Voornoemde metingen dienen te voldoen aan het gestelde in onderstaande voorschriften 7.5.3 tot en met
7.5.12.
7.5.3
De uitvoering van een emissiemeting dient minimaal 2 weken voor datum van uitvoering te worden gemeld
aan het bevoegd gezag.
7.5.4
De in voorschrift 7.5.2 bedoelde rapportage dient uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de desbetreffende
metingen te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
7.5.5
De meting dient te worden uitgevoerd met de genormaliseerde meetmethode zoals genoemd in voorschrift
7.1.3 en 7.2.2. Een andere gelijkwaardige meetmethode is toegestaan indien hier schriftelijke goedkeuring
voor is ontvangen van het bevoegd gezag.
7.5.6
De meetplaats dient te worden uitgevoerd conform de norm NEN-EN 15259:2007.
7.5.7
De metingen dienen te worden uitgevoerd bij normale bedrijfsomstandigheden.
7.5.8
De meetresultaten moeten worden gepresenteerd bij de standaardcondities waarin ook de emissie-eis is
uitgedrukt
7.5.9
De meting dient plaats te vinden door een, voor die verrichting, geaccrediteerde meetinstantie.

7.5.10
De meting moet bestaan uit 3 deelmetingen van elk minimaal een half uur.

7.511
De meetonzekerheid van de meting dient te worden bepaald door de meetinstantie als 95%
betrouwbaarheidsinterval. Bij een serie van "n" deelmetingen, moet het gemiddelde meetresultaat worden
verminderd met de waarde voor de totale meetonzekerheid gedeeld door Vn.
Aan de emissie-eis wordt voldaan als de zo bepaalde toetswaarde lager is dan de in voorschriften
vastgelegde emissie-eis

7.5.12
Gemeten dient te worden per puntbron.

7.5.13
Het rendement van gaswassers dient te worden vastgesteld door vóór en na de gaswasser te bemonsteren
en hieruit het verwijderingsrendement van totaal vluchtige koolwaterstoffen te bepalen op basis van FIDmeting (NEN-EN 12619:2013) en de 5 hoogste in concentratie voorkomende vluchtige organische stoffen die
op actief kool kunnen worden geadsorbeerd op basis van adsorptie, gevolgd door een analyse met GCMS
(NEN-EN 13649:2001). De bemonstering dient voor beide methoden gedurende 3 keer een half uur te zijn,
waarbij voor iedere methode het gemiddelde van de 3 deelmetingen bepalend is. Bepalend voor het
rendement is het laagste rendement van beide bepalingsmethoden.
7.6
Emissie van geur
7.6.1
Onder representatieve bedrijfsomstandigheden leveren uitsluitend de volgende procesinstallaties en
bedrijfsactiviteiten een significante bijdrage aan de geuremissie van de inrichting:

Type puntbonnen:
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de VD-1 en VD-2;
de TCC;
de AWZ;
Type diffuse bronnen:
de laad- en losplaatsen voor schepen en tankauto's;
Interne overslaghandelingen met oliehoudende stromen;
adem- en lekverliezen van tanks, leidingen en pompen.

7.6.2

Het volledige bedrijfsterrein, Inclusief de laad- en loswal voor schepen, en elk bedrijfsmiddel op het
bedrijfsterrein dienen te allen tijde zodanig onderhouden te worden en schoon te zijn dat het vrijkomen van
geur wordt geminimaliseerd. Ter voorkoming van diffuse geuremissie dienen morsingen en lekkages van
oliehoudende stromen direct te worden afgedekt en/of opgeruimd.
7.6.3
Opslagtanks waarin mercaptaanzwavel-houdend afvalwater wordt op- en overgeslagen dienen op de DVI te
zijn aangesloten.

7.6.4

Vergunninghoudster dient, zodanig te handelen dat afwijkingen In de bedrijfsvoering binnen 1 uur
geconstateerd worden en de hiermee verband houdende (potentiële) oorzaken van stankklachten In de
omgeving binnen 2 uur na melding ervan achterhaald kunnen zijn.

7.6.5
De geuremissie van de DVI mag niet meer bedragen dan 5,5 x 10® QUE per uur. Deze emissie dient
gekanaliseerd plaats te vinden vla een schoorsteen met ten minste een afvoerhoogte van 12 m boven
maaiveld en dient verticaal omhoog gericht te zijn en te blijven.

7.6.6
De geuremissie van de AWZ mag niet meer bedragen dan 3x10® QUE per uur.

7.6.7
De geuremissie van de TCC mag na de gaswasser niet meer bedragen dan 15x10® QUE per uur. Deze
emissie dient gekanaliseerd plaats te vinden op ten minste een afvoerhoogte van 4 m boven maaiveld en
dient verticaal omhoog gericht te zijn en te blijven.

7.6.8
Binnen 6 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dienen, onder - voor wat
betreft In werking zijnde procesinstallaties, uitgevoerde verladingsactlvltelten, zich voordoende ademverllezen
en moment van de dag - representatieve bedrijfsomstandigheden, de actuele geuremissles met metingen te
worden bepaald en de geurlmmissie van de gehele Inrichting modelmatig te worden berekend. Dit
geuronderzoek dient door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau te worden uitgevoerd conform het
document "Nederlandse technische afspraak NTA 9065 Meten en rekenen geur".

7.6.9
Bij het In voorschrift 7.6.8 bedoelde geuronderzoek dienen de geuremissles van de volgende
geuremisslepunten en diffusie geuremisslebronnen met metingen, en zo nodig berekeningen, te worden
geverifieerd, evenals de geurbelasting op de omgeving van de gehele Inrichting:
Geuremisslepunten:
de DVI;
de TCC;
de AWZ.
Diffuse geurbronnen:
verladingsemissie van tanks die niet op de DVI zijn aangesloten;
ademverllezen van tanks die niet op de DVI zijn aangesloten;
lekverliezen van tanks, leidingen en pompen.
Het onderzoek dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
a. er dient een relatie te worden gelegd tussen de op het moment van onderzoek te verwerken afvalstromen
en de op jaarbasis representatieve bedrijfssituatie;
b. van alle puntbronnen genoemd In 7.6.1 dienen de geuremissles op ten minste twee afzonderlijke
productledagen te worden vastgesteld;
c. de geuremissie van de bitumentanks TF-T4a en TF-T4b dient. Indien deze nog niet op de DVI zijn
aangesloten, te worden gemeten;
d. voor het bepalen van de geuremissles van de diffuse bronnen volstaan steekproefsgewijze metingen aan
relevante bedrijfsonderdelen of activiteiten, verdeeld over alle In het te evalueren geuronderzoek
onderschelden diffuse bronnen.
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7.6.10
Het bevoegd gezag dient, minimaal 1 maand voorafgaande aan de uitvoering, in kennis te worden gesteld
van de in het in voorschrift 7.6.8 bedoelde onderzoek te betrekken geuremissiepunten/geurbronnen, de te
hanteren meetmethoden, de uitvoering van de monsternemingen, het aantal deelmetingen en
demonsternemingsduur, alsmede andere volgens NTA 9065 relevante parameters zoals de bedrijfscondities
waaronder wordt gemeten, de meetonzekerheden, uitvoerende instantie en datum van uitvoering.

7.6.11
De resultaten van de voor het in voorschrift 7.6.8 bedoelde geuronderzoek uitgevoerde geurmetingen dienen
uiterlijk binnen 1 maand na uitvoering aan het bevoegd gezag te zijn gerapporteerd. Het volledige
onderzoeksrapport dient binnen 2 maanden na uitvoering beschikbaar te zijn.

7.6.12
De in voorschrift 7.6.11 bedoelde rapportage dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
een beschrijving van de geurbelastende onderdelen van de inrichting;
een overzicht van de onderzochte geuremissiepunten/geurbronnen;
de geurconcentraties, hedonische waarden, en overige meetwaarden van de onderzochte
geuremissiepunten/geurbronnen;
de geuremissies van de afzonderlijke bronnen in OUE/uur en de op basis daarvan berekende
geurbelasting van de inrichting in de omgeving (in OUE/m^ als 98- en 99,5- en 99,9-percentielwaarde);
de parameters zoals gebruikt voor de verspreidingsberekeningen met het Nieuw Nationaal Model,
waaronder de emissiehoogte, de emissieduur, de warmte-emissie en de meteorologische
omstandigheden en de terreinruwheid;
de vergelijking van de onderzoeksgegevens met die uit het bij de vergunningaanvraag gevoegde
geurrapport.

7.6.13
Indien uit het uit te voeren geuronderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan het bepaalde in de voorschriften
7.6.1 tot en met 7.6.7, dient in de voornoemde rapportage tevens het volgende te worden opgenomen:
een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden voor reductie van de
geurbelasting en de effecten daarvan met een uitwerking en motivering van de technische
haalbaarheid, rendement, (totale) kosten;
totale netto jaarkosten overeenkomstig NeR paragraaf 4.13 "beschrijving van de methodiek
kosteneffectiviteit";
de gevolgen van de maatregelen voor andere milieucompartimenten;
overwegingen waarom verdergaande maatregelen niet wenselijk/mogelijk zijn;
de fasering van realisatie van de maatregel(en) alsmede de einddatum waarop de maatregel(en) zijn
uitgevoerd.

7.6.14
Vergunninghoudster dient actie te ondernemen om de geursituatie afdoende te verbeteren zodra er ondanks
de voorgaande voorschriften toch een situatie is ontstaan met een ongewenste geurbelasting. Van een
ongewenste geurbelasting van de omgeving is sprake als:
1. ter plaatse van woningen in één van de omliggende woongebieden, zoals vastgelegd in tabel 4.2 van het
bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek (rapportnummer 4823305BWH-nnc-V03-NL, d.d. 1 mei 2013),
het voor deze situatie vastgestelde aanvaardbaar hinderniveau van uurgemiddeld 0,25 OUE/m^ als 98percentiel, 0,5 OUE/m^ als 99,5-percentiel, 1,1 OUE/m^ als 99,9-percentiel, berekend met het NNM
conform NTA 9065 en de Handleiding Nieuw Nationaal Model, wordt overschreden, of
2. de geur van het bedrijf langer dan een uur waarneembaar is op een afstand van meer dan 2.000 m buiten
de terreingrens. Hierbij zijn uitgezonderd situaties met zeer bijzondere weersomstandigheden zoals
aanhoudende windstilte (>12 uur, u<1 m/s, gemeten op weerstation Nieuw Beerta, Lauwersoog of
Vliegveld Eelde);
3. ernstige geurhinder in de omgeving optreedt in de vorm van stankklachten die aan het bedrijf toe te
schrijven zijn.
Bij ernstige geurhinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de procesvoering
onmiddellijk te worden stopgezet.

7.6.15
Als vergunninghoudster zelf of het bevoegd gezag constateren dat er sprake is van structurele aan het bedrijf,
maar niet aan storingen of andere onvoorziene gebeurtenissen, gerelateerde geurhinder, dient
vergunninghoudster actie te ondernemen om deze hinder in de toekomst te voorkomen. Binnen 1 maand na
het constateren van het structurele karakter van de hinder stelt vergunninghoudster een Plan van Aanpak op
en informeert het bevoegd gezag over de uitvoering. Dit voorschrift laat onverlet, dat aan de voorschrift 7.6.1
tot en met 7.6.7 moet worden voldaan.
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7.6.16
Het bevoegd gezag kan vergunninghoudster verplichten een geuronderzoek uit te voeren als door het
bevoegd gezag, op basis van waarnemingen door het bevoegd gezag of gevalideerde geurklachten, wordt
geconstateerd dat er sprake is van structurele - niet aan storingen of andere onvoorziene gebeurtenissen
gerelateerde - geurhinder als gevolg van het in werking hebben van de installaties.
Dit onderzoek moet als resultaat hebben dat de oorzaak van de ondervonden hinder/overlast wordt
vastgesteld. Het onderzoek dient tevens na te gaan of aan de voorschriften 7.6.1 tot en met 7.6.7 gestelde
eisen en het geurbelastingsniveau uit voorschrift 7.6.14 lid 1 wordt, dan wel kan worden, voldaan.

7.6.17
Het geuronderzoek zoals bedoeld in voorschrift 7.6.16 moet binnen een door het bevoegd gezag te bepalen
termijn, door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau en overeenkomstig de wijze vermeld in NTA 9065
"Meten en Rekenen Geur" worden uitgevoerd.
Het onderzoeksrapport dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
een beschrijving van de geconstateerde hindersituatie op basis van bijvoorbeeld verrichte
veldwaarnemingen, klachtenanalyse, e.d.;
een overzicht van en motivatie bij de te onderzoeken geuremissiepunten/ geurbronnen/
bedrijfsomstandigheden;
de geuremissies van de afzonderlijke bronnen in OUE/h en de op basis daarvan berekende
geurconcentratie van de inrichting in de omgeving (in OUe/m^ als 98, 99,5 en 99,9-percentielwaarde);
de geurbelasting en bedrijfsomstandigheden bij klachtensituaties of anderszins optredende hinder in de
omgeving;
een beschrijving van de (technische en organisatorische) oorzaken en achtergronden van de
geconstateerde hinder.

7.6.18
Het bevoegd gezag dient minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering het in voorschrift 7.6.16
bedoelde onderzoek in kennis te worden gesteld van te betrekken geuremissiepunten/geurbronnen en
bedrijfsomstandigheden, de gehanteerde meetmethoden, de uitvoering van de monsterpunten, het aantal
dee|metingen en monsternemingsduur, de standaard meetcondities, de meetonzekerheden, uitvoerende
instantie en datum van uitvoering.

7.6.19
De rapportage van het in voorschrift 7.6.16 bedoelde geuronderzoek dient uiterlijk binnen 1 maand na
uitvoering van het onderzoek te zijn ingediend bij het bevoegd gezag.
7.6.20
Indien aan één of meer van de in de voorschriften 7.6.1 tot en met 7.6.7 gestelde eisen niet wordt voldaan óf
de geurbelasting van de omgeving niet blijkt te voldoen aan voorschrift 7.6.14 lid 1 en aanvullende
maatregelen zijn vereist, dient vergunninghoudster, binnen 1 maand na uitvoering van het in voorschrift 7.6.16
bedoelde onderzoek, een plan van aanpak alsmede het tijdspad tot reductie van de geuremissie ter
goedkeuring bij het bevoegd gezag in te dienen. In dit plan van aanpak dient ten minste te zijn aangegeven:
de geurreducerende maatregel(en) welke volgens vergunninghoudster technisch en financieeleconomisch in redelijkheid realiseerbaar zijn;
het effect van elke te nemen maatregel(en) op de geurcontour;
de fasering van realisatie van de maatregel(en) alsmede de einddatum waarop de maatregel(en) zullen
worden uitgevoerd;
de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel;
het vaststellen van technische of financieel-economische haalbaarheidsgrenzen dient vergunninghoudster
te laten verifiëren door een onafhankelijke deskundige. De onderbouwde bevindingen van deze
deskundige dienen deel uit te maken van het plan van aanpak.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan het ingediende plan van aanpak.

7.6.21
De geurreducerende maatregelen moeten vervolgens worden uitgevoerd overeenkomstig het door het
bevoegd gezag goedgekeurde plan van aanpak.
7.7
Emissie stookinstallaties
7.7.1
Ten aanzien van de emissie van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en totaal stof van de toegepaste
thermische olieketels en de diphenylheaters dient te worden voldaan aan de navolgende emissie-eisen:
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Tabel 7.4: Emissie-eisen stookinstallaties
Stookinstallatie
Emissie-eis tot 01-01-2017
(mg/Nm^bij 3 vol% O2)
SO2

Stof

NOx

120

200

50

120

200

5

-

-

70

200
200

-

I\ C

Aardgasgestookte stoomketei VD-2 70

0

NOx

OC

Gasollegestookte mobiele
stoomketel ontwateringstanks

Emissie-eis vanaf 01-01-2017
(mg/Nm^ bij 3 vol% O2)
Stof

Aardgasgestookte thermische
oiieketeis VD-I en \ID-2

70

-

-

70

Aardgasgestookte diphenyiheaters
VD-2

70

-

-

70

200

-

Gasoiiegestookte thermische
olieketei BRP

120

200

50

120

200

5

7.7.2
Het rookgas van een ketelinstallatie voldoet per direct aan de, vanaf 1 januari 2017 geldende, emissie-eisen
vanaf het tijdstip dat:
de branders zijn vervangen;
wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw van de ketelinstallatie overeenkomen, of
een wijziging wordt doorgevoerd, die leidt tot een toename van de emissie van de in voorschrift 7.7.1
genoemde componenten.
7.7.3
De concentratie aan NOx, S02en totaal stof in het rookgas wordt bepaald door een meting. In afwijking
hiervan behoeft geen meting te worden verricht voor SO2, indien het in acht nemen van de emissie-eis
geschiedt door het stoken van brandstof met een bekend zwavelgehalte.
Onder meting wordt tevens begrepen een vereiste berekening, registratie en rapportage van de meting.
7.7.4
Aan de in voorschrift 7.7.1 gestelde emissie-eis wordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de
verbranding van brandstof in vloeibare vorm in ieder geval voldaan indien het asgehalte van de brandstof in
massaprocent lager is dan de toepasselijke emissie-eis gedeeld door 800 en door middel van een keuring kan
worden aangetoond dat de concentratie van CO in het rookgas lager ligt dan 100 mg/Nm^. In dit geval behoeft
de concentratie van totaal stof in het rookgas niet te worden bepaald door middel van een meting.
7.7.5
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn voor het bepalen van het
voldoen aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn
voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
emissiemeting:
- NOx
NEN-EN 14792:2005;
- SO2
NEN-EN 14791:2005;
- totaal stof
NEN-EN 13284-1:2001 of NEN-EN 13284-2:2001;
- O2
NEN-EN 14789:2005.
monstername:
NEN-EN 15259:2007.
7.7.6
Ten aanzien van de concentraties NOx, S02en totaal stof wordt, binnen 4 weken nadat een
emissiegrenswaarde van toepassing is geworden, een afzonderlijke meting verricht en vervolgens telkens na
het verstrijken van een periode van 4 jaar.
Indien door het veranderen van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden, wordt binnen
4 weken nadien een nieuwe afzonderlijke meting verricht en vervolgens telkens na het verstrijken van een
periode van 4 jaar.
7.7.7
Een afzonderlijke meting als bedoeld in voorschrift 7.7.6 bestaat uit 3 deelmetingen van ten minste 15
minuten en ten hoogste 30 minuten. Indien geen van de deelmetingen de desbetreffende
emissiegrenswaarde overschrijdt, wordt aan die emissiegrenswaarde voldaan. Indien één van de
deelmetingen aangeeft dat een emissiegrenswaarde wordt overschreden, wordt de afzonderlijke meting
herhaald binnen 3 maanden na de laatste deelmeting van de afzonderlijke meting. Indien één van de
deelmetingen van de afzonderlijke meting aangeeft dat de emissiegrenswaarde die aanleiding was voor de
herhaalde afzonderlijke meting, wederom wordt overschreden, treft de vergunninghoudster zodanige
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voorzieningen aan de stookinstallatie, dat verdere overschrijding van die emissiegrenswaarde wordt
voorkomen.
7.7.8
Bij een afzonderlijke meting als bedoeld in voorschrift 7.7.6 mag van een meting een door een onafhankelijke
en deskundige meetinstantie aangetoond 95%-betrouwbaarheidsinterval worden afgetrokken. De waarde van
het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde
voor;
- NOx
20%;
- SO2
20%;
totaal stof 30%

7.7.9
Een afzonderlijke meting voor een ketelinstallatie wordt verricht bij een belasting van meer dan 60 procent.
Onder belasting wordt in deze bepaling verstaan het deel van het thermische vermogen waarbij de
stookinstallatie daadwerkelijk wordt bedreven.

7.7.10
Van een meting wordt een rapport gemaakt volgens NEN-EN 15259:2007.

7.7.11
Een stookinstallatie waarvan het rookgas vanwege een storing niet voldoet aan voornoemde emissie-eisen,
wordt deze storing zo spoedig mogelijk opgelost en mag installatie ten hoogste 120 achtereenvolgende uren
na het optreden van de storing in gebruik blijven, met een maximum van 120 uur per kalenderjaar.

7.7.12
Indien een storing als bedoeld in voorschrift 7.7.11 niet binnen 120 uur op een zodanige wijze is opgeheven
dat het rookgas van de stookinstallatie weer aan de van toepassing zijnde emissie-eisen voldoet, wordt de
stookinstallatie door de vergunninghoudster buiten bedrijf gesteld.

7.7.13
Een stookinstallatie die strekt tot vervanging voor ten hoogste 6 maanden van een stookinstallatie die buiten
bedrijf is gesteld in verband met onderhoud, reparatie of definitieve vervanging en die is afgekoppeld van de
brandstoftoevoer of van het stoomnet waaraan zij levert, voldoet ten minste aan de emissie-eisen die gelden
voor de buiten bedrijf gestelde stookinstallatie.

7.7.14
Van de aan de kade afgemeerde te laden ofte lossen schepen mogen motoren niet in werking zijn, tenzij het
in werking zijn van motoren noodzakelijk is voor het laden en het lossen.
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8
GELUID
8.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid (LA^LT), veroorzaakt door de inrichting, mag op de
aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden;
Tabel 8.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op beoordelingspunten
Beoordelingspunt
dagperiode
avondperiode
(07.00-19.00 uur)
(19.00 -23.00 uur)
HGW-118 Ideweersterweg 1
HGW-122 Lalleweer2
HGW-123 Lalleweer 9
HGW-128 Borqsweer 52

22 dB(A)
27 dB(A)
24 dB(A)
27 dB(A)

22 dB(A)
27 dB(A)
23 dB(A)
26 dB(A)

nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)
21 dB(A)
26 dB(A)
23 dB(A)
26 dB(A)

Coördinaten beoordelingspunten:
HGW-1IBJdeweersterweg 1: x = 259.353, y = 589.351
HGW-122_Lalleweer 2:
x = 262.993, y = 590.500
HGW-123_Lalleweer 9:
x = 262.814, y = 589.630
HGW-128_Borgsweer 52:
x = 263.329, y = 591.384

8.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.Li) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 8.1, op de aangeven referentiepunten de hierna genoemde waarden
niet overschrijden:
Tabel 8.2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op referentiepunten
Referentiepunt
dagperiode
avondperiode
(07.00-19.00 uur)
(19.00-23.00 uur)
NR-01
NR-02

41 dB(A)
49 dB(A)

40 dB(A)
49 dB(A)

nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)
40 dB(A)
48 dB(A)

Coördinaten referentiepunten:

NR-01: x = 261411, y = 590993
NR-02: X = 261210, y = 591820

8.3
De in voorschrift 8.1 en 8.2 genoemde geluidniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De
hoogte van de beoordelings- en referentiepunten (ho) bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan
aangegeven in bijlage 3 van deze beschikking.
8.4
Bij een verandering van de inrichting mag worden afgeweken van de waarden op de referentiepunten
(voorschrift 8.2), mits de vergunninghoudster vooraf aantoont dat de waarden op de beoordelingspunten
(voorschrift 8.1) niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage
met de resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidniveaus op ten minste alle in voornoemde
voorschriften genoemde punten.
8.5
Binnen 9 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dient een rapport aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
een beschrijving van de in het akoestisch onderzoek ("Akoestisch onderzoek revisievergunning North
Refinery Delfzijl", rapportnummer R001-4823305HDI-psw-V05 d.d. 7 september 2012)
geprognosticeerde bronnen en de ten opzichte van dit onderzoek gewijzigde geluidsbronnen en de plaats
en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogen van de DVI en de koeltoren DVI in
niveau per octaafband en in dB(A);
een toerekening van de geluidsbijdragen van de inrichting op de in voorschrift 8.1 en 8.2 omschreven
beoordelings- en referentiepunten;
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een beschrijving van de genomen dan wel eventueel nog te nemen geluidsreducerende maatregelen en
de effecten hiervan, teneinde te voldoen aan de in voorschrift 8.1 en 8.2 opgenomen waarden op
beoordelings- en referentiepunten.
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9

BODEMBESCHERMING

9.1
Voor de bodemrisicolocaties waarvoor op basis van het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument
(kenmerk NN-MI20090488, d.d. 29 januari 2013) nog aanvullende bodembeschermende voorzieningen en/of
maatregelen nodig zijn om aan een verwaarloosbaar bodemrisico te voldoen, dient vergunninghoudster,
binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, een plan van aanpak ter goedkeuring bij
het bevoegd gezag te hebben overgelegd.

9.2
Ten aanzien van de afvalwatertanks T801 tot en met T804 dienen, binnen een termijn van 3 maanden na
datum van het van kracht worden van deze vergunning, de resultaten van een beoordeling aan de richtlijn
Bodembescherming atmosferische Bovengrondse tanks (BoBo-richtlijn, bijlage B04 NRB, versie maart 2005)
aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

9.3
De nog te treffen bodembeschermende voorzieningen dienen conform het, door het bevoegd gezag
goedgekeurde, in voorschrift 9.1 bedoelde plan van aanpak en de hierin vastgelegde termijn(en), doch uiterlijk
6 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning, te zijn uitgevoerd.
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10

VEILIGHEID

10.1

Veiligheidsbeheer

10.1.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan. In het bedrijfsnoodplan is
specifiek aandacht besteed aan milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven. Het
bedrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan dienen te worden gezonden naar de gemeentelijke brandweer en
ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 217 PGS 29

10.1.2
In het bedrijfsnoodplan dienen ten minste de volgende zaken te zijn vastgelegd:
directe en adequate opvolging van lekkage, gasdetectie, brand of andersoortige alarmeringen;
de bediening van de ontruimingsalarminstallatie;
het naar een veilige plaats begeleiden van de vluchtende personen;
het controleren of er geen personen zijn achtergebleven in de ontruimde zones;
het bedienden van de beschikbare blusmiddelen in geval van brand;
opvang en afvoer van bluswater;
storingsopvolging van de detectie-, alarmerings- en brandbeheersings- en brandblussystemen;
het regelmatig houden van brand- en ontruimingsoefeningen.
Het bedrijfsnoodplan moet beschikbaar zijn voor degene die de handelingen in noodsituaties uitvoert.
Toelichting: betreft samenvoeging voorschrift 173, 176, 215 en 216 PGS 29

10.1.3
Op twee plaatsen binnen de inrichting moeten de volgende actuele gegevens aanwezig zijn:
een overzichtstekening van de inrichting met de aanwezige gebouwen, procesinstallaties, opslagtanks
voor gevaarlijke stoffen, laad- en losplaatsen, relevante leidingen, de opstelplaats voor nog te ledigen
tankauto's/opleggers alsook opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen in emballage;
een tekening waarop de plaats van de bluswaterleidingen en -aansluitingen, brandkranen,
blokafsluiters en de gegevens betreffende capaciteit en druk zijn aangegeven;
een opgave van de grootte en de maximale inhoud van de installaties, tanks, tankputten en
opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in emballage;
een overzicht van de installaties, tanks en opslagvoorzieningen aanwezige stoffen met hun aard en
temperaturen;
een overzichtstekening waarop aangegeven staat waar de brandweervoertuigen kunnen rijden
en waarop aangegeven staat of alle installaties/gebouwen van twee zijden door de brandweer te
bereiken zijn;
een overzicht van de stationaire monitoren met de worplengtes;
een overzicht van voorzieningen in/op de installaties, locatie van tanks en opslagvoorzieningen voor
gevaarlijke stoffen;
een actueel intern noodplan;
de functie van en de instructie voor de werking van de aanwezige stationaire brandbestrijdingsmiddelen;
een tekening waarop de plaats van de drainage en rioleringsvoorzieningen zijn aangegeven, de
plaats van inlaten en afsluiters, de plaats en capaciteiten van opslagvoorzieningen, de plaats en
capaciteit van pompen.
De plaatsen voor het bewaren van de bovengenoemde gegevens zijn zo gesitueerd dat deze informatie te
allen tijde beschikbaar is en de kans op aantasting van de gegevens wordt geminimaliseerd.
Toelichting: betreft voorschrift 218 PGS 29

10.1.4
Bij aankomst van de brandweer in geval van een noodsituatie moet de bevelvoerder onmiddellijk in bezit
kunnen worden gesteld van de in voorgaand voorschrift genoemde gegevens.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 219 PGS 29

10.1.5
Op het terrein moet tijdens werkzaamheden te allen tijde ten minste één verantwoordelijk persoon
aanwezig dan wel bereikbaar zijn die voldoende deskundig en met de aanwezige veiligheidsmiddelen bekend
is en in staat is om in geval van brand of ongeval de vereiste maatregelen te treffen.
Toelichting: betreft voorschrift 211 PGS 29

10.1.6
Binnen 3 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dient van alle kwetsbare en
kritische noodvoorzieningen een analyse te zijn uitgevoerd op de eventuele uitwijkmogelijkheden bij uitvallen
hiervan.

Toelichting: betreft voorschrift 213a PGS 29
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10.2

Brandveiligheid

10.2.1
Binnen de inrichting moet een actueel brandveiligheidsplan aanwezig zijn. Het ter goedkeuring bij het
bevoegd gezag, binnen een termijn van 3 maanden na datum van het van kracht worden van deze
vergunning, in te dienen brandveiligheidsplan moet minimaal bevatten:
het bedrijfsbeleid ten aanzien van het voorkomen, beheersen, beperken en bestrijden van
incidenten;
een kwantitatieve beschrijving van een of meer representatieve incidentscenario's voor elke
installatie-eenheid;
een algemene strategie voor de repressie van de incidentscenario's;
een overzicht van de benodigde voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen voor de
beperking, beheersing en bestrijding van incidenten;
de personen en/of functies die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de integriteit van deze
voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen.
Toelichting: betreft voorschrift 197 PGS 29

10.2.2
In geval van bouw/plaatsing van een nieuwe installatie, zijnde een tank bedoeld voor opslag van brandbare
vloeistoffen of overige in verband met brandveiligheid relevante installatie-onderdelen, of herbouw, dan wel
algehele reconstructie van een dergelijke installatie, dient te worden voldaan aan de onderlinge minimale
afstanden zoals genoemd in de IP-code deel 19 van het Institute of Petroleum, Model Code of Safe Practice
Part 19 - Fire precautions at petroleum refineries and bulk storage installations (februari 2003).
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 12 PGS 29

10.2.3
Opslagtanks voor brandbare vloeistoffen moeten goed bereikbaar zijn voor de brandweer en de door de
brandweer gebruikte blusmiddelen.
Toelichting: betreft aangepast onderdeel voorschrift 154 PGS 29

10.2.4
De bereikbaarheid van de tanks en brandbestrijdingswijze dient door middel van een operationeel plan te zijn
vastgelegd in het in voorschrift 10.2.1 bedoelde brandveiligheidsplan.
Toelichting: betreft aangepast onderdeel voorschrift 154 PGS 29

10.2.5
Gebouwen met vitale functies, waarvan de goede werking ook in geval van brand moet zijn verzekerd, zoals
transformatorruimten en bergruimten voor brandweermateriaal, moeten in een niet gevaarlijk gebied staan.
Indien in deze gebouwen verwarmingsinrichtingen aanwezig zijn die buitenlucht aanzuigen, moeten de
plaatsen waar deze verbrandingslucht wordt aangezogen, aan de van een gevaarlijk gebied afgekeerde zijde
zijn gelegen.
Toelichting: betreft voorschrift 13 PGS 29

10.2.6
Bedrijfsgebouwen waarin open vuur of ontstekingsbronnen aanwezig zijn, zoals werkplaatsen voor
onderhoud, dienstgebouwen en ketelhuizen en verwarmingsketels die in de buitenlucht zijn opgesteld moeten
in een niet-gevaarlijk gebied zijn gelegen.
Toeiichting: betreft gecombineerd voorschrift 15 en 16 PGS 29

10.2.7
In alle gevallen moet de verbrandingslucht voor de vuren worden aangezogen aan de van een gevaarlijk
gebied afgekeerde zijde; de deuren van een ketelhuis moeten in de van een gevaarlijk gebied afgekeerde
zijde zijn geplaatst.
Toelichting: betreft voorschrift 17 PGS 29

10.2.8
Kantoorgebouwen moeten in een niet-gevaarlijk gebied liggen. Openingen waardoorheen buitenlucht wordt
aangezogen ten behoeve van verwarmingsinstallaties moeten zijn gelegen aan de van een gevaarlijk gebied
afgekeerde zijde. Deze gebouwen moeten zo veel mogelijk uit onbrandbare constructiematerialen bestaan.
De gebouwen moeten bij voorkeur zo zijn gelegen dat de toegang voor het publiek wordt verkregen zonder de
buitenomheining te passeren.
Toelichting: betreft voorschrift 18 PGS 29

10.2.9
In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten,
geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet
van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is.
Vergunninghoudster moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd
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zonder gevaar.
Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk)vergunningen en ter plaatse van de uit te voeren
werkzaamheden moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
Toelichting: betreft combinatie voorschrift 226 en 227 PGS 29

10.2.10
Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de
Nederlandse, Duitse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de MEN 3011;2004.
Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegangen van het terrein van de inrichting en op de steiger
zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 228 PGS 29

10.2.11
Brandbestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen, zoals slangen, moeten zijn geborgen in gemakkelijk bereikbare
kasten. De kasten moeten opvallend zijn geplaatst en zijn voorzien van deuren, waarop de inhoud van de
kasten duidelijk is vermeld. De kasten moeten zijn geschilderd in de kleur rood volgens de norm MEN
3011:2004.
Toelichting: betreft voorschrift 229 PGS 29

10.2.12
Geborgd dient te zijn dat er voor elk afzonderlijk (maatgevend) brandweerscenario altijd voldoende aansluit
en bedieningspunten van het bluswatersysteem, koelsysteem, blussystemen of andere voor de
incidentbestrijding belangrijke stationaire en mobiele apparatuur aanwezig zijn die buiten de
stralingswarmtecontour van 3 kW/m^ liggen.
Deze voorzieningen mogen zijn voorzien van op afstand bedienbare apparatuur die bestand is tegen de ter
plekke optredende maximale stralingsbelasting. Bescherming tegen de maximale stralingsbelasting op de
bedieningspunten en opgestelde brandblus- en koelinsgtallaties mag, met instemming van het bevoegd
gezag, ook worden gerealiseerd door brandmuren waarbij brandmuren ter plaatse van bediendingspunten
dienen te zijn voorzien van kijkglazen.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 230 PGS 29

10.2.13
Binnen 3 maanden na datum van het van kracht worden van deze vergunning dient vergunninghoudster een
rapportage aan het bevoegd gezag te hebben overgelegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in
voorschrift 10.2.12. De rapportage dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
een plotkaart met daarop weergegeven de 3 kW en 10 kW stralingscontouren;
de uitgangspunten van de berekeningen per tanksectie.
Tevens dient de voor de berekening van de contouren gebruikte PSU file ter informatie te worden overgelegd.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 231 PGS 29

10.2.14
Tanks in de tanksecties 11, 14, 15, 17a, 19 en 23 zijn voorzien van een stationaire blusvoorziening
(bovenschuiminstallatie) die voldoet aan de NFPA 11:2010
Toelichting: betreft invulling voorschrift 154 en 155 PGS 29

10.2.15
Voor alle tanks voor opslag van K3-vloeistoffen die niet zijn voorzien van een
stationaire blusvoorziening maar waarvoor gebruik wordt gemaakt van mobiele middelen:
moet een goede bereikbaarheid voor de door de brandweer gebruikte blusmiddelen zijn gegarandeerd, en
moet de bereikbaarheid en bestrijdingswijze door middel van een operationeel plan zijn vastgelegd in
het brandveiligheidsplan.

Toelichting: betreft invulling voorschrift 154 en 155 PGS 29

10.2.16
De aflooptanks T501 en T502 dienen te zijn voorzien van een blus-/koelvoorziening waarmee de tanks
zodanig worden aangesproeid dat een plasbrand in de tankput kan worden geblust en de onderzijde van de
tanks kan worden gekoeld.

10.2.17
De voorzieningen voor de toevoer van schuim naar de tank mogen niet aan de dakconstructie zijn bevestigd.
Deze voorzieningen moeten zo zijn bevestigd dat er geen opgeslagen vloeistof in de toevoervoorziening kan
komen.
Toelichting: betreft voorschrift 156 PGS 29

10.2.18
De verschillende onderdelen van het bluswatersysteem moet zijn ontworpen volgens de volgende richtlijnen
van de NFPA:
NFPA 11:2010, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam;
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NFPA 14:2010, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems;
NFPA 20:2010, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection;
NFPA 22:2008, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection;
NFPA 24:2010, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances.
Toelichting: betreft uitgewerkt voorschrift 159 PGS 29

10.2.19
Van het bluswaternet moet een tekening op schaal beschikbaar zijn waarop zijn aangegeven:
de locatie van de bluswaterpompen (inclusief capaciteit en druk);
de locaties van de leidingen;
de diameter van de leidingen;
de locaties van de blokafsluiters;
de brandkranen en de stationaire monitoren (incl. brandkraannummers).
Toelichting: betreft voorschrift 160 PGS 29

10.2.20
Het bluswatersysteem moet zijn ontworpen op de levering van de hoeveelheid water die bij elk te
onderscheiden brandscenario op de desbetreffende locatie binnen de inrichting minimaal benodigd is.
Deze hoeveelheid water moet steeds zijn afgestemd op zowel het blussen van een brandend oppervlak met
water en schuim als op het koelen van bedreigde installaties. In ieder geval moet het blussysteem op elke
plaats binnen de inrichting minimaal 6.000 I/min (360 m^/h) kunnen leveren door drie naast elkaar gelegen
brandkranen.
Toelichting: betreft voorschrift 161 PGS 29

10.2.21
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient een berekening van de benodigde
bluswatercapaciteit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd, waarmee wordt
aangetoond dat aan het bepaalde in voorschrift 10.2.20 wordt voldaan. De berekening dient te worden
gemaakt overeenkomstig de NFPA 11:2010.

10.2.22
Binnen de inrichting dient te allen tijde minimaal 1.200 m^ blus- en koelwater voor gebruik beschikbaar te zijn.
Toelichting: betreft uitgewerkt voorschrift 162 PGS 29

10.2.23
De benodigde hoeveelheid blus- en koelwater moet onder alle omstandigheden voor een periode van 2 uur
kunnen worden aangevoerd. Ten behoeve van de aanvoer van blus- en koelwater dienen aanvullend, in
overeenstemming met het bepaalde in voorschrift 224 van de PGS 29, ter plaatse van het Oosterhornkanaal
twee aansluitingen voor dompelpompen voor gebruik beschikbaar zijn, welke op het leidingnet kunnen
worden aangesloten.
Toelichting: betreft uitgewerkt voorschrift 163 en 224 PGS 29

10.2.24
In geval van verminderde beschikbaarheid van het pompensysteem, bijvoorbeeld door onderhoud of
reparatie, moet altijd 75% van de benodigde capaciteit kunnen worden geleverd door het eigen
bluswatersysteem. Om te waarborgen dat aan de capaciteitseis van 100% is voldaan, moet de inrichting
tevens beschikken over alternatieve pompcapaciteit, bijvoorbeeld reservepompen of een koppelleiding tussen
het eigen bluswatersysteem en dat van een buurbedrijf.
Toelichting: betreft voorschrift 164 PGS 29

10.2.25
Het bluswaternet moet als een ringleidingsysteem zijn uitgevoerd en zijn voorzien van blokafsluiters. De
blokafsluiters moeten zo zijn geplaatst, dat bij het buiten gebruik stellen van een sectie voor elk onderdeel van
de inrichting voldoende bluswater beschikbaar blijft.
Toelichting: betreft voorschrift 165 PGS 29

10.2.26
Het bluswatersysteem en het systeem van de brandweer moeten op elkaar zijn afgestemd. Wijzigingen ten
aanzien van het bluswaternet behoeven de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

Toelichting: betreft voorschrift 166 PGS 29

10.2.27
Op het bluswatersysteem moeten voldoende bovengrondse brandkranen en bovengrondse
brandkraan/monitorcombinaties (hierna: "bovengrondse brandkranen") zijn geplaatst. Het vereiste aantal is
afhankelijk van de onderscheiden brandscenario's en de capaciteit van de afzonderlijke bovengrondse
brandkranen. Behoudens op open onbebouwd terrein moeten de bovengrondse brandkranen op een
onderlinge afstand van 50 tot 80 m zijn aangebracht, tenzij afwijkende risicoverhogende activiteiten in de
directe omgeving om een verhoogde bluswaterbehoefte vragen. De bovengrondse brandkranen moeten
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voldoen aan de NEN-EN 14384:2005. Op plaatsen waar afwijkende risicoverhogende activiteiten
plaatsvinden, moet deze onderlinge afstand van geval tot geval worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij steigers,
pompputten en laadstations.
Toelichting: betreft voorschrift 167 PGS 29

10.2.28
De diameter van de doorlaat van een bovengrondse brandkraan moet ten minste 80 mm zijn. Op een
bovengrondse brandkraan moeten ten minste twee aansluitmogelijkheden aanwezig zijn. Elke aansluiting
moet zijn voorzien van bijbehorende afsluiters met een diameter van de doorlaat van ten minste 67 mm,
voorzien van een Storz-koppeling met een nokafstand van 81 mm. Indien op de bovengrondse brandkraan
afsluiters met een doorlaat van 110 mm aanwezig zijn, moet de nokafstand van de Storz-koppeling 115 mm
bedragen.
Toelichting: betreft voorschrift 168 PGS 29

10.2.29
De bovengrondse brandkranen moeten zijn voorzien van een doelmatige afwatering, opdat bevriezing niet
mogelijk is. Om corrosie tegen te gaan moeten bovengrondse brandkranen zijn voorzien van een
doeltreffende coating en zo nodig beschermd met een hoes die snel weggenomen kan worden.
Toelichting: betreft voorschrift 169 PGS 29

10.2.30
Bovengrondse brandkranen moeten een uniek nummer hebben, dat duidelijk op of nabij de bovengrondse
brandkraan is aangegeven. Bovengrondse bovengrondse brandkranen moeten zijn te openen met behulp van
een bij de brandweer gebruikelijke kraansleutel of zijn voorzien van een bijbehorende kraansleutel die
onlosmakelijk (bijvoorbeeld met een ketting) met de bovengrondse brandkraan is verbonden.
Toeiichting: betreft voorschrift 170 PGS 29

10.2.31
Het vast opgestelde bluswaterpompsysteem moet volledig beantwoorden aan de benodigde blus en/of
koelwatercapaciteit voor het maximaal te verwachten brandscenario, met een minimum van 360 m^/h. Het
pompensysteem moet te allen tijde de benodigde capaciteit kunnen leveren. De bluswaterpompen moeten
vanuit een permanent bemenste veilige locatie kunnen worden gestart.
Toelichting: betreft voorschrift 171 PGS 29

10.2.32
Het bluswaterpompsysteem moet zijn afgestemd op de maximaal te verwachten benodigde druk op een elke
afzonderlijke plaats binnen de inrichting. De benodigde dynamische (werk)druk moet per blus- en/of
koelinstallatie worden bepaald. Voor bovengrondse brandkranen is een minimale dynamische druk van 1 bar
(100 kPa) benodigd, dit geldt niet voor monitorcombinaties.
Toelichting: betreft voorschrift 172 PGS 29

10.2.33
Indien het eigen bluswatersysteem of de eigen pompcapaciteit niet is afgestemd op het maximale
brandscenario, moet een logistiek plan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het
logistieke plan bevat de berekeningen, de benodigde middelen en de vastgelegde verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen de bedrijfsbrandweer en de brandweer. In verband met het logistieke plan
zullen aanvullende voorzieningen, zoals hellingbanen voor mobiele monitoren en ruimten voor slangenbanen,
moeten worden aangebracht. Het logistieke plan is onderdeel van het brandveiligheidsplan en moet actueel
worden gehouden.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 175 PGS 29

10.2.34
Binnen de inrichting moet een opvangvoorziening voor gebruikt bluswater aanwezig zijn van een zodanige
grootte dat gedurende 1 uur maximale bluscapaciteit verontreinigd bluswater kan worden opgevangen.

10.2.35
Onderstaande tanks dienen te zijn voorzien van een stationaire koeling tegen opwarming door een externe
brand:
- sectie 11 (tanks Tl 03 t/m Tl 06);
- sectie 14 (tanks T202 t/m T205);
- sectie 15 (tanks T302, T303, T304 en T503);
- sectie 17 (tanks T309, T311 en T314)*;
- sectie 19 (tanks Tl 01 en Tl 02)*;
sectie 23 (tanks Tl 20 en Tl 21) en
sectie 17a (tanks T506 t/m T513).
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De stationaire koelvoorziening moet zijn ontworpen volgens een erkende "Code of Practice" zoals van de
NFPA en de IP part 19.
Toelichting: betreft invuiiing voorschrift 177 PGS 29
* De aanwezigheid van een stationaire koeiing op deze tanks betreft geen verpiichting op basis van de PGS 29, maar is aangebracht op
initiatief van GOC

10.2.36
Voor de overige onderdelen van de tankinstallaties geldt het volgende:
installaties/objecten/dragende constructies die kunnen worden aangestraald met een hogere
warmtebelasting dan 10 kW/m^ en waarbij ten gevolge van de hittestraling falen of uitbreiding
van de ontstane brand kan ontstaan, moeten worden beschermd tegen te grote warmtebelasting;
indien koelen met mobiele middelen gewenst is, moet de effectiviteit ervan door berekeningen en
een grafische weergave worden aangetoond in het brandveiligheidsplan.
Toeiichting: betreft voorschrift 181 PGS 29

10.2.37
De hoeveelheid schuimvormend middel die op het terrein aanwezig moet zijn, is afhankelijk van de
schuimbehoefte. De schuimbehoefte hangt af van:
de oppervlakte van de grootste tankput voor putten met vast-dak-tanks;
de oppervlakte van een compartiment van een leidingtracé of pompput.
De schuimbehoefte moet worden bepaald volgens de NFPA 11:2010.
Binnen 3 maanden na datum van het van kracht worden van deze vergunning, dient een berekening van de
benodigde hoeveelheid schuimvormend middel ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
Toelichting: betreft aangevuid voorschrift 182 PGS 29

10.2.38
De op het terrein aanwezige hoeveelheid schuimvormend middel mag niet minder zijn dan de som van:
de hoeveelheid die benodigd is in automatische blussystemen;
de hoeveelheid schuimvormend middel benodigd voor snelle scenario's (afdekken toxische plas
etc.);
de hoeveelheid benodigd voor het uitvoeren van tests en het houden van oefeningen, of;
de hoeveelheid die is aangegeven in een beschikking ex. artikel 13 Brandweerwet of die op basis van
voorschrift 10.2.37 is geëist.
Toelichting: betreft gespecificeerd voorschrift 223 PGS 29

10.2.39
Het type schuim en het expansievoud van het schuim moeten zijn afgestemd op de aard en omvang van de
aanwezige stoffen en gevaren. De bestendigheid en toepasbaarheid van het schuim moeten door testen zijn
aangetoond door een door het bevoegd gezag erkend bureau.
Toeiichting: betreft voorschrift 183 PGS 29

10.2.40
Het schuimvormend middel moet van een zodanige aard zijn en zo worden bewaard en opgeslagen dat het
aan de specificaties van de fabrikant blijft voldoen. De goede werking van het schuimvormend middel moet op
aanzeggen van het bevoegd gezag worden aangetoond. Om de goede werking van het schuim te borgen
moet éénmaal per jaar:
het schuimvormend middel visueel worden gecontroleerd op vliesvorming, verontreiniging en
sedimentatie;
een refractiemeting van het schuimmengsysteem worden uitgevoerd.
Toelichting: betreft voorschrift 184 PGS 29

10.2.41
Over het soort schuimvormend middel moet overeenstemming zijn met de brandweer.
Toelichting: betreft voorschrift 185 PGS 29

10.2.42
Schuimvormend middel moet zo zijn opgeslagen, dat in geval van een calamiteit snel en adequaat transport
mogelijk is met de ter plaatse aanwezige middelen.
Toelichting: betreft voorschrift 186 PGS 29

10.2.43
Locaties in een gevaarlijk gebied moeten zijn voorzien van een branddetectiesysteem. Tevens zijn continu
toezicht en snelle ontdekking van een incident vereist.
Toelichting: betreft voorschrift 187 PGS 29

10.2.44
Alle tanksecties waar brandbare vloeistoffen van klasse KI en/of K2 worden opgeslagen, dienen te zijn
voorzien van een automatische brandmeldinstallatie.
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10.2.45
De keuze van het detectiesysteem en de koel- en blusvoorzieningen is mede afhankelijk van de
opslagtank en de plaatselijke situatie. Het is dus mogelijk om in voorkomende gevallen (tijdelijk) van
de stand der veiligheidstechniek af te wijken. Het gemotiveerd afwijken van het beschreven
veiligheidsniveau moet worden overeengekomen in overleg tussen het bevoegd gezag en de
exploitant, waarbij aan de onderstaande voorwaarden moet zijn voldaan:
- er is een veiligheidsbeleid en een scenarioanalyse uitgevoerd;
er is een beschrijving van de effecten en de wijze waarop deze moeten worden bestreden;
de taken van de bestrijding zijn opgenomen in operationele plannen en procedures van de betrokken
organisaties;
de afwijking van het in de richtlijn PGS 29 danwel in deze vergunning beschreven veiligheidsniveau moet
schriftelijk worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.
Toelichting: betreft voorschrift 188 PGS 29

10.2.46
Binnen de inrichting moet een brandmeldsysteem aanwezig zijn waarmee vanaf verschillende plaatsen op het
terrein op een eenvoudige en snelle wijze een brand of ernstige lekkage kan worden gemeld aan een continu
bemande controlekamer. Dit meldsysteem mag alleen voor meldingen van noodsituaties worden gebruikt.

Toelichting: betreft voorschrift 190 PGS 29

10.2.47
Op de inrichting moet een alarmeringssysteem aanwezig zijn waarmee alle betrokkenen kunnen worden
gewaarschuwd in geval van een ernstige lekkage, brand of andere onregelmatigheden. Dit
alarmeringssysteem moet op verschillende plaatsen op het terrein in werking kunnen worden gesteld. De
alarmsignalering moet op elke plek binnen de inrichting voor iedereen hoorbaar zijn. Dit alarmeringssysteem
mag uitsluitend voor alarmering worden gebruikt.
Toelichting: betreft voorschrift 191 PGS 29

10.2.48
Het signaal van een automatisch detectiesysteem wordt op een continu bemande controlekamer ontvangen.
Het detectiesysteem moet voldoen aan het gestelde in NEN 2535:2009 inclusief correctieblad NEN
2535/C1:2010.

Toelichting: betreft gespecificeerd voorschrift 192 PGS 29

10.2.49
De volgende zaken dienen, in afwijking van het goedgekeurde UPD, geautomatiseerd bewaakt te worden en
doorgemeld te worden naar de controlekamer:
te laag niveau bluswatervoorraad
te lage temperatuur in bluswaterpompruimte
te lage druk in bluswaterleidingnet.

10.2.50
Nabij laad- en losplaatsen en pompplateaus ten behoeve verlading van brandbare vloeistoffen alsook de
verladingssteiger moeten voldoende vaste watermonitoren zijn opgesteld om bij een omgevingsbrand, een
pompputbrand en een steigerbrand brandoverslag te voorkomen. Monitoren die bestemd zijn voor
schuimsuppletie moeten voldoende capaciteit hebben om de gehele pompput te voorzien van een
schuimlaag, conform MFC 11:2010.
Toelichting: betreft voorschrift 194 PGS 29

10.2.51
Binnen de inrichting moeten voorzieningen zijn aangebracht voor het vaststellen van de windrichting.
Toelichting: betreft voorschrift 195 PGS 29

10.2.52
Veiligheidssystemen zoals detectiemiddelen en bluswatersysteem moeten bij oplevering en periodiek na
inbedrijfstelling worden getest door een onafhankelijke inspectie-instelling. De test móet worden uitgevoerd
volgens een door het bevoegd gezag goedgekeurd testprotocol en onder toezicht van de brandweer. Het
testprotocol en het verslag van de test moeten gedurende de levensduur van het apparaat worden bewaard.

Toelichting: betreft voorschrift 242 PGS 29

10.2.53
Vergunninghoudster dient voor onderhoud en inspectie van brandveiligheidsvoorzieningen te beschikken over
een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, onderhouds- en testsysteem welke voldoet aan het bepaalde in
voorschrift 249 tot en met 253 van de richtlijn PGS 29 versie 2008. Het onderhoud- en testsysteem dient
onderdeel te zijn van het in voorschrift 1.8.2 bedoelde onderhoud- en inspectieprogramma.
Toelichting: omvat voorschrift 249 t/m 253 PGS 29
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10.2.54
Vergunninghoudster dient de inspecties aan en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen conform het
door het bevoegd gezag goedgekeurde onderhouds- en testsysteem, inclusief (voor zover van toepassing) de
goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen uit te voeren. Resultaten van uitgevoerd(e) onderhoud en testen
dienen conform voorschrift 1.7.1 te worden geregistreerd.
Toelichting: betreft specificatie voorschrift 250 PGS 29

10.2.55
Er moeten regelmatig oefeningen (op papier en in de praktijk) worden uitgevoerd op basis van de
verschillende vastgestelde ongevalscenario's. Naast oefeningen voor de brandbestrijdingsploegen
(bedrijfsbrandweer) moeten er ook oefeningen en trainingen voor kantoorpersoneel, aannemers en externe
hulpverleners plaatsvinden.
Toelichting: betreft voorschrift 220 PGS 29

10.2.56
Van de oefeningen moet een (meerjaren) oefenprogramma aanwezig zijn. Dit wordt op verzoek aan het
bevoegd gezag getoond. Van elke oefening moet een draaiboek en een evaluatie zijn, die minimaal 5 jaar
moeten worden bewaard.
Toelichting: betreft voorschrift 221 PGS 29

10.2.57
Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen die verantwoordelijk is voor:
- de periodieke controle van het blusmateriaal;
de beproeving van de goede werking van het blusmateriaal;
het organiseren van de benodigde oefeningen;
het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsbrandweer en
bedrijfshulpverlening te behouden;
het actueel houden van het bedrijfsnoodplan.
Toeiichting: betreft voorschrift 204 PGS 29

10.3

Beveiliging procesinstaliaties

10.3.1
Procesinstallaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de in de installaties
uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de installaties is gewaarborgd.
Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moet tijdig in het desbetreffende proces ingrijpen alvorens
ongewenste, niet-reguliere emissie plaatsvinden.

10.3.2
Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet er naast de
computer voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend beveiligingssysteem zijn, zodat
het veiligheidssysteem niet wegvalt door storingen of fouten in de procesbesturing.

10.3.3
Computergestuurde procesbeveiligingen moeten op een doelmatige wijze zijn beschermd tegen natuurlijke
elektromagnetische storing van buiten en tegen elektromagnetische storing veroorzaakt door gebruikte
apparatuur en omliggende installaties. Deze bescherming moet zowel het defect raken van het systeem door
overspanning, als de informatie-inhoud van de te verwerken gegevens betreffen.

10.3.4
Een stroomstoring mag geen nadelige gevolgen hebben voor de procesbeveiliging.

10.3.5
Bij een stroomstoring en/of storing in de toevoer van de instrumentenlucht moeten de voor de
procesbeveiliging van belang zijnde kleppen en afsluiters in de veilige stand komen.

10.3.6
Voor de bediening van de VD-1, VD-2 en de TOO moeten in werkinstructies worden gehanteerd waarin zijn
vastgelegd:
de procesvoorbereidende handelingen, het opstarten, het volgen en het stoppen van het proces;
de hoeveelheden, de wijze en de volgorde van doseren van de voor het proces noodzakelijke stoffen;
de procesomstandigheden voor een normaal procesverloop (proceswindow);
de te treffen maatregelen bij boven normale procesomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie
kunnen leiden en de te volgen noodstopprocedures;
de te volgen procedures om de installaties materiaalvrij te maken.

10.3.7
In geval van een calamiteit in een (onderdeel van een) vacuümdestillatie VD-1 of VD-2 dienen de volgende
onderdelen op een zodanige wijze, door middel afsluiters of terugslagkleppen, automatisch te worden
pagina 166 van 214

ingeblokt dat er geen loss of containment kan plaats vinden vanuit de andere, of hiermee in verbinding
staande, installatie-onderdelen:
- deVD-1;
de opwarmsectie van de VD-2;
de ontwateringssectie van de VD-2;
- de pre-destillatiesectie van de VD-2.
10.3.8
Bij een te hoge flow van de uitgaande en een te lage flow van de ingaande stromen van in de VD-1 of VD-2
dient de verwarming van desbetreffende destillatie-unit automatisch uit te schakelen.
10.3.9
Tijdens de be-/verwerking van OBM in de ICC dient hier te allen tijde visueel toezicht door personeel op te
worden gehouden.

10.3.10
De ICC dient te zijn voorzien van een temperatuurbeveiliging waarbij de procesmolen bij oververhitting
automatisch wordt uitgeschakeld

10.3.11
Procesinstallaties, tanks, leidingen, aansluitpunten van leidingen en monsternamepunten dienen te zijn
voorzien van gevaarsymbolen, kleuraanduiding en aanduiding van stromingsrichting van de stoffen.

10.3.12
Bij onderhoudswerkzaamheden aan installaties waarbij gasexplosie plaats kan vinden, dient gedurende deze
onderhoudswerkzaamheden continu een externe gasmeting plaats te vinden.

10.3.13
Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van bijzondere situaties voor
wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert moet direct, worden gerepareerd of worden
vervangen. Als de desbetreffende apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen moeten de
activiteiten onverwijld worden stilgelegd tenzij vergunninghoudster kan aantonen dat met behulp van
bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden beheerst.

10.3.14
Daar waar zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met het optreden
van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) zijn aangebracht, moeten deze visueel en
akoestisch waarneembaar zijn en moeten deze gehandhaafd blijven totdat deze door terzake kundig
personeel worden geaccepteerd.

10.3.15
Het personeel in het controlegebouw en het bedieningspersoneel van de vanuit het controlegebouw
bestuurde installaties moeten te allen tijde in direct contact met elkaar kunnen staan.

10.3.16
In de 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 installatie;
het in bedrijf zijn van de installatie;
het stoppen van de installatie;
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.
10.4

Beveiliging dampverwerkingsinstailatie

10.4.1
De dampverwerkingsinstailatie (DVI) mag slechts in werking zijn op basis van en in overeenstemming met
een door het bevoegd gezag goedgekeurde, voor deze installatie uitgevoerde, (HAZOP) veiligheidsstudie en
de hierin genoemde maatregelen en voorzieningen.
Toelichting: betreft gespecificeerd voorschrift 89 PGS 29

10.4.2
Vergunninghoudster dient door middel van een berekening te hebben bepaald tot welk maximaal aanbod van
te verwerken dampen een procestechnische veilige verwerking in de DVI is gegarandeerd.
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10.4.3
Ten behoeve van het veilig operationeel houden van de DVI alsook de wijze waarop gehandeld dient te
worden bij noodstops, dienen bedieninginstructies en training voor het bedienend personeel beschikbaar te
zijn.

10.4.4
Tussen de DVI en de op de DVI aangesloten installaties dienen zodanige voorzieningen te zijn aangebracht
dat een overflow van de DVI te allen tijde wordt voorkomen en een positieve stromingsrichting van dampen
richting de DVI/dampbuffer wordt gegarandeerd. Daarnaast dienen voorzieningen te zijn aangebracht
waarmee een terugstroom van dampen naar de aangesloten tanks te allen tijde wordt voorkomen

10.4.5
In alle aangebrachte dampleidingen (aorta strengen) van tussen laad- en losplaatsen voor tankauto's en
schepen, de op DVI aangesloten tanks, procesinstallaties en de DVI , dienen in overeenstemming met de
lengte-diameterverhouding van het leidingwerk, tweezijdig werkende (uni-directional) deflagratie- en
detonatiebegrensers te zijn aangebracht welke voldoen aan het bepaalde in de norm EN 12875.

10.4.6
Van de dampretourinstallatie en de DVI of onderdelen daarvan die onder CE vallen, dient een geschikte CEverklaring aanwezig te zijn waaruit blijkt welke richtlijnen en normen van toepassing zijn.

10.4.7
Inspectie- en onderhoud van de DVI en de op de DVI aangebrachte druk-/vacuümvoorzieningen,
klepaansturingen, afsluiters, flame-arrestors en overige veiligheidskritische voorzieningen ter preventie van
deflagratie en detonatie, dient in het in voorschrift 1.8.2 bedoelde inspectie- en onderhoudsprogramma te zijn
vastgelegd.
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11

OP- EN OVERSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

11.1
Opslagcapaciteit gevaarlijke stoffen
11.1.1
Van de vergunde, binnen de inrichting opgeslagen, gevaarlijke stoffen - zijnde producten of afvalstoffen mogen de volgende opgeslagen hoeveelheden, onderverdeeld naar de verschillende BRZO-categorieën, op
enig moment niet meer zijn dan:
Tabel 11.1: Opslagcapaciteit gevaarlijke stoffen
Stofnaam
Categorie
Olie-/watermengsels:
- olie-/water-/slibmengsels
- oliefractie BSSW-olie
Gasoiie-Zbenzinemengsels:
- vloeibare brandstof- en
olierestanten
- halogeenarme oplosmiddelen
Afgewerkte olie en
halogeenhoudende afgewerkte olie
Boorgruis (OBM)
Basisoliecomponent
Input-Zoutputstromen vervaardiging
fluxolie
Gasoliecomponenten
Booroliecomponenten

Maximaal aanwezig (ton)

Toxisch (deel 2, categorie 2)
Licht ontvlambaar (deel 2, categorie 7b)

15.390

Aardolieproducten (deel 1, categorie 5aZc)
Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)

2.518

Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)

13.300

Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)

1.900
6.650
4.807

-

Aardolieproducten (deel 1, categorie 5 aZc)
Ontvlambaar (deel 2, categorie 2)
Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)
Aardolieproducten (deel 1, categorie 5c)
Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)
Aardolieproducten (deel 1, categorie 5c)
Aquatoxisch (R51Z53. deel 2, categorie 9c)

Bitumen
Light Ends

-

Droge stof BRP
Afvalwater
Thermische olie

-

Aardolieproducten (deel 1, categorie 5a)
Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)

Aquatoxisch (R51Z53, deel 2, categorie 9c)

3.658
214
190
808
95
2.200
10

11.1.2
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 11.1.1 gestelde wordt voldaan.
11.2
Opslag gevaarlijke stoffen in tanks (algemeen)
11.2.1
In onderstaande, binnen de inrichting aanwezige, tanks mogen de volgende brandbare, gevaarlijke en/of
bodembedreigende stoffen worden opgeslagen en dient te worden voldaan aan de navolgende voorschriften:
Tabel 11.2: Opslag in tanks
Tank

T102''
Tl 03^®
Tl 04^'®
Tl 05^'®
Tl 06^'®
T807^

Tank
sectie

Opgeslagen vloeistof

19
11
11
11
11
12

olie-Zwater-Zslibmengsels (input)
olie-Zwater-Zslibmengsels (input)
olie-Zwater-Zslibmengsels Onput)®
olie-Zwater-Zslibmengsels Onput)®
olie-Zwater-Zslibmengsels Onput)®
olie-Zwater-Zslibmengsels
(skimmertank)

Hoogste
gevarenklasse
K3
KI
KI
KI
KI
K3

Inhoud
(m®)

Maximale
opslag (m®)^

Vergunning
voorschriften

11.500
1.160
1.100
1.130
1.130

10.350
1.044
990
1.017
1.017

Alaemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19 en
11.3.22 tZm 11.3.31
Venwarmde tanks
11.2.7 (K3)
11.3.32 en 11.3.33 (KI)
Buiten aebruik ziinde
tanks
11.3.4, 11.3.5 en 11.3.6

-
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-

Tl 01^
1120^®
1121^®

19
23
23

afgewerkte olie (Input)
afgewerkte olie (input)
afgewerkte olie Onput)

K3
KI
KI

11.500
1.059
1.059

10.350
953
953

1202'

14

K1

654

589

1203^

14

K1

654

589

1204^

14

K1

654

589

1205^

14

K1

654

589

1506'°
1507^' ®
1508^®
1509^®
1510^®

17a
17a
17a
17a
17a

KI
K1
KI
K1
KI

201
60
60
60
60

181
54
54
54
54

1511^'®
1512^®
1513'®
ST001'
1902^
1903^
1904^

17a
17a
17a
21
21
21
21

gasolie-Zbenzine-mengsels
(input)
gasolie-Zbenzine-mengsels
(input)
gasolie-Zbenzine-mengsels
(input)
gasolie-Zbenzine-mengsels
(input)
gasolie (input)
olie-Zwater-Zslibmengsels (input)''
afgewerkte olie (input)
afgewerkte olie (input)
gasolie, olie-Zwater-Zslibmengsels
of afgewerkte olie (input)
olie-Zwater-Zslibmengsels (input)''
olie-Zwater-Zslibmengsels (input)"*
afgewerkte olie (input)
boorolie of gasolie (afloop ICC)
boorolie of gasolie (output)
boorolie of gasolie Onput)
boorolie of gasolie ^nput)

KI
KI
KI
K3
K3
K3
K3

60
60
60
19
48
48
112

54
54
54
17
43
43
101

1301'®
1501®®
1502®'®

19
13
13

fluxolie (output)
fluxolie (aflooptank VD-1ZVD-2)
fluxolie (aflooptank VD-1ZVD-2)

K3
K3
K3

4.869
95
95

4.382
86
86

1310'
T311®
T314®

17
17
17

destillaat (opslag)
destillaat (aflooptank VD-2)
destillaat (aflooptank VD-2)

K3
K3
K3

992
781
1.160

893
703
1.044

1201'

19

destillaat (aflooptank VD-2)

K3

4.865

4.379

T503'

15

afvalolie (output)

K3

308

277
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Algemeen
11.2.2,11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31
Verwarmde tanks
11.3.32 en 11.3.33
Algemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31

Algemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31
Ven/varmde tanks
11.3.32 en 11.3.33
Algemeen
11.2.2, 11.2.5,11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19 en
11.3.22 tZm 11.3.31
Buiten gebruik ziinde
tanks
11.3.4, 11.3.5 en 11.3.6
Algemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31
Afloootanks
11.2.3 en 11.2.4
Horizontale tanks
11.4.2
Algemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19 en
11.3.22 tZm 11.3.31
Afloootanks
11.2.3 en 11.2.4
Buiten gebruik ziinde
tanks
11.3.4,11.3.5 en 11.3.6
Algemeen
11.2.2, 11.2.5,11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31
Afloootanks
11.2.3 en 11.2.4
Algemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 tZm 11.2.18,
11.3.14 tZm 11.3.19en
11.3.22 tZm 11.3.31
Buiten gebruik ziinde
tanks
11.3.4, 11.3.5 en 11.3.6

TF-T4a^'^
TF-T4b^' ®

21
21

bitumen (output)
bitumen (output)

K3
K3

200
200

180
180

1302'
1309^

15
17

gasolie (afloop VD-2)
gasolie (opslag)

K3
K3

460
673

414
606

1303'
1304^

15
15

Light Ends (output)
Light Ends (afloop VD-1/VD-2)

KI
KI

496
338

446
304

Tl 09'
Tl 10^
TSOI^
T802^
T803^
T804^
T805^

21
21
13
13
13
13
13

Afvalwater (aflooptank TCC)
Afvalwater (aflooptank TCC)
Afvalwater
Afvalwater
Afvalwater
Afvalwater
Afvalwater

-

50
50
1.425
560
202
222
660

45
45
1.283
504
182
200
594

TOOI'

-

Dieselolie (voeding mobiele
stoomketel)

K3

30

27

Bitumen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 t/m 11.2.18,
11.3.14 t/m 11.3.19,
11.3.23 en 11.3.29 t/m
11.3.31
Verwarmde tanks
11.2.7
Alaemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 t/m 11.2.18,
11.3.14 t/m 11.3.19 en
11.3.22 t/m 11.3.31
Afloootanks
11.2.3 en 11.2.4
Alaemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 t/m 11.2.18,
11.3.14t/m 11.3.19en
11.3.22 t/m 11.3.31
Afvalwater
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 t/m 11.2.18,
11.3.14 t/m 11.3.19,
11.3.23 en 11.3.29 t/m
11.3.31
Buiten aebruik ziinde
tanks
11.3.4, 11.3.5 en 11.3.6
Alaemeen
11.2.2, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.8 t/m 11.2.18,
11.3.14 t/m 11.3.19en
11.3.22 t/m 11.3.31
Horizontale dieseltank
11.4.1

Op basis van maximale vuliingsgraad van 90%
^ Betreft een verticale tank waarvoor voorsctiriften uit de PGS 29 van toepassing zijn
^ Betreft een horizontale tank waarvoor, naast algemene eisen uit de PGS 29, ook voorschriften van de PGS 30 van toepassing zijn
" Betreft een acceptatietank/ontwateringstank
' Betreft een ontwateringstank
° Betreft een te venA/armen tank

11.2.2
Alle tanks mogen voor ten hoogste 90% van de feitelijke inhoud worden gevuld.

11.2.3
De tanks T304, T501 en T502 mogen als aflooptanks uitsluitend worden gebruikt voor de VD-1 en/of VD2. De
tanks T201, T302, T311 en T314 mogen als aflooptanks uitsluitend worden gebruikt voor de VD-2.

11.2.4
De in voorschrift 11.2.3 bedoelde tanks dienen, conform voorschrift 87 van de PGS 29, te zijn voorzien van
een hoogniveau-alarmering, maar behoeven niette zijn voorzien van een automatische overvulbeveiliging. De
te hanteren werkwijze bij dreigende overvulling van tanks dient in instructies te zijn vastgelegd.

11.2.5
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 11.2.1 tot en met 11.2.3 gestelde wordt voldaan.

11.2.6
Tanks mogen niet zodanig met leidingen met elkaar in verbinding staan dat het falen van één tank leidt tot
uitstroom van de inhoud van een andere tank.

11.2.7
Een K3-vloeistof mag tot maximaal 10 °C onder het vlamput van desbetreffende vloeistof worden opgewarmd
en een KI-vloeistof mag tot maximaal 30 °C worden opgewarmd met een verwarmingsmedium dat niet
warmer is dan 90°C.
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Om dit te borgen dienen alle te verwarmen tanks te zijn voorzien van een temperatuuralarmering waarmee
een, op de opgeslagen stof afgestemde, maximale opwarmtemperatuur kan worden ingesteld.
Alle te verwarmen tanks dienen te zijn voorzien van een temperatuurmeetsysteem waarmee op verschillende
hoogtes afzonderlijke temperatuurmetingen kunnen worden verricht, die zijn voorzien van een eigen uitlezing
en op afstand afleesbaar zijn.

11.2.8
Van elke tank moet een registratiesysteem of logboek worden bijgehouden waarin alle certificaten,
meetrapporten en schriftelijke uitslagen van keuringen betreffende tankinstallatie en toebehoren worden
bewaard. Het systeem moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
tanknummer en locatie;
bouwjaar;
afmetingen en nominale capaciteit;
bouwspecificaties en opsomming van materiaal soorten, dikte en kwaliteit;
afmetingen en nominale capaciteit van tankfundering en tankput;
bouwspecificaties en opsomming van materiaalsoorten van tankfundering en tankput;
uitgangspunten voor het onderhoudssysteem;
gegevens van eventuele reparaties;
gegevens van eventuele wijzigingen;
gegevens van keuringen;
data van keuring en herkeuring;
specificatie van keuring en keuringsresultaten (meetresultaten, foto's);
specificatie van de instantie, die de metingen en keuringen heeft verricht.
Het registratiesysteem moet te allen tijde aan controlerende ambtenaren van betrokken overheidsinstanties
op verzoek worden getoond.
Toelichting: betreft samenvoeging van voorschriften 256 t/m 259 PGS 29

11.2.9
Vergunninghoudster dient voor de inwendige en uitwendige inspectie van de in voorschrift 11.2.1 genoemde
verticale en horizontale opslagtanks met toebehoren te beschikken over een, door het bevoegd gezag
goedgekeurd, inspectie- en onderhoudsprogramma.
Toelichting: betreft invuiling voorschrift 246, 247 en 248 PGS 29

11.2.10
Het in voorschrift 11.2.9 bedoelde inspectie- en onderhoudsprogramma dient te zijn opgesteld in
overeenstemming met het bepaalde in voorschrift 246, 247 en 248 van de richtlijn PGS 29 (versie 2008).
Aanvullingen op en wijzigingen ten aanzien van het inspectie- en onderhoudsprogramma behoeven de
schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag.

11.2.11
Vergunninghoudster dient de inspecties aan en onderhoud van tanks en leidingen uit te voeren conform het
door het bevoegd gezag goedgekeurde inspectieprogramma, inclusief (voor zover van toepassing) de
goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen.

11.2.12
Een tank met toebehoren en/of een installatiedeel moet bij uitgebruikname veilig voor mens, milieu en overige
installatiedelen achtergelaten en gehouden worden. De tank met toebehoren en/of een installatiedeel moet
van eventueel nog in gebruik zijnde delen van de installatie afgescheiden worden door blindflenzen te
plaatsen in de verbindende leidingen.
Toelichting: betreft voorschrift 266 PGS 29

11.2.13
Slurry, schraapsel, afvalstoffen, hulpstoffen en achtergebleven opgeslagen vloeistoffen dienen te worden
verwijderd en naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.
Toelichting: betreft voorschrift 267 PGS 29

11.2.14
Bij wijziging van de gebruiksstatus van een tank (uitgebruikname, her-ingebruikname, verwijdering) en/of het
installatiedeel moeten de relevante risico's en de bijbehorende relevante milieu- en integriteitsaspecten door
middel van een systematische risico-inventarisatie en -evaluatie geïdentificeerd worden.
Toelichting: betreft voorschrift 268 PGS 29

11.2.15
De tankgegevens blijven ten minste bewaard:
- gedurende de wettelijke termijnen;
- zolang de tank niet definitief is verwijderd;
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-

zolang de gevolgen van een eventueel incident tijdens de gebruiks- of verwijderingsfase van de tank niet
volledig zijn afgehandeld.

Toelichting: betreft voorschrift 269 PGS 29

11.2.16
Wanneer definitief besloten wordt tot het slopen van een tank (of een serie tanks), dan moeten zowel de
vergunninghoudster ais de daarvoor ingeschakelde aannemer de van toepassing zijnde richtlijnen volgen
zoals die omschreven zijn in de EEMUA publicatiel 54:2002.
Toelichting: betreft voorschrift 270 PGS 29

11.2.17
De op basis van de richtlijn PGS 29 gehanteerde wederzijdse verantwoordelijkheden (tussen
vergunninghoudster en aannemer) alsmede de eisen die gesteld zijn aan de op te stellen sloopprocedure
moeten onverkort worden gevolgd en het sloopplan moet worden getoetst aan de werkelijke conditie van de
tank(s). Een verzwakte gecorrodeerde constructie vereist mogelijk vergaande veiligheidsvoorzieningen en de
aannemer moet hiervan volledig op de hoogte zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 271 PGS 29

11.2.18
ten minste 1 maand voorafgaande aan het tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen dan wel sloop van een
opslagtank, dient het bevoegd gezag hiervan in kennis te worden gesteld.
11.3
Opslag gevaarlijke stoffen in verticale atmosferische tanks
11.3.1
De thans in gebruik zijnde verticale atmosferische tanks voor de opslag van gevaarlijke stoffen T101,1102,
1105,1106, T120, T121, T201 t/m T205, T301 t/m T304, T309, T310, T506 t/m T513 en ST001, dienen te
voldoen aan het bepaalde in de van toepassing zijnde voorschriften 11.3.2, 11.3.14 tot en met 11.3.19 en
11.3.22 toten met 11.3.33.
11.3.2
Verticale atmosferische tanks waarin K2-vloeistoffen worden opgeslagen dienen, voor wat betreft de op basis
van deze vergunning voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen, overeenkomstig verticale atmosferische tanks
bedoeld voor de opslag van KI-vloeistoffen te zijn uitgevoerd.
11.3.3
Met betrekking tot de opslag van bitumen in de tanks TF-T4a en TF-T4ben de opslag van ah/alwater in de
tanks Tl 09 en 1110 en T801 tot en met 1804, dient te worden voldaan aan het bepaalde in voorschrift
11.3.14 toten met 11.3.18, 11.3.19 (waarbij bijlage A van de PGS 29 en bepalingen omtrent de
bodemconfiguratie uit bijlage B van de PGS 29 worden uitgezonderd), 11.3.23, 11.3.29, 11.3.30 en 11.3.31.
11.3.4
Voorafgaande aan de heringebruikname van buiten gebruik gestelde opslagtanks Tl 03, Tl04, T805, T503,
T311, T314 en T902, dient het bevoegd gezag hiervan in kennis te worden gesteld.
11.3.5
Voorafgaande aan de heringebruikname van de in voorschrift 11.3.4 bedoelde opslagtanks dienen deze aan
een "fit for purpose" analyse als bedoeld in voorschrift 11.3.14 te worden onderworpen. De resultaten van
deze analyses dienen ten minste 1 maand voorafgaande aan de heringebruikname aan het bevoegd gezag te
zijn overgelegd.
11.3.6
Voorafgaande aan de heringebruikname van de in voorschrift 11.3.4 bedoelde opslagtanks dienen deze
aantoonbaar te voldoen aan het bepaalde in voorschrift 11.3.12 tot en met 11.3.18 en 11.3.21 tot en met
11.3.33.
11.3.7
Nieuw te bouwen tanks moeten voldoen aan de Europese norm MEN EN 14015-1:2000.
Toelichting: betreft voorschrift 68 PGS 29

11.3.8
Tijdens de nieuwbouw of bij reconstructie (niet zijnde reparatie) van de opslagtank moet toezicht
worden uitgeoefend door een deskundige in dienst van een door het bevoegd gezag geaccepteerde
instantie.
Toelichting: betreft voorschrift 236 PGS 29

11.3.9
Het toezicht moet controleactiviteiten omvatten bij de aanleg van de fundering en de vervaardiging
van de opslagtank.

Toelichting: betreft voorschrift 237 PGS 29
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11.3.10
Controleactiviteiten bij de aanleg van de fundering moeten bestaan uit:
Grondonderzoeken om een duidelijk inzicht te geven in de opbouw van de samendrukbare lagen
en de belastbaarheid daarvan (zie bijlage A). Op grond van al aanwezige informatie kan in
overleg met de grondmechanische adviseur en de vergunningverlenende instantie hiervan
worden afgeweken.
De voorspelde zettingen en zettingverschillen moeten een beeld geven van het verwachte
gedrag van de tankbodem en de tankwand.
Tijdens het vullen cq. de watertest van de tank moet de zetting van de fundering en de invloed
daarvan op de tankconstructie worden gecontroleerd, waarbij de resultaten in een afnamedocument
moeten worden vastgelegd.
Toelichting: betreft voorschrift 238 PGS 29

11.3.11
Het toezicht bij de vervaardiging van de opslagtank moet bestaan uit controle van:
het toegepaste materiaal met eventueel vereiste kerftaaiheid eigenschappen van het betreffende
materiaal;
de vereiste lassers- en lasmethodekwalificaties;
het uitgevoerde lesonderzoek met het bijbehorende niet-destructief lesonderzoek;
een lekdichtheidscontrole van de bodembeplating;
een ankertest bij een noodzakelijke verankering van de tank;
de watertest van de tank met een dichtheidscontrole van het dak;
controle op het onbelemmerd stijgen en dalen van een inwendig drijvend dak (indien aanwezig).
De resultaten van de controles moeten worden vastgelegd in een resultaatdocument.
Toelichting: betreft voorschrift 239 PGS 29

11.3.12
Het programma van controle-activiteiten tijdens de vervaardiging of reconstructie van een opslagtank
moet door de geaccepteerde instantie bij de boordeling van de constructie van een opslagtank
conform de voorgestelde norm worden vastgesteld.
Deze instantie moet de bouwer van de tank een beoordelingsrapport met een daaraan verbonden
inspectieprogramma verstrekken. Uit het beoordelingsrapport moet blijken voor welke
ontwerpcondities de constructie aanvaardbaar geacht wordt en welke norm hieraan ten grondslag
ligt. De geaccepteerde instantie moet dit document een uniek nummer geven, waarbij de
bewaarverplichting bij de toekomstige eigenaar van de tank ligt.
Toelichting: betreft voorschrift 240 PGS 29

11.3.13
Na beëindiging van de bouw en voordat een tank in gebruik wordt genomen, moet de geaccepteerde
instantie een verklaring van een eerste beproeving afgeven, waarin bevestigd wordt dat de tank in
overeenstemming met de gestelde norm is gebouwd of gereconstrueerd. In de verklaring moeten de
volgende gegevens opgenomen te worden:
het logo van de geaccepteerde instantie;
gegevens van de fabrikant;
het jaar van vervaardiging;
de beoordelingsnorm van de opslagtank;
- de ontwerpcondities;
de nummers en de uitgave van de goedgekeurde tekeningen;
gegevens met betrekking tot de beproeving;
een verwijzing naar het inspectieprogramma conform het afgegeven beoordelingsdocument.
Toelichting: betreft voorschrift 241 PGS 29

11.3.14
Van een bestaande tank dient opnieuw beoordeeld te zijn of deze nog geschikt is om de primaire functie - het
opslaan van een brandbare vloeistof - te kunnen vervullen ("Fit-for-Purpose" analyse):
indien de in voorschriften 256 tot en met 259 van de richtlijn PGS 29 (versie 2008) bedoelde
documentatie en gegevens niet meer beschikbaar zijn of deze niet meer actueel zijn;
voorafgaande aan een wijziging van de opgeslagen vloeistof waarbij een vloeistof zal worden opgeslagen
die qua stofeigenschappen (watergehalte, corrossieve eigenschappen, soortelijke massa, viscositeit,
vlampunt, dampspanning e.d.) afwijkt van de oorspronkelijk opgeslagen vloeistof;
voorafgaande aan de heringebruikname nadat er een reconstructie, verplaatsing of aanpassing van de
tank heeft plaatsgevonden.
Toelichting: betreft invulling voorschrift 69 PGS 29
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11.3.15
Ten aanzien van de in voorschrift 11.3.14 bedoelde analyses moeten de degradatielimieten zoals genoemd in
de EEMUA publicatie Nr. 159:2003 worden aangehouden.

11.3.16
Reconstructie, verplaatsing, aanpassing of reparatie van alle bestaande tanks moet in overeenstemming zijn
met de EEMUA-publicatie Nr. 159:2003. Indien een tank is ontworpen volgens de code API 650 dient de
reconstructie, verplaatsing, aanpassing of reparatie in overeenstemming te zijn met de code API 653:2009.
Toelichting: betreft voorschrift 70 PGS 29

11.3.17
De eenmaal gekozen norm of code moet consequent worden gehanteerd. Het is niet toegestaan voor een
tank verschillende normen of codes te gebruiken en daaruit de meest gunstige voorschriften te kiezen.
Toelichting: betreft voorschrift 71 PGS 29

11.3.18
De lesmethode moet in overeenstemming zijn met de desbetreffende tankbouwnorm of NEN-EN 288-3:1997
en zijn goedgekeurd door een door het bevoegd gezag erkende controlerende instantie voordat met het
lassen wordt begonnen. De lasuitvoering moet in overeenstemming zijn met de goedgekeurde lesmethode en
geschieden door vooraf gekwalificeerde lassers.
Toelichting: betreft voorschrift 72 PGS 29

11.3.19
De constructie van de fundering van de tanks en de constructie van de tanks dient te voldoen aan het
bepaalde in bijlage A en B van de richtlijn PGS 29 versie 2008.

11.3.20
De dimensioneringsgrondslag van een nieuwe opslagtank moet in overeenstemming zijn met de norm NENEN 14015-1, zodra deze is geratificeerd is door de overheid. Hangende deze ratificatie dienen
nieuwbouwtanks te voldoen aan de normen of codes API 650:2013, BS 2654:1989 of DIN 4119:1979. De
constructietekeningen met de daarbij behorende berekeningen moeten ter beoordeling worden overgelegd
aan een door het bevoegd gezag geaccepteerde instantie. Daken ondersteund door kolommen mogen niet
worden toegepast.
Toelichting: betreft voorschrift 73 PGS 29

11.3.21
Voor het bepalen van de windbelasting volgens de desbetreffende ontwerpnorm wordt de windsnelheid
gesteld op 45 m/s voor in Nederland op te stellen tanks.
Toelichting: betreft voorschrift 74 PGS 29

11.3.22
Wanneer door calamiteiten een excessieve overdruk kan ontstaan, zal de constructie van de tank zodanig
moeten zijn, dat de verbinding van de wand aan de bodem niet kan bezwijken en dat tevens de tankwand
intact blijft.
Toelichting: betreft voorschrift 75 PGS 29

11.3.23
De toegang tot tankdaken moet voldoen aan NEN 14015-1:2004.
Toelichting: betreft voorschrift 76 PGS 29

11.3.24
Een tank met een vast dak moet zowel tegen ontoelaatbare onderdruk als overdruk beveiligd zijn. Bij de
opslag van stoffen van de klasse KI en K2 en verwarmde K3-vloeistoffen moet een druk-/vacuümklep
toegepast worden van een zodanige uitvoering, dat voldaan wordt aan de volgende eisen:
De afsteldrukken waarop de klep opent moeten zo worden gekozen, dat de druk in de tank ook bij de
maximale doorlaat niet boven de maximum, respectievelijk onder de minimum ontwerpdruk kan komen;
De kleppen niet worden aangesproken als gevolg van dampopbouw in de tanks als gevolg van ademen
van opgeslagen vloeistoffen of als gevolg van onbalans tussen dampaanvoer- en -afvoer;
Deze kleppen daarmee uitsluitend worden aangesproken in noodsituaties waarbij als gevolg van een
over- dan wel onderdruk de integriteit van de constructie van de tank in gevaar komt;
Inregenen en dicht- of vastvriezen mag niet kunnen optreden.
Deze zijn voorzien van vlamdovers ("flame arresters") en detonatiebeveiligingen welke, in verband met de
aansluiting op de DVI, zijn aangebracht in overeenstemming met de ontwerpeisen van de DVI.
Bij de opslag van onverwarmde stoffen van de klasse K3 is een open verbinding met de atmosfeer
toegestaan. Deze open verbinding moet zijn voorzien van een vogelwerend rooster of gaas. Met de
doorstroombegrenzing van dit rooster of gaas moet rekening worden gehouden bij de berekening van de
minimaal noodzakelijke doorlaatcapaciteit van de open verbinding.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 79 PGS 29
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11.3.25
Bij een tank voorzien van een inwendig drijvend dak moeten beluchtingsopeningen zijn aangebracht conform
Appendix C.3.4.1 van de norm NEN EN 14015-1:2004. Onder condities waarin open vents niet gewenst zijn
volgens deze norm, moeten de tanks zijn uitgevoerd met druk- en vacuümkleppen, waarvan de capaciteit
moet worden bepaald volgens de API -richtlijn danwel de norm NEN-EN -ISO 28300. Indien berekeningen
aantonen dat in de dampruimte boven het inwendig drijvend dak regelmatig een explosief mengsel kan
bestaan, moeten eveneens druk- en vacuümkleppen worden toegepast.
Toelichting: betreft voorschrift 80 PGS 29

11.3.26
Binnen 3 maanden na datum van het van kracht worden van deze vergunning dienen de uitwerkingen en
berekeningen van bovengenoemd voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

11.3.27
Indien er een mechanische schoen seal gemonteerd is in de spleet tussen het drijvend dak en de tankwand,
moeten er tevens rimvents zijn gemonteerd, waarvan de insteldruk zodanig is gekozen, dat het seal-materiaal
niet kan bezwijken.
Toelichting: betreft voorschrift 82 PGS 29

11.3.28
Seals van inwendige drijvende daken moeten van materialen zijn gemaakt conform de EEMUA 159 richtlijn
versie 2003. Bovendien moet het werkbare bereik van de seal zodanig zijn gekozen, dat deze voldoet aan
Appendix D.3 van de EEMUA 159 richtlijn. De afdichtingen moeten beantwoorden aan de eveneens in die
richtlijn aangegeven maximale spleten die kunnen optreden tussen de seal en de tankwand.
Toelichting: betreft voorschrift 83 PGS 29

11.3.29
Afsluiters moeten in rusttoestand gesloten zijn en zo dicht mogelijk bij de tank zijn geplaatst.
Toelichting: betreft voorschrift 84 PGS 29

11.3.30
Alle verticale atmosferische tanks dienen te zijn uitgevoerd met:
a. een hoogniveau-alarmering die ter plaatse en/of in de controlekamer alarm geeft wanneer een
vloeistofniveau van het in voorschrift 11.2.2 bedoelde hoogst toelaatbare vloeistofniveau van 90% is
bereikt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapaciteit te verminderen of het
verpompen te stoppen en;
b. een fysiek onafhankelijke instrumentele overvulbeveiliging (los van niveaumeting en voorzien van een
apart stuursignaal) die bij het bereiken van het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank van 95%, de
toevoer naar de tank doet stoppen. De tanks T201, T302, T304, T34Ö, T311 en T314zijn hiervan
uitgesloten, bij inzet van deze tanks als aflooptanks behoeven deze tanks niet te zijn voorzien van een
automatische overvulbeveiliging (vulstop).
De betrouwbaarheid van de instrumentatie en beveiligingen moet in relatie staan tot het veiligheidsrisico. Er
dient een methodiek gehanteerd te worden die de samenhang tussen de risico's, vastgesteld middels
veiligheidsstudies, en (de betrouwbaarheid van de) maatregelen (instrumentatie en beveiligingen) aantoont en
documenteert.
Voorbeelden van methodieken:
SIL-systematiek waarin, afhankelijk van de gewenste risicoreductie, eisen worden gesteld aan de keuze
en onderhoudsfrequentie/type van de benodigde regelingen en beveiligingen (NEN-EN-IEC 61511:2005,
NEN-EN-IEC 61508:2010);
safety-layerssystematiek, bijvoorbeeld LOPA;
bedrijfsbeleid waarmee het risico gekoppeld wordt aan de maatregel; b.v. bij een scenario met
risicowaardering X moeten minimaal twee onafhankelijke LOD's worden ingezet om het risico te
beheersen.
Toelichting: betreft invulling voorschrift 87 PGS 29

11.3.31
Onderzoek aan lassen door middel van niet-destructieve detectietechnieken moet, onafhankelijk van welke
code/standaard/norm is gebruikt voor het ontwerp van de tank, minimaal conform de eisen van de BS
2654:1989 worden uitgevoerd.
Toelichting: betreft voorschrift 88 PGS 29

11.3.32
Voorafgaande aan de opslag van KI-vloeistoffen in een verwarmde tank bij een temperatuur hoger dan de
omgevingstemperatuur, dient hiertoe een HAZOP-studie te zijn uitgevoerd. Uit de HAZOP-studie
voortvloeiende maatregelen dienen te zijn uitgevoerd/genomen voordat tot opslag van desbetreffende
vloeistof over wordt gegaan.
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11.3.33
De in voorschrift 11.3.32 bedoelde opslag mag pas plaats vinden nadat hiervoor schriftelijke goedkeuring voor
is ontvangen van het bevoegd gezag.
11.4
Opslag gevaarlijke stoffen in horizontale tanks
11.4.1
Ten aanzien van de binnen de inrichting opgestelde bestaande brandstoftanks dient, indien van toepassing,
te worden voldaan aan de volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 30 versie 2011:
H2. Constructie en installatie van de tanks: 2.2.2 t/m 2.2.5, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.3,
2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 t/m 2.6.10 en 2.6.13 t/m 2.6.15;
H3. De tankinstallatie in bedrijf: 3.2.1 t/m 3.2.5, 3.3.1 t/m 3.3.5, 3.3.7 t/m 3.3.12, 3.5.1 en 3.6.1 t/m 3.6.5;
H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie: 4.2.1 t/m 4.2.1.9, 4.2.11 t/m 4.2.15;
H5. Veiligheidsmaatregelen: 5.2.1, 5.4.1, 5.5.1 t/m 5.5.4 en 5.6.1 t/m 5.6.6.
11.4.2
De opslag en verlading van gevaarlijke/brandbare vloeistoffen in horizontale bovengrondse tanks 1501 en
T502 dient, aanvullend dan wel in afwijking van het bepaalde in voorschrift 11.2.2 tot en met 11.2.17, te
voldoen aan de volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 30 versie 2011:
H2. Constructie en installatie van de tanks: 2.2.2 t/m 2.2.5, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.2, 2.4.1 en 2.4.3;
H3. De tankinstallatie in bedrijf: 3.2.1 t/m 3.2.5, 3.5.1 en 3.6.1, 3.6.3 t/m 3.6.5;.
H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie: 4.2.1 t/m 4.2.9 en 4.2.11.

11.4.3

Ten aanzien van binnen de inrichting op te stellen nieuwe horizontale opslagtank, bedoeld voor de opslag van
gevaarlijke vloeistoffen dient, indien van toepassing, te worden voldaan aan de volgende bepalingen uit de
richtlijn PGS 30 versie 2011:
H2. Constructie en installatie van de tanks, paragraaf 2.2 tot en met 2.4 en 2.6;
H3. De tankinstallatie in bedrijf, paragraaf 3.2 tot en met 3.3, 3.5 en 3.6;
H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie, paragraaf 4.2 en 4.5;
H5. Veiligheidsmaatregelen, paragraaf 5.2 tot en met 5.6.
11.5

Tankputten

11.5.1
In een tankput mag geen andere vorm van opslag dan tankopslag aanwezig zijn, behoudens opvang van
hemelwater in een open drainagesysteem.
Toelichting: betreft voorschrift 32 PGS 29

11.5.2
In de tankput mogen geen materialen worden opgeslagen of aanwezig zijn noch installaties voorkomen
anders dan tanks met toebehoren, leidingen en eventueel transportpompen, tenzij en zolang deze materialen
voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden in de tankput noodzakelijk zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 33 PGS 29

11.5.3
Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden mogen alleen in de tankput worden verricht nadat daarvoor een
werkvergunning is verleend.
Toelichting: betreft voorschrift 34 PGS 29

11.5.4
Wanneer tanks met vaste daken en tanks met drijvende daken in één put staan opgesteld, gelden,
behoudens de specifieke bepalingen voor tanks met een drijvend dak, de bepalingen voor tanks met vaste
daken voor alle tanks in die tankput.
Toelichting: betreft voorschrift 35 PGS 29

11.5.5
Wanneer een opslagtank voor K3-vloeistoffen in een tankput met daarin tevens opslagtanks
voor KI - of K2-vloeistoffen wordt geplaatst, gelden de afstanden en de regels voor de opslag van KI - of K2vloeistoffen voor de gehele tankput.
Toelichting: betreft voorschrift 36 PGS 29

11.5.6
De opvangcapaciteit van de tankput moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank
vermeerderd met de grootste van de volgende twee volumina:
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10% van het volume van de overige tanks in die tankput;
het volume bluswater + koelwater dat volgens de in de vergunning vereiste capaciteit in één uur in de
tankput kan worden gebracht.

11.5.7
Om te bepalen of aan het gestelde in voorschrift 11.5.6 wordt voldaan, dient voor de tankputsecties 11, 13,
14, 15, 17, 17a, 19, 21, 23 overeenkomstig Factsheet 8 v an de IPG factsheets PGS 29 het volgende te
worden bepaald:
de maximale opslagcapaciteit per tank, gebaseerd op de maximale vullingsgraad van 90%;
het volume van de tankfundaties binnen de sectie;
de benodigde tankput inhoud conform voorschrift 11.5.6;
de actuele tankput inhoud.
Een rapportage van deze gegevens dient binnen 3 maanden na datum van het van kracht worden van deze
beschikking ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

11.5.8
In verband met de reeds geconstateerde te geringe opvangcapaciteit van de tankputten van sectie 17a en 19
dient, totdat aantoonbaar aan het bepaalde in voorschrift 11.5.6 wordt voldaan, de maximale vullingsgraad
van de in de desbetreffende tankputten opgestelde tanks te worden beperkt tot:
Sectie 17a
tankT506
maximale vullingsgraad 70% (141 m^)
Sectie 19
tank Tl 01 en Tl 02
maximale vullingsgraad 75% (8.625 m^)

11.5.9
Met een overzichtelijke administratie dient op eerste aanzegging te kunnen worden aangetoond dat aan het in
voorschrift 11.5.8 gestelde wordt voldaan.

11.5.10
De tankputbodem moet boven het hoogste grondwaterniveau liggen.
Toelichting: betreft voorschrift 37 PGS 29

11.5.11
De benodigde hoogte van de putdijk wordt bepaald uit de benodigde opvangcapaciteit van de tankput,
vermeerderd met 0,25 m voor mogelijk optredende windgolven, vermeerderd met de plaatselijk maximaal te
verwachten zetting van de dijk tot de volgende hoogte-inspectie.
Toelichting: betreft voorschrift 38 PGS 29

11.5.12
De tankputzijde van de putdijk en de tankputbodem moeten ten minste vloeistofkerend zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 39 PGS 29

11.5.13
Het complex van putbodem en putdijk dient in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB).

Toelichting: betreft voorschrift 40 PGS 29

11.5.14
De putdijk moet zo sterk en stabiel geconstrueerd zijn, dat deze de maximaal te verwachten vloeistofdruk
gedurende langer tijd kan weerstaan. Bij de constructie moet rekening worden gehouden met de
belastbaarheid van de ondergrond, naburige wegen en kaden, doorvoeren en eventuele dijkdoorgangen en
zettingen.
Toelichting: betreft voorschrift 41 PGS 29

11.5.15
De brandwerendheid van de putdijk moet zijn afgestemd op het maximaal te verwachten scenario.
Toelichting: betreft voorschrift 42 PGS 29

11.5.16
Putdijken moeten zo vaak worden gecontroleerd en onderhouden dat de minimale hoogte en
vloeistofkerendheid gewaarborgd blijven.
Toelichting: betreft voorschrift 43 PGS 29

11.5.17
Geconstateerde beschadigingen moeten onmiddellijk worden gerepareerd.
Toelichting: betreft voorschrift 44 PGS 29

11.5.18
Grasmatten van putdijken moeten kort worden gehouden.
Toelichting: betreft voorschrift 45 PGS 29

11.5.19
Doorvoeringen van leidingen door putdijken moeten zo veel mogelijk worden vermeden.
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Toelichting: betreft voorschrift 46 PGS 29

11.5.20
Doorvoeringen door een putdijk moeten vloeistofkerend, brandwerend, bestand tegen de maximaal te
verwachten hydrostatische druk en bestand tegen de opgeslagen stoffen zijn. Doorvoeringen moeten
voldoende sterk en flexibel zijn om verwachte zettingen van leidingen en dijken op te kunnen vangen.
Toelichting: betreft voorschrift 47 PGS 29

11.5.21
Tankputbodem en -dijken moeten zo zijn beschermd bijvoorbeeld door trappen, op- en overgangen en
looppaden, dat beschadiging bij herhaald betreden voor inspectie, monstername en laad-/loshandelingen
wordt voorkomen.
11.5.22
Bij het tijdelijk afgraven van een gedeelte van de putdijk moet de maximaal aanwezige inhoud van de
opslagtanks in de tankput vóór het afgraven zijn aangepast aan de resterende opvangcapaciteit in de tankput.
Na afloop van de werkzaamheden moet de putdijk zo worden hersteld, dat het afgegraven gedeelte en de
aansluiting op het niet afgegraven deel van de putdijk voldoen aan de oorspronkelijke eisen. Voor het
afgraven van de putdijk moet een werkvergunning worden afgegeven.
Toelichting: betreft voorschrift 51 PGS 29

11.5.23
Elke tankput of putcompartiment moet zijn voorzien van een drainage en rioleringsysteem dat onafhankelijk
werkt van het rioleringsysteem van andere tankput(ten) en/of tankputcompartiment(en).
Toelichting: betreft voorschrift 52 PGS 29

11.5.24
De afsluiter bestemt voor het gecontroleerd afvoeren van water uit de tankput moet buiten de tankput zijn
opgesteld en gesloten worden gehouden. De afsluiter mag alleen geopend zijn tijdens het gecontroleerd
afvoeren van water. De stand van de afsluiter moet aan de buitenkant zichtbaar zijn. Het rioleringsysteem
moet zijn uitgerust met een voorziening die te allen tijde controle op mogelijke verontreiniging van het af te
voeren water mogelijk maakt.
Toelichting: betreft voorschrift 53 PGS 29

11.5.25
De doorvoering van de rioleringsleiding door de putdijk moet brandwerend, bestand tegen de maximaal te
verwachten hydrostatische druk en bestand tegen de opgeslagen stoffen zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 54 PGS 29

11.5.26
De riolering, de rioleringsleiding en de doorvoer van de leiding door de putdijk mogen de vloeistofkerendheid
van de tankputbodem en de putdijk niet aantasten.
Toelichting: betreft voorschrift 55 PGS 29

11.5.27
De capaciteit van de riolering moet zijn afgestemd op de maximaal te verwachten hoeveelheid hemelwater.
Toelichting: betreft voorschrift 56 PGS 29

11.5.28
Drainage- en hemelwater uit tankputten dient via een doelmatige olie-/waterafscheider te worden afgevoerd
naar een afvalwatertank van voldoende omvang.
Toelichting: betreft gespecificeerd voorschrift 57 PGS 29

11.5.29
Elke tankput moet zijn uitgerust met een voorziening die de brandveilige afvoer van bluswater mogelijk maakt.
Deze voorziening moet zo zijn aangelegd dat ongewild overhevelen van het in de tankput aanwezige
bluswater niet mogelijk is.
Toelichting: betreft voorschrift 58 PGS 29

11.5.30
Wanneer een tankput is verdeeld in putcompartimenten, moet elk putcompartiment zijn uitgerust met een
eigen afvoervoorziening.
Toelichting: betreft voorschrift 59 PGS 29

11.5.31
Indien gebruik gemaakt wordt van een aansluitpunt of van handmatige bediening voor het afvoeren van
bluswater, moet dit aansluitpunt of deze handmatige bediening buiten de warmtestralingcontour van 3 kW/m^
liggen.
Toelichting: betreft voorschrift 60 PGS 29

11.5.32
Pompinstallaties mogen niet in een tankput zijn opgesteld.
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11.5.33
Het aantal op de opslagtank aangesloten leidingen moet zo beperkt mogelijk worden gehouden.
Toelichting: betreft voorschrift 64 PGS 29

11.5.34
Verbindingen (flensverbindingen, flexibele koppelingen en balgen) moeten zo veel mogelijk worden
vermeden. Het gebruik van slangen voor transport in de tankput is niet toegestaan.
Toelichting: betreft voorschrift 65 PGS 29

11.5.35
Afsluiters in leidingen in een tankput bestemd voor transport van vloeistoffen van de klassen KI en K2
moeten brandveilig zijn (minimaal de code ASME B16.5 of gelijkwaardig). De afsluiters moeten zijn voorzien
van productbestendige en brandveilige pakkingen. Aan de buitenzijde moet duidelijk zichtbaar zijn of een
afsluiter geopend of gesloten is.
Toelichting: betreft voorschrift 66 PGS 29

11.5.36
Leidingen en de constructie daarvan ten behoeve van brandveiligheidssystemen moeten zijn voorzien van
passieve bescherming (conserverende verf).
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 67 PGS 29

11.6

Pompplaatsen

11.6.1
Pompplateaus en pompputten dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB, versie 2012).

11.6.2
Pompplateaus en pompputten mogen niet in directe verbinding staan met een tankput of verdiept leidingtracé.
Leidingdoorvoeren door de wand van de pompput moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Indien dit niet
anders mogelijk is, moeten de leidingdoorvoeren vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Toelichting: betreft voorschrift 90 PGS 29

11.6.3
De pompinstallaties moeten zodanig zijn ontworpen, dat het omschakelen van productstromen met behulp
van slangen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Toelichting: betreft voorschrift 91 PGS 29

11.6.4
Ter plaatse van pompplateaus en pompputten moeten voorzieningen aanwezig zijn voor het afvoeren van het
verzamelde hemelwater. Deze voorziening moet minimaal aan dezelfde eisen voldoen als die gesteld zijn bij
het afvoeren van hemelwater uit een tankput.
Toelichting: betreft voorschrift 93 PGS 29

11.7

Buikoverslag

11.7.1
Buikoverslag van gevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen mag alleen plaatsvinden op daartoe
speciaal ingerichte laad- en losplaatsen.
Toelichting: betreft gespecificeerd voorschrift 94 PGS 29

11.7.2
Tijdens laden en lossen moeten instructies voorhanden zijn voor het veilig laden en lossen.
Toelichting: betreft voorschrift 95 PGS 29

11.7.3
Tijdens laden en lossen moeten alle beveiligingen operationeel zijn. Beveiligingen mogen niet overbrugd zijn,
tenzij dit voor de veiligheid noodzakelijk is. Er moet een protocol/procedure voorhanden zijn waarin het
volgende geborgd wordt:
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het overbruggen van beveiligingen;
de registratie;
de herkenbaarheid van overbruggingen door middel van een signalering.
Toelichting: betreft voorschrift 95a en 95b PGS 29

11.7.4
De aansluitingen van de leidingen op de laad- en losplaats moeten zo zijn ingericht en/of gemarkeerd dat
verwisseling van stromen bij het laden en of lossen wordt voorkomen. Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen
of -slangen, moet daartoe zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift of een aanduiding,
waaruit kan worden afgeleid voor welke stroom het aansluitpunt wordt gebruikt. Voor leidingen bestemd voor
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verschillende stoffen mag hiervan worden afgeweken, mits gebruik wordt gemaakt van een procedure,
waarmee calamiteiten ten gevolge van verwisseling van stromen voorkomen worden.
Toelichting: betreft voorschrift 96 PGS 29

11.7.5
Leidingen van laad- en losinstallaties die niet gebruikt worden of worden ingeblokt via.een LoTo-procedure,
moeten met een blindflens, of met een ten minste gelijkwaardige voorziening, zijn afgesloten, zodat lekkage,
ook in geval van een storing of een bedieningsfout, wordt voorkomen. Dit is niet van toepassing op leidingen,
die geen vloeistoffen bevatten, schoon zijn en losgekoppeld zijn van de installatie.
Toeiichting: betreft gespecificeerd voorschrift 97 PGS 29

11.7.6
Op of nabij laad-/losplaatsen voor gevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen en in de controlekamer
van waaruit het laad- en/of losproces wordt gecontroleerd moet een goed bereikbare voorziening zijn
aangebracht waarmee zowel het laden als het lossen (ongeacht de stromingsrichting) zo snel mogelijk kan
worden stopgezet (noodstop-procedure).
Toeiichting: betreft voorschrift 98 PGS 29

11.7.7
Indien tijdens laden en lossen televisiesystemen worden gebruikt voor het toezicht, moet er een
noodstopprocedure zijn die ook vanaf de plaats waar de beeldmonitor staat opgesteld, kan worden bediend.
Toelichting: betreft voorschrift 99 PGS 29

11.7.8
Camera's op steigers moeten zo zijn opgesteld dat daarmee tijdens verladingsactiviteiten permanente
controle mogelijk is op zowel de wal als op het schip.
Toelichting: betreft voorschrift 100 PGS 29

11.7.9
Door middel van interne, vooraf opgestelde, schriftelijke procedures moet worden gezorgd voor een
goede werking van de in de inrichting aanwezige laad- en losslangen of-armen. In deze procedures
moet ten minste aan de volgende elementen aandacht worden besteed;
zodanige ondersteuning, bescherming, bediening en opberging, dat beschadiging wordt
voorkomen;
het zakken of stijgen van het schip ten gevolge van het verladen;
controle op de goede staat alvorens de laad- en losslangen of -armen gebruikt worden;
het niet gebruiken van beschadigde slangen;
onderzoek op deugdelijkheid door ten minste éénmaal per jaar een drukbeproeving op ten minste 1,35
maal de werkdruk. Slangen van derden mogen binnen de inrichting gebruikt worden, mits deze éénmaal
per jaar gekeurd worden in overeenstemming met de vigerende Nederlandse norm MEN EN 12798:2007;
het instempelen van de datum en het keurmerk van deze drukbeproeving in een aansluitfiens of
koppeling; in plaats van het inslaan van datum en keurmerk, kan ook een registratiesysteem van de
drukbeproeving van de slangen opgezet worden, waarbij van elke slang een nummer in flens of koppeling
is ingeslagen, dat correspondeert met dit registratiesysteem;
registratie van de gegevens van deze beproeving en het bewaren van deze gegevens conform voorschrift
1.7.1 en 1.7.2.
Toelichting: betreft voorschrift 101 PGS 29

11.7.10
Beschadigde slangen mogen niet op de laad- of losplaats worden opgeslagen.

Toelichting: betreft voorschrift 102 PGS 29

11.7.11
Indien laad- en losleidingen en -slangen na het verladen worden leeggemaakt, moeten voorzieningen zijn
aangebracht om ze leeg te laten stromen voordat ontkoppeling plaatsvindt. De vrijkomende stoffen moeten in
een daartoe bestemd systeem worden opgevangen. Voor onbedoeld achtergebleven ladingresten moet een
opvangvoorziening op het ontkoppelpunt aanwezig zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 103 PGS 29

11.7.12
Verlading mag alleen geschieden volgens interne, vooraf opgestelde, schriftelijke procedures,
waarin ten minste aan de volgende zaken aandacht wordt besteed:
dat het personeel, dat zorg draagt voor de belading, er op toe ziet dat de juiste herkenningstekens zijn
aangebracht op het te beladen vervoermiddel, alvorens met de belading wordt begonnen;
dat, bij verlading van vloeistoffen, het bedieningspersoneel zich ervan overtuigt dat, voordat het
verpompen begint, de te gebruiken onderdelen zo zijn aangebracht dat de te verpompen vloeistof alleen
terecht kan komen op de daarvoor bestemde plaats;
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dat de exploitant alsmede het personeel dat zorgt draagt voor de belading, zich voor aanvang ervan
overtuigd dat het ontvangend containment (tank, schip) voldoende ruimte/capaciteit heeft om het te
verladen volume ("productpackage") veilig te ontvangen.
Toelichting; betreft voorschrift 104 PGS 29

11.7.13
Bij het verpompen van vloeistoffen die volgens ASTM-D-4865-96:1999 en de NFPA 77:2007 elektrostatisch
kunnen worden opgeladen, moet de snelheid in de pijpleidingen worden beperkt tot 1 m/s in de volgende
gevallen:
indien verschillende vloeistoffen (van dezelfde klasse) door de leiding worden gepompt, gescheiden door
water;
indien de vloeistof in de leiding wordt verdrongen door water;
indien wordt gepompt in een lege of nagenoeg lege tank;
- indien kan worden verwacht dat het te verpompen materiaal is verontreinigd met water, lucht of vaste
deeltjes.
Deze beperkte snelheid moet worden volgehouden totdat de gehele leiding slechts één enkele
vloeistof bevat, maarten minste gedurende een half uur. Een grotere vulsnelheid is slechts toegestaan nadat
men zich ervan heeft vergewist dat de genoemde gevallen zich niet voordoen. In het geval van een lege of
nagenoeg lege tank moet de beperkte snelheid worden volgehouden totdat het vloeistofniveau in de tank ten
minste 0,50 m boven de inlaatopening staat.
Toelichting: betreft voorschrift 30 PGS 29

11.7.14
Om statische oplading te voorkomen dienen laad- en losinstallaties te zijn voorzien van een aarding.
11.7.15
Gemorste vloeistoffen moeten zo spoedig mogelijk worden geneutraliseerd of geabsorbeerd. Hiertoe
moet nabij de laad- en losplaatsen, een laad-/lossteiger en pompplaatsen voldoende absorptie- of
neutralisatiemiddel aanwezig zijn. De aard en hoeveelheid moeten zijn afgestemd op de aard van de stoffen
en de aard van de overslagactiviteiten. Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk
afval worden behandeld.
11.8
Laden en lossen van tankauto's
11.8.1
Het laden en/of lossen van een tankauto aan de bovenzijde mag slechts geschieden, als hiervoor een laaden/of losbordes aanwezig is of als aan de tankauto een voorziening aanwezig is, die het mogelijk maakt onder
alle omstandigheden de vul-/losopening van de tankauto eenvoudig te bereiken.
Toelichting: betreft voorschrift 106 PGS 29

11.8.2
Afsluiters, deksels en eventuele andere afsluitingen van de tankauto moeten goed gesloten zijn. Alleen de
afsluiter, het deksel en een eventuele andere afsluiting die voor het laden of lossen nodig is mogen worden
geopend.
Toelichting: betreft voorschrift 107 PGS 29

11.8.3
Tijdens het aan- en afkoppelen van de laad en/of losleiding aan de tankauto moet de motor van de
tankauto zijn uitgeschakeld.

Toelichting: betreft voorschrift 108 PGS 29

11.8.4
Tijdens het aan- en afkoppelen en tijdens de overslag moet de tankauto zo zijn opgesteld, dat wegrijden
tijdens de overslagwerkzaamheden wordt voorkomen.

Toelichting: betreft voorschrift 109 PGS 29

11.8.5
Voor het begin van een belading moeten de juiste herkenningstekens zijn aangebracht op de te beladen
tankauto.
Toelichting: betreft voorschrift 110 PGS 29

11.8.6
Tijdens het laden en lossen van tankauto's moet te allen tijde een (logistiek) operator van de inrichting op de
laad- en/of losplaats aanwezig zijn, die zicht heeft op de laad- en/of lesactiviteit en die in geval van storingen,
lekkages en/of onregelmatigheden onmiddellijk het verladen doet stoppen.
11.8.7
Tijdens het laden en lossen dient de tankautochauffeur ter plaatse van de vul-/losopeningen aanwezig te zijn.
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11.8.8
Rechtstreekse verlading van toevoegingen voor de fluxolie vanuit een tankauto in aflooptanks T501 of T502
mag slechts plaats vinden wanneer er, bij aanvang van de verlading, in desbetreffende tank niet meer dan 20
m^fluxolie aanwezig is. Indien de verlading meer dan 1,5 uur in beslag gaat nemen dient deze te worden
stopgezet. De verlading mag pas weer worden hervat nadat de inhoud van desbetreffende tank is
teruggebracht tot 20 m . Deze werkwijze dient te zijn geborgd in een werkinstructie.

11.8.9
Laad- en losplaatsen voor tankauto's dienen te zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding met een
afvoer voor hemelwater en eventueel verontreinigd spoelwater via een olie-/waterafscheider naar een
afvalwatertank met voldoende opslagcapaciteit.

11.8.10
Volle tankauto's/opleggers, in afwachting van lossing dan wel retourzending, dienen op een speciaal hiervoor
bedoelde opstelplaats te worden opgesteld. Deze opstelplaats dient te zijn voorzien van een aaneengesloten
verharding met een afvoer van hemelwater via een olie-/benzine-afscheider op een afvalwatertank. Een volle
tankauto mag voor ten hoogste 48 uur binnen de inrichting staan opgesteld.
11.9

Laden en lossen van schepen

11.9.1
Op de laad- en lossteiger moeten voorzieningen aanwezig zijn om schadelijke rechtstreekse lozingen op het
oppervlaktewater te voorkomen.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 112 PGS 29

11.9.2
Voordat met het laden of lossen van schepen wordt gestart dienen functionele oilbooms tussen de wal en het
schip te zijn aangebracht.

11.9.3
De steiger moet zo zijn geconstrueerd, dat op plaatsen waar tankschepen worden geladen of gelost eventueel
gemorste of.gelekte vloeistoffen of verontreinigd regen- of spoelwater niet anders dan via een gesloten leiding
naar een afscheider kunnen vloeien respectievelijk kunnen worden verpompt of verzameld worden voor
afvoer. .
Toeiichting: betreft voorschrift 115 PGS 29

11.9.4
Onder de laad-/losarmen is een lekbak aangebracht met een niveaudetectie met schakeling voor de
verpomping van opgevangen vloeistoffen.

11.9.5
Bij het schoonmaken van de steiger mag geen morsverliezen in het oppervlaktewater terechtkomen.
Toelichting: betreft voorschrift 114 PGS 29

11.9.6
Met het laden of lossen van tankschepen mag niet worden begonnen, voordat een interne, vooraf
opgestelde, schriftelijke procedure is doorlopen, waarin is opgenomen dat de "Veiligheidscontrolelijst
voor zeetankschepen" (1995) of, voor binnenvaartschepen, de "Controlelijst ADNR" (2013) volledig moet zijn
ingevuld. De hierin gestelde of hieruit voortvloeiende voorschriften moeten worden opgenomen in deze
procedure. Aan deze procedure kan het bevoegde gezag nadere eisen stellen. Het hierboven bepaalde heeft,
voor zover het situaties betreft waarin slangverbindingen worden gebruikt, geen betrekking op de noodzaak
tot het aanbrengen van isolerende middelen tussen de wal en het schip, mits ten genoegen van de Inspectie
SZW toereikende maatregelen zijn getroffen om het ontstaan van brandbare en/of explosieve gas-/luchtmengsels te voorkomen.
Toelichting: betreft voorschrift 115 PGS 29

11.9.7
In een interne, vooraf opgestelde, schriftelijke procedure moet zijn opgenomen dat, ter voorkoming van
overlopers, morsingen en lekkages bij het laden en lossen van binnenvaartschepen, in aanvulling op de
geldende bepalingen vastgelegd in de "ADNR-controlelijsten", overeenkomsten tussen scheeps- en
walpersoneel schriftelijk worden vastgelegd en wel in het bijzonder ten aanzien van:
a. de maximale pompsnelheid;
b. de maximale tegendruk bij het pompen ter plaatse van de wal/schipverbinding;
c. de stopprocedure in geval van storingen;
d. het aantal en de volgorde van de te verwachten overschakelingen op andere scheeps- en/of
landtanks.
Verder moet in deze procedure zijn opgenomen dat deze overeenkomsten gedurende het verblijf
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van het schip aan de steiger van de inrichting in handen zijn van de verantwoordelijke bedrijfsfunctionaris en
dat deze procedure ten minste één maand in de inrichting moet worden bewaard. Het verladen moet
geschieden in overeenstemming met deze procedure en overeenkomsten.
Toelichting; betreft voorschrift 116 PGS 29

11.9.8
Voor het meten van de tegendrukken en het bepalen van de laad- en lossnelheden moeten middelen
aanwezig zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 117 PGS 29

11.9.9
Het laden en lossen van schepen mag alleen geschieden volgens interne, vooraf opgestelde,
schriftelijke procedures, waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen:
dat het aan- en loskoppelen van laad- en losarmen of -slangen geschiedt onder direct toezicht van een
functionaris van de walinstallatie;
- dat een tweewegcommunicatiesysteem tijdens het laden en lossen van schepen bij gebruik van
televisiesystemen gehandhaafd blijft;
dat het toezicht door de verantwoordelijke functionaris van de walinstallatie wordt overgenomen, indien,
bij gebruik van televisiesystemen, een onduidelijk schermbeeld is ontstaan, door wat voor oorzaak ook;
- dat tijdens het overpompen het toezicht alleen via een televisiesysteem mag geschieden, nadat de
functionaris van de walinstallatie heeft vastgesteld dat het laden of lossen storingvrij en zonder gevaar
voor het vrijkomen van vloeistoffen of gassen plaatsvindt;
dat de functionaris van de walinstallatie tijdens het laden of lossen het directe toezicht overneemt en
maatregelen treft, wanneer deze omwille van de veiligheid en/of preventie van emissies noodzakelijk zijn;
dat tijdens het laden of lossen een functionaris van de inrichting en een wacht op het schip er voortdurend
op toeziet, dat er geen lekkages, morsingen enz. optreden.
Het toezicht op de walinstallatie en het schip, evenals de communicatie tussen het scheeps- en het
walpersoneel moet bij de binnenvaart op een identieke wijze zijn geregeld als bij de zeevaart, zoals
aangegeven in punt a5 tot en met a8 van de "Veiligheidscontrolelijst voor zeetankschepen" (1995).
Het voorgeschreven communicatiesysteem hoeft niet te worden toegepast, wanneer op grond van de afstand
en de omstandigheden de communicatie mogelijk is zonder hulpmiddelen. Indien de functionaris van de
inrichting heeft vastgesteld dat het toezicht aan boord van een zeeschip of het binnenschip niet of niet in
voldoende mate wordt uitgeoefend, moet hij onmiddellijk maatregelen treffen om de communicatie te
herstellen. Hij moet het laden of het lossen (doen) stoppen, wanneer de communicatie niet hersteld kan
worden of als er een onregelmatigheid plaatsvindt (lekkages, morsingen enz.).
Toelichting: betreft voorschrift 118 PGS 29

11.9.10
Op de steiger moeten voorzieningen aanwezig zijn waarmee de overvulbeveiliging op de schepen - zoals
voorgeschreven in deel 9 van het ADNR:2009 - op de overvulalarmering van de walinstallatie kan worden
aangesloten.

Toelichting: betreft voorschrift 119 PGS 29

11.9.11
In de inrichting mogen alleen binnenvaartschepen worden beladen die voldoen aan deel 9 van het
ADNR:2009.
Toelichting: betreft voorschrift 120 PGS 29

11.9.12
Bij activering van de gever van de scheepstank, zoals bedoeld in deel 9 van het ADNR:2009, moeten op
het schip, op de steiger en in de controlekamer optische en akoestische alarmen worden ingeschakeld. De
installaties moeten zo ontworpen zijn dat daarmee aan de walzijde maatregelen kunnen worden genomen
tegen het overlopen van vloeistof uit de scheepstank.
Toelichting: betreft voorschrift 121 PGS 29

11.9.13
De overvulalarmering van de walinstallatie moet voldoen aan de vigerende eisen volgens de Duitse
"Technische Regein für brennbare Flüssigkeiten" (TRbF 111, nr. 4) of daarmee gelijk te stellen richtlijnen,
zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Toelichting: betreft voorschrift 122 PGS 29

11.9.14
Het gebruik van een overvulbeveiliging bij het laden en lossen van schepen mag alleen geschieden
volgens interne, vooraf opgestelde, schriftelijke procedures, waarin ten minste aan de volgende
zaken zijn opgenomen:
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-

dat het overbruggen of uitschakelen van de overvulbeveiliging of onderdelen daarvan niet is toegestaan,
tenzij dit voor de veiligheid noodzakelijk is;
dat overbrugging of uitschakelen van de overvulbeveiliging of onderdelen daarvan eenduidig wordt
aangegeven en geregistreerd in de controlekamer van de walinstallatie;
dat gedurende overbrugging of uitschakelen van de overvulbeveiliging of onderdelen daarvan de belading
plaatsvindt onder persoonlijk permanent toezicht van de verantwoordelijke functionaris van de
walinstallatie;
dat overvulbeveiligingen voor de aanvang van iedere belading worden gecontroleerd op de goede
werking. Deze controle omvat:
a. de werking van de elektrische borging ten behoeve van de inwerkingtreding van de overvulbeveiliging
van de walinstallatie;
b. de aanwezigheid van het elektrische binaire signaal van de gever van de overvulbeveiliging op de
scheepstank ten behoeve van het automatisch in werking treden van de overvulbeveiliging van de
walinstallatie.

Toelichting: betreft voorschrift 123 PGS 29

11.10

Transportleidingen

11.10.1
Bovengrondse transportleidingen voor gevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen moeten zijn voorzien
van een leidinggoot voor opvang van eventuele lekkages. Ondergrondse transportleidingen voor gevaarlijke
en/of bodembedreigende vloeistoffen dienen hiertoe te zijn voorzien van een mantelbuis. Nieuwe
transportleidingen voor gevaarlijke en/of bodembedreigende vloeistoffen mogen uitsluitend bovengronds zijn
aangelegd en zijn voorzien van een leidinggoot.
Toelichting: betreft invulling voorschrift 124 PGS 29

11.10.2
Nieuwe leidingen met toebehoren moeten vóór ingebruikname een drukweerstandsproef hebben ondergaan
zoals bedoeld in het Warenwetbesluit drukapparatuur.
Toelichting: betreft voorschrift 125 PGS 29

11.10.3
Er moet een systeem zijn waaruit snel is af te leiden welke stof er in een pijpleiding zit en wat de
stromingsrichting is.
Toelichting: betreft voorschrift 126 PGS 29

11.10.4
Alle monsterpunten moeten zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift of een aanduiding,
waaruit kan worden afgeleid voor welke vloeistof het aansluitpunt wordt gebruikt. Voor leidingen bestemd voor
verschillende stoffen mag.hiervan worden afgeweken, mits gebruik wordt gerriaakt van een procedure,
waarmee calamiteiten ten gevolge van het verwisselen van product worden voorkomen.
Toelichting: betreft voorschrift 127 PGS 29

11.10.5
Flensverbindingen, flexibele koppelingen en balgen moeten zo weinig mogelijk voorkomen.
Toelichting: betreft voorschrift 128 PGS 29

11.10.6
De onder de weg doorgevoerde pijpleidingen moeten bestand zijn tegen de belasting door het verkeer.
Toelichting: betreft voorschrift 131 PGS 29

11.10.7
De onder de weg doorgevoerde stalen pijpleidingen met toebehoren moeten aantoonbaar tegen corrosie zijn
beschermd volgens de vigerende Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen:
- NEN 6901:1976;
- NEN 6902:1986 en NPR 6903:1986;
- NEN 6910:1983 en NEN 6907:1979 en NPR 6911:1983;
- NEN 6905:1983;
of andere gelijkwaardige normen of richtlijnen.
Toelichting: betreft voorschrift 133 PGS 29

11.10.8
Alle automatisch of vanuit de controlelamer te bedienen snelafsluiters in leidingen moeten fail-safe zijn
uitgevoerd.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 137 PGS 29
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11.10.9
Aan afsluiters in leidingen die in een faii-safe-stand moeten geraken, moet ter plaatse duidelijk zichtbaar zijn
of zij zijn geopend of gesloten.
Toelichting: betreft voorschrift 138 PGS 29

11.10.10
Pompen, afsluiters en regeikieppen in leidingen, die nodig zijn bij noodsituaties, moeten zowel ter plaatse ais
vanaf minimaal één andere plaats bediend kunnen worden.

Toelichting: betreft aangepast voorschrift 141 PGS 29

11.10.11
Snelafsluiters in leidingen, waarvan is vastgesteld dat ze bij noodsituaties, essentieel zijn, moeten zowel via
elektrische of pneumatische bediening als ook met handkracht bedienbaar zijn.
Toelichting: betreft voorschrift 142 PGS 29

11.10.12
Minstens éénmaal per jaar moeten controles uitgevoerd worden op:
eventuele ontoelaatbare zakkingen van het productleidingsysteem;
functioneren van afsluiters en toebehoren van de productleidingen;
eventuele lekkageverschijnselen van de afdichtingen van afsluiters en flenzen van productleidingen.
Indien corrosie in het systeem kan optreden (bijvoorbeeld door waterhoudende slopdrainleidingen of door
de aard van het materiaal) moet gelijktijdig met het ultrasonore onderzoek van de opslagtanks waaraan de
productleidingen zijn gekoppeld een onderzoek op het leidingsysteem worden uitgevoerd. Gegevens en
resultaten moeten in een logboek of apparatuurregistratiekaart worden vermeld.
Toelichting: betreft onderdeei C voorschrift 248 PGS 29

11.11

Aflevering brandstof

11.11.1
De aflevering van brandstof ten behoeve van (rijdend) materieel dient te allen tijde te voldoen aan de
volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 30 versie 2011:
H2. Constructie en installatie van de tanks: 2.4.2;
H3. De tankinstallatie in bedrijf: 3.4.1 t/m 3.4.9;
H4. Inspectie, onderhoud, registratie en documentatie: 4.3.1;
H5. Veiligheidsmaatregelen: 5.5.3.
11.12

Opslag materialen BRP

11.12.1
De voor OBM en droge stof toegepaste (mobiele) opslagvoorzieningen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat
in het kader van de NRB wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.
11.12.2
Stofverspreiding ten gevolge van de opslag van droge stof dient te worden voorkomen door deze stoffen te
besproeien met water of deze af te dekken, dan wel door een vergelijkbare emissiebeperkende maatregel te
treffen.
11.12.3
De opslagduur van partijen boorgruis, oliehoudende slibben en geproduceerde droge stof in mobiele
voorzieningen mag maximaal 6 maanden bedragen. De actuele hoeveelheden in opslag en de termijn van
opslag dient met een overzichtelijke administratie te worden aangetoond.
11.13 Opslag gevaarlijke stoffen In emballage
11.13.1
Binnen de inrichting mogen op de navolgende locaties de volgende maximale hoeveelheden gevaarlijke
stoffen in emballage worden opgeslagen:
Tabel 11.3: Opslag in emballage
Locatie
ADR-klasse

Maximale hoeveelheid

Aanvullende eis
uitsluitend verpakkingsgroep II
gescheiden opslag ADR-klasse 3
en 9
uitsluitend verpakkingsgroep II
uitsluitend verpakkingsgroep II
uitsluitend verpakkingsgroep II

Chemie opslag (vatenhok)
Monsteropslag olie

8
3 en 9

tot 10.000 kq
totaal tot 10.000 kg

Chemiekast 1
Chemiekast 2
Chemie opslag ketelhuis

8
8
8

2.000 kg
2.000 kg
4.000 kg
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Chemie opslag
waterzuivering
Opslag BRP

3

3.000 kg

9

tot 10.000 kq

11.13.2
De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in de in voorschrift 11.13.1 bedoelde opslagvoorzieningen
dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 versie 2011:

3.1.1, 3.1.4 en 3.1.5;
3.2.1 t/m 3.2.8, 3.2.11 en 3.2.12;
3.3.1 t/m 3.3.3;
3.4.1 t/m 3.4.5;
3.6.1;
3.7.1;
3.8.1;
3 9 1'
3.11.1 t/m 3.11.4;
3.12.1;
3.13.1 t/m 3.13.5;
3.14.1 t/m 3.14.3;
3.15.1 en 3.15.2;
3.16.1 en 3.16.2;
3.17.1;
3.18.1;
3.19.1 en 3.19.2;
3.21.1;
3.22.1;
3.23.1;
3.24.1;
3.25.1;
3.26.1;
3.27.1.

11.14 Opslag gasflessen
11.14.1
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 versie 2011.
11.15

Opslag vloeibare stikstof

11.15.1
De inhoud van het reservoir voor opslag van vloeibare stikstof mag niet groter zijn dan 12.000 liter.

11.15.2
Het reservoir met verdamper dient in de buitenlucht zijn opgesteld en moet evenals de ondersteunende
constructie in goede staat.van onderhoud verkeren. Het reservoir moet zodanig zijn opgesteld, dat het aan
alle zijden bereikbaar is. Het terreingedeelte waar het reservoir is opgesteld moet een natuurlijke ventilatie
hebben.

11.15.3
Het reservoir met het daarbij behorende vulpunt moet zodanig zijn geplaatst dat de installatie altijd bereikbaar
is voor de tankwagen en de chauffeur van de tankwagen een overzicht heeft van de installatie en de
tankwagen.

11.15.4
Het reservoir met stikstof moet zijn geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op
plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht. Een eventueel
aangebrachte fundering of draagconstructie moet zijn vervaardigd uit materiaal dat een brand niet
onderhoudt. Het terreingedeelte waar het reservoir is opgesteld, moet zich ten minste op het peil van het
omliggende terrein bevinden.

11.15.5
Het reservoir en het vulpunt moeten zodanig zijn geplaatst of beschermd, dat er geen gevaar voor aanrijding
bestaat.
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11.15.6
Op het reservoir of op het eventueel aanwezige hekwerk moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 5
cm hoog het opschrift "VLOEIBARE STIKSTOF" zijn aangebracht.

11.15.7
Het reservoir voor de opslag van vloeibare stikstof moet zijn goedgekeurd door een door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel
een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring moet blijken uit het op het reservoir
aangebrachte kenmerk van de instelling of een CE-markering en de op het reservoir aangebrachte datum van
ingebruikneming of herkeurdatum.

11.15.8
Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het reservoir onveilig is, moet het buiten gebruik worden
gesteld. Het buiten gebruik gestelde reservoir moet druk- en gasvrij zijn gemaakt door een
deskundig persoon. Voor het reservoir weer in gebruik wordt gesteld, moet het reservoir door de
keuringsinstantie worden herkeurd en in orde zijn bevonden.

11.15.9
Alle gegevens betreffende het onderhoud, reparaties, onderzoekingen, keuringen, ongewone gebeurtenissen,
onder vermelding van datum en tijd, alsook instructies met betrekking tot het vullen van het reservoir moeten
in een register worden opgenomen.

11.15.10
Voor het bedienen van de stikstoftank met bijbehorende voorzieningen en voor het toezicht tijdens het vullen
van het reservoir moet ten minste 1 medewerker aanwezig zijn die geïnstrueerd is over de bediening onder
normale bedrijfsvoering, en over de te treffen maatregelen bij ongewone gebeurtenissen.

11.15.11
Het reservoir voor de opslag van stikstof mag ten hoogste voor 90% worden gevuld.

11.15.12
Het aansluitpunt van de losslang op de tankwagen, waarmee de vloeibare stikstof wordt aangevoerd, moet
zich tijdens het vullen van het reservoir bevinden op een daartoe bestemd gedeelte binnen de inrichting. De
mate van vulling van het reservoir moet vanaf die plaats kunnen worden waargenomen.

11.15.13
Het vulpunt van een installatie moet zo stevig zijn bevestigd, dat bij het eventueel niet afkoppelen van de
losslang wordt voorkomen dat het reservoir door de wegrijdende tankwagen wordt meegetrokken, dan wel zijn
voorzien van een wegrijdbeveiliging.

11.15.14
De aansluitkoppeling van de vulleiding van het reservoir moet deugdelijk zijn ondersteund en specifiek voor
vloeibare stikstof zijn bestemd.

11.16 Controlegebouw
11.16.11
Het bestaande controlegebouw dient door vergunninghoudster te worden beoordeeld aan de hand van het
bepaalde in het document "Veilige constructie en plaatsing van verblijfsgebouwen. Handreiking
risicobeheersing ten aanzien van constructie en plaatsing van permanente en verplaatsbare
verblijfsgebouwen in de nabijheid van procesinstallaties", versie maart 2013. De resultaten van deze
beoordeling, met een overzicht van geconstateerde tekortkomingen en mogelijk nog te treffen maatregelen en
voorzieningen, dienen binnen 9 maanden na het van kracht worden van deze vergunning aan het bevoegd
gezag te zijn overgelegd.
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12
ENERGIE
12.1
Binnen 12 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dienen door
vergunninghoudster ten aanzien van het aspect energiebesparing de volgende maatregelen te zijn
uitgevoerd:
nuttige toepassing van restwarmte van de DVI ten behoeve van het productieproces;
vervanging gasoliegestookte mobiele stoomketel door een meer efficiënte aardgasgestookte ketel;
opzetten van een monitoringsysteem voor bepaling voortgang energie-efficiëntie;
uitwerking van een verbruiksanalyse voor de VD-1, VD-2 en TCC;
- vaststellen van een energiebeleid met energiebesparingsdoelstellingen.
Binnen 3 jaar na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dient door vergunninghoudster
een energiezorg systematiek te zijn geïmplementeerd.
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13
WATER
13.1
Binnen 12 maanden na de datum van het van kracht worden van deze vergunning dienen door
vergunninghoudster ten aanzien van het aspect waterbesparing de volgende maatregelen te zijn uitgevoerd;
actief monitoren van het waterverbruik;
monitoring van de hoeveelheid spuiwater van de stoomketel van de VD-2.
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14

UTILITIES

14.1

Elektrische installaties

14.1.1
De gehele elektrische installatie moet voldoen aan de HD 60364-1 en waar van toepassing aan de NEN-EN
lEC 60204. De bedrijfsvoering van de elektrische installatie moet voldoen aan de NEN-EN 50110. In een
explosiegevaarlijk gebied moet de elektrische installatie bovendien voldoen aan de Europese ATEXrichtlijnen.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 21 PGS 29

14.1.2
Binnen een explosiegevaarlijk gebied moet een elektrische installatie door middel van één of meer
schakelaars, die in een niet gevaarlijk gebied zijn geplaatst, in alle polen en fasen kunnen worden
uitgeschakeld.

14.1.3
Binnen een explosiegevaarlijk gebied moeten op of nabij elke schakelaar de bestemming en de
schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.

14.1.4
Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen, laad- en losinstallaties en gebouwen waar sprake is van een
gasontploffingsgevaar (ex-gezoneerde ruimten en locaties met gasontploffingsgevaar), moeten ter beveiliging
tegen blikseminslag zijn voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie.

14.1.5
Een opslagtank moet zijn geaard in overeenstemming met de NPR 1014. De aarding van inwendige of
uitwendige drijvende daken voldoet aan de eisen die genoemd zijn in de desbetreffende artikelen van de
Europese ontwerp- en bouwnorm voor opslagtanks -de NEN-EN 14015.

Toelichting: betreft aangepast voorschrift 24 PGS 29

14.1.6
Het aanbrengen van de aarding en het testen daarvan moet volgens de NPR 1014 plaatsvinden door een
deskundige op dit vakgebied. De deskundige moet van de aangebrachte aarding een certificaat overleggen,
welke conform voorschriften 1.7.1. en 1.7.2 dient te worden bewaard.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 25 PGS 29

14.1.7
De aarding moet periodiek worden beproefd door middel van een spreidingweerstandsmeting door een
deskundige op dit vakgebied. De frequentie van de periodieke metingen moet onderdeel uitmaken van en
vastgelegd zijn in het in voorschrift 1.8.1 bedoelde onderhouds- en inspectieprogramma.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 26 PGS 29

14.1.8
Bij een tankdiameter groter dan 6 m moeten minimaal twee aardingsnokken aanwezig zijn; de onderlinge
afstand over de omtrek van de tankwand mag niet groter zijn dan 20 m.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 27 PGS 29

14.1.9
Aan de tanks met een inwendig drijvend dak moeten tussen het dak en de tankwand continu geleidende
roestvaststalen strips met een minimale breedte van 30 mm zijn aangebracht. Het aantal strips is afhankelijk
van het geïnstalleerde type seal. De minimale stripafstand is 2 m voor "vapour mounted seals" en "liquid
mounted seals. Bij mechanische schoenseals moet per schoenplaat één strip zijn aangebracht."
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 28 PGS 29

14.1.10
Voor de tanks met een inwendig drijvend dak moeten aardkabels aangebracht zijn aangebracht tussen
de tank en het drijvend dak volgens de NEN-EN 14015-1, Appendix C.
Toelichting: betreft aangepast voorschrift 29 PGS 29

14.1.11
Aardverbindingen of elektrostatische verbindingen voor de afvoer van elektrostatische lading en
bliksemafleidingsinstallaties moeten ten minste één maal per jaar door een erkend installatiebureau worden
gecontroleerd. De bevindingen moeten conform voorschrift 1.7.1 worden geregistreerd.
14.2
Stookinstallaties
14.2.1
Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt, wordt ten
minste eenmaal per 2 jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste
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eenmaal per 4 jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

14.2.2
Een keuring ais bedoeld in voorschrift 14.2.1 omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor
de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen.

14.2.3
Een keuring als bedoeld in voorschrift 14.2.1 wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig
certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd teneinde
uitvoering te kunnen geven aan de van de "Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties"
onderdeel uitmakende van de "Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan
stookinstallaties" van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS).
De vergunninghoudster vraagt van degene die een keuring verricht een door hem opgesteld en ondertekend
verslag van die keuring, waaruit ten minste blijkt wanneer en door wie de keuring is verricht en de resultaten
van de keuring.

14.2.4
Indien uit een keuring als bedoeld in voorschrift 14.2.1 blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt
dat onderhoud binnen 2 weken na de keuring plaats. De vergunninghoudster vraagt van degene die het
onderhoud verricht aan de stookinstallatie een door hem ondertekend bewijs waaruit blijkt wanneer, door wie
en welk onderhoud is verricht.

14.2.5
Van elke in voornoemde voorschriften bedoelde keuringen en onderhoud moeten de gegevens worden
vastgelegd en bewaard volgens voorschrift 1.7.1 en 1.7.2 van deze vergunning.

14.2.6
De vergunninghoudster onderhoudt de ter controle van de emissiegrenswaarden geïnstalleerde apparatuur
zodanig dat de goede werking van de apparatuur is gewaarborgd.

14.2.7
Indien zich een storing voordoet in een in stookinstallatie:
neemt de vergunninghoudster onverwijld de nodige maatregelen tot opheffing van die storing, en
brengt zij geen wijzigingen aan in het gebruik van de stookinstallatie, die een substantiële stijging van
de uitworp van de te meten emissies met zich kan brengen.
14.3

Noodstroomvoorziening

14.3.1
De inrichting moet zijn voorzien van een noodstroomvoorziening van voldoende capaciteit, waarop de voor de
beveiliging essentiële procesinstallaties zijn aangesloten om bij stroomuitval een veilige uitbedrijfsstelling te
waarborgen.

14.3.2
Voor noodstroomvoorziening gebruikte accumulatoren, alsmede de ruimte waarin deze staan opgesteld,
moeten voldoen aan NEN-EN 50272-2:2001 "Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij
installaties - Deel 2: Vaste batterijen".
14.4

Transformatoren

14.4.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.

14.4.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069.

14.4.3
Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten
minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069, en dienen behoudens het onmiddellijk
doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel
gesloten worden gehouden.

14.4.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.

14.4.5
De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door
het elektriciteitleverend bedrijf.
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14.4.6
Vergunninghoudster dient-voor de inspectie en het onderhoud van transformatoren te beschikken over een
onderhoudsplan welke voor het bevoegd gezag ter inzage wordt gehouden. Gegevens omtrent inspecties en
onderhoudswerkzaamheden dienen conform voorschrift 1.7.1 te worden vastgelegd.
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BIJLAGE 1:

BEGRIPPENLIJST

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar
in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen
en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop de
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ABM:
Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst^betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
ADNR:
Accord européen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin (Europese Overeenkomst sbetreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de rijn).
AMVB:
Algemene Maatregel van Bestuur
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13M 3 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op andere
wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
AFVALBEHEER:
De gehele heten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttige
toepassing en verwijderen van afvalstoffen.
AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die zijn genoemd in
bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen.
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AO/IC:
Systeem voor administratieve organisatie en interne controle voor acceptatie en be-/verwerking van, buiten de
inrichting afkomstige, afvalstoffen.
API:
American Petroleum Institute
AV-BELEID:
Acceptatie- en verwerkingsbeleid voor acceptatie en be-/verwerking van, buiten de inrichting afkomstige,
afvalstoffen.
AWZ:
Afvalwaterzuivering
BASISOLIE:
Door raffinage van afgewerkte olie geproduceerde olie geschikt als grondstof voor de productie van nieuwe
smeerolie en waarbij in ieder geval uit de olie de verontreinigende.stoffen, oxidatieproducten en additieven
zijn verwijderd.

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.
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01", zijnde de
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is,
en de duur van die beoordelingsperiode.
BEES:
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties
BEMS:
Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
BEVI:
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BEVOEGD GEZAG:
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
BEWERKEN:
Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische
of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BOHB:
Besluit organisch halogeengehalte brandstoffen
BOR:
Besluit omgevingsrecht
BRANDBARE STOFFEN:
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat
de ontstekingsbron is weggenomen.
BRANDBESTRIJDINGSSYSTEMEN:
De repressieve middelen ter bestrijding van brand zoals brandkranen (blusbootaansluitingen),
handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
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BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN;
Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.
BRANDSTOFCOMPONENT:
Brandbare vloeistoffen, niet zijnde producten, welke nuttig toegepast kunnen worden bij de
vervaardiging van motorbrandstoffen of industriële brandstoffen.
BRANDSTOFPRODUGT:
Benzine- en gasoliebestanddelen welke ais grondstof kunnen dienen bij de vervaardiging van
motorbrandstoffen.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BREF:
Beste beschikbare technieken referentie document.
BRD:
Bodemrisicodocument
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BRP:
Boorgruis Recycling Plant
BRZO'99:
Besluit Risico Zware Ongevallen 1999
BOBO-richtlijn:
Richtlijn Bodembescherming atmosferische Bovengrondse Opslagtanks
BS:
British Standard
BSSA:
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
BSSWOLIE:
Boor-, slijp-, snij- en wals olie
BTEX:
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen
CONGENEER:
Groep varianten van bepaalde stoffen met soortgelijke chemische structuur en eigenschappen en een
verschillende mate van toxiciteit.
CZV:
Chemisch Zuurstof Verbruik
DIFFUSE EMISSIE:
Emissie van vluchtige organische stoffen die ontsnappen uit installaties anders dan uit puntbronnen.
DIOXINEN EN FURANEN:
2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine (tcdd), 1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine (pecdd), 1,2,3,4,7,8 hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1.2.3.6.7.8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1,2,3,7,8,9 hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine (hpcdd),
octachloordibenzodioxine (ocdd), 2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan (tcdf), 2,3,4,7,8 pentachloordibenzofuraan (pecdf), 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan (pecdf), 1,2,3,4,7,8hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1.2.3.7.8.9 hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1,2,3,4,6,7,8 heptachloordibenzofuraan (hpcdf), 1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan (hpcd^, of
octachloordibenzofuraan (ocdf);
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).
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DVI:
Dampverwerkingsinstallatie
EEMUA:
Enginering Equipment and Materials Users Association
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht uitgedrukt in een vracht per tijdseenheid.
EOX:
Extraheerbare organische halogeenverbindingen
E-PRTR:
European Pollutant Release and Transfer Register
ERP:
Emissierelevante parameter
EU:
Europese Unie
EUH-zinnen:
Aanvullende gevaarsaanduiding binnen de Europese Unie van chemicaliën op basis van GHS.
EURAL:
Europese afvalstoffenlijst
EVOA:
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
FAIL SAFE:
Het fail safe uitvoeren van installatie onderdelen houdt in dat wanneer het aansturingssysteem wegvalt
(perslucht en/of elektriciteit) de kleppen en afsluiters terugvallen in hun veilige stand. Deze veilige stand houdt
in dat de installatie zonder of met minimaal gevaar voor de externe veiligheid en een minimale belasting van
het milieu uit bedrijf kan worden genomen.
FID:
Flame Ionization Detector
GCMS:
Gaschromatografie-massaspectometrie
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen
met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden
waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan
gezondheid of leven kan worden toegebracht.
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GHS:
Global Harmonised System voor classifiactie en labelling van chemicaliën voor het indelen van de
gevaarseigenschappen van stofte en mengsels.
GOC:
Green Gil Company
GROEPSRISICO:
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, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.
GRI:
Gasreinigingsinstallatie
H-zinnen:
Gevaarsaanduiding (Hazard) van chemicaliën op basis van GHS.
HAZOP:
Hazard and operability study
HBO:
Huisbrandolie
HGW:
Hogere grenswaarde
IMMISSIE:
De concentratie van een verontreinigende stof in de omgeving (op leefniveau).
IBC
Intermediate bulk container
INDUSTRIËLE BRANDSTOF:
Vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof welke als brandstof kan worden ingez et in industriële
stookinstallaties.
IPPC:
Integrated Pollution Prevention and Controle.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ITE:
Internationale Toxiciteits Equivalenten
HERGEBRUIK:
Het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof.
KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN (KRA):
Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november
2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal
richtlijnen (PbEU L 312).
KLASSE 1 VLOEISTOFFEN:
Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 294,15 K (21 °C) doch niet vallende in klasse 0.
KLASSE 2 VLOEISTOFFEN:
Vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294,15 K (21 °C) en ten hoogste 328,15 K (55 °C).
KLASSE 3 VLOEISTOFFEN:
Vloeistoffen met een vlampunt boven 328,15 K (55 °C) en ten hoogste 373,15 K (100°C).
KOH:
Kaliumhydroxide
KRW:
Kaderrichtlijn Water
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LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (lAar):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
LCA:
Life Cycle Analyse
LEKVERLIES:
Onbedoelde en niet functionele diffuse emissie.
LOTO-PROCEDURE:
Lockout/Tagout-procedure voor het afsluiten/afkoppelen van installatieonderdelen om te voorkomen dat
deze onbedoeld in werking worden gebracht.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
MBR:
Membraanbioreactor
MENGEN:
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende)
afvalstoffen.
MINIMUMSTANDAARD:
Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van afvalstoffen.
De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.
MOR:
Ministeriële omgevingsrecht regeling
MOTORBRANDSTOF:
Brandstof die geschikt is voor de aandrijving van verbrandingsmotoren.
MRA:
Milieurisico-analyse
MTG:
Maximaal toelaatbare gevelbelasting
MTR:
Maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR-waarden), de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of
lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten.
MVP-STOFFEN:
Minimalisatieverplichte stoffen
NOP:
Nederlandse Commissie Preventie
NEN.
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NFC:
National Fire Code
NFPA:
National Fire Protection Association (USA).
NMP:
Nationaal Milieubeleids Plan
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NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NRD:
North Refinery Destillatie
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
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.
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen
die in het LAP worden behandeld zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in
dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
OBM:
Oil Based Mud
OILBOOM:
Tijdelijke drijvende barrière om gemorste olie op te vangen.
OLIEHOUDEND RIOOLSYSTEEM:
Een geheel met vloeistof gevuld rioolsysteem of een door middel van watersloten afgesloten, gedeeltelijk met
vloeistof gevuld rioolsysteem met ventilatiepijpen die uitmonden op een veilige plaats.
OPBULKEN:
Het samenvoegen van stoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
OPSLAAN:
Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch
worden gehouden. Verplaatsen, stapelen etc. kan hier onder vallen maar het uitvoere n van iedere be/verwerkingshandelingen (filteren, scheiden, mengen etc.) valt hier niet onder,
OPVANGCAPACITEIT (ACTUELE INHOUD) TANKPUT:
De kale inhoud van een tankput (uitgaande van de laagste hoogte van de putdijk en exclusief fundaties en
tanks) verminderd met de fundaties, tanks en eventueel aanwezig leiding werk, vermeerderd met de
oppervlakte maal dijkhoogte van de grootste tank.
OUE:
Odor Unit equivalenten
OWS-MENGSELS:
Olie-, water-, slib-mengsels
PGS:
Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen
PID:
Petrochemische industriële destillatie
PLAATSGEBONDEN RISICO:
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken
en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijk afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.
POP:
Provinciaal Omgevings Plan
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POP-VERORDENING:
EU-Verordening inzake nuttige toepassing, recycling, terugwinning of tiergebruik van persistente organiscfie
verontreinigende stoffen (POP's).
PAK's:
Polycyclisctie Aromatische Koolwaterstoffen
PCB:
Polychloorbifenyl
POT:
Polychloortherpenyl
Pour Point:
Vloeipunt, laagste temperatuur waarbij een vloeistof nog vloeibaar.
PPM:
Part per million
PROCESINSTALLATIE:
Installatie waarin processen en anderen handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe
behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen,
afvalwater en afgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging.
QRA:
Kwantitatieve risico-analyse
REI:
Risk Based Inspection
REACH:
Registration, Evaluation and Authorisation and restriction of Chemicals
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
RIE:
Richtlijn Industriële Emissies
RSGH:
Regeling Scheiden en Gescheiden Houden van afvalstoffen
TAN:
Total Acid Number
TCC:
Thermo-mechanical Cuttings Cleaner installatie
TNV:
Thermische naverbrander
UPD:
Het Uitgangspuntendocument brandveiligheid (UPD) is een document waarin, op basis van een
situatiebeschrijving en een scenario-analyse, het pakket aan bouwkundige, installatietechnische en
organisatorische maatregelen wordt vastgesteld ter afdekking van het risico (bijvoorbeeld brand, explosie of
ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen). Zo nodig onderbouwt met een grafische scenarioweergave.
VBS:
Veillgheidsbeheersysteem
VD:
Vacuümdestillatie installatie

VERBRANDEN ALS VORM VAN NUTTIG TOEPASSEN:
Het verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de afvalstoffen te gebruiken voor energie
opwekking. De afvalstoffen vervullen daarmee een nuttige functie doordat zij in de plaats komen van een
primaire energiebron die voor deze functie had moeten worden gebruikt.
VERBRANDEN ALS VORM VAN VERWIJDEREN:
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Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van
afvalstoffen, zelfs wanneer bij de verbranding de geproduceerde warmte geheel of gedeeltelijk wordt
teruggewonnen.
VERWERKEN:
Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handeling die daartoe leiden.
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:
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 voonwaarde 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.
VOS:
Vluchtige organische stoffen met een dampspanning van ten minste 1,0 kPa bij 293,15K (20 °C).
VR:
Veiligheidsrapport
WABO:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBB:
Wet bodembescherming
WBDA:
Warenwetbesluit drukapparatuur
WBDBO:
Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag
WGH:
Wet geluidhinder
WM:
Wet milieubeheer
WMS:
Wet milieugevaarlijke stoffen
WRO:
Wet Ruimtelijke Ordening
WTW:
Waterwet
WVO:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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ZAWZI:
Zoutwater afvalwaterzuiveringsinstallatie
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BIJLAGE 2:

AFVALSCHEIDINGSTABEL
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie

Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvaischeiding
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
0 kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekertjes
± 500 bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval
40 kg
Glazen verpakkingen
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen
40 kg
Steenachtig materiaal / Puin
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel
40 kg
Glas- en steenwol
25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
afvaistoffen, die in grotere hoeveelheden en
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
afvalscheiding redelijk.
ziekenhuizen,enz.
afvalstoffen
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BIJLAGE 3;

BEOORDELINGS- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID

594000
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BIJLAGE 4:

LOZINGS-, CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPUNTEN AFVALWATER

Controlepunt 1; lozingseisen voorschrift 6.3.1

Procesafvatwater

MBR

-ï"

E^n
contnite

Spuiwater koeltoren
Spuiwater Stoomlcetel
Regeneratiewater onthardlng
Huishoudelijk Afvalwater

Effluentbak

Oontrafe
-puntl

Lozingspunt

V

Riool (ZAWZI)
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BIJLAGE 5:

GEURCONTOUREN EN GEURGEVOELIGE WOONGEBIEDEN
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BIJLAGE 6:

AFVAL BE-A/ERWERKINGROUTES

Route 56
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Afgewerkte olie categorie 1 en
afgewerkte olie categorie II

1) Filtratie en bezinking

Naar afvalverbranding af te
voeren sediment

2) Mengen afgewerkte olie
categorie 1 en II
3) Vacuümdestillatie

Basisoliecomponenten voor
afzet voor smeerolieproductie
Bitumen voor afzet asfaltindustrie
Gasoliecomponenten voor
afzetproductie brandstoffen

4) Fasescheiding vrijkomende
Light Ends

Light Ends voor afzet productie
industriële brandstof

5) Zuivering vrijkomend afval
water

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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Route 57
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Halogeenhoudende afge
werkte olie (categorie III)

1) Filtratie, bezinking en
eventuele ontwatering

Naar afvalverbranding af te voeren
sediment

2) Menging met:
Oliefractie ows-mengsels
(route 58) en/of
Vloeibare brandstof- en
olierestanten (route 59) en/of
Oliefractie BSSW-olie (route
61) en/of
Halogeenarme oplosmiddelen
(route 67)

Ingekochte olieproducten

3) Vacuümdestillatie

Light Ends voor afeet productie
industriële brandstof

4) Menging vrijkomende
fluxoliecomponent met
ingekochte olieproducten tot
fluxolie

Fluxolie voor afeet als
reductiemiddel voor hoogovens

5) Zuivering vrijkomend afvalwater

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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Route 58
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Olie-, water- en slibmengsels en
oliehoudende slibben (ows)

1) Filtratie

Naar afvalverbranding af te voeren
sediment

2) Menging met;
Halogeenhoudende
afgewerkte olie (route 57)
Vloeibare brandstof- en
olierestanten (route 59)
Oliefractie BSSW-olie (route
61)
Halogeenarme oplosmiddelen
(route 67)

Ingekochte olieproducten

3) Vacuümdestillatie

Light Ends voor afzet productie
industriële brandstof

4) Menging vrijkomende
fluxoliecomponent met
ingekochte olieproducten tot
fluxolie

Fluxolie voor afzet als
reductiemiddel voor hoogovens

5) Zuivering vrijkomend afvalwater

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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Route 59
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Vloeibare brandstof- en
olierestanten;

1) Filtratie (algemeen)

Naar afvalverbranding af te voeren
sediment

1a) Filtratie tot gasoliecomponent
(geen menging)

Gasoliecomponenten voor afzet
productie brandstoffen

of
1b) Filtratie tot fluxolie (geen
mening)

Fluxolie voor afzet als
reductiemiddel voor.hoogovens

of
1c) Filtratie tot Light Ends (geen
menging)

Light Ends voor afzet productie
industriële brandstof

of
Ingekochte brandstofproducten

2a) Externe vacuümdestillatie (PID)
met voorafgaande menging met
halogeenarme oplosmiddelen
(route 67) en ingekochte
brandstofproducten

Voor externe be-/verwerking
af te voeren brandstof/olie-mengsel

of
2b) Interne vacuümdestillatie
(NRD) zonder menging

Benzine- en gasoliecomponenten
voor afzet productie brandstoffen

of
3) Menging met:
Flalogeenhoudende
afgewerkte olie (route 57)
Oliefractie ows-mengsels
(route 58)
Oliefractie BSSW-olie (route
61)
Flalogeenarme oplosmiddelen
(route 67)
4) Eventuele oritwatering/fasescheiding

Light Ends voor afzet productie
industriële brandstof

5) Vacuümdestillatie tot fluxoliecomponent
Ingekochte olieproducten

6) Menging vrijkomende
fluxoliecomponent met
ingekochte olieproducten tot
fluxolie

Fluxolie voor afzet als
reductiemiddel voor hoogovens

7) Zuivering vrijkomend afvalwater

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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Route 60
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Oliehoudende boorspoeling en
boorgruis (OBM)

1) Destillatie (BRP)

Voor hergebruik af te zetten
boorolie
en
Voor verbranding danwel stort af te
voeren droge stof

2) Zuivering vrijkomend afvalwater
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Op externe zuivering te lozen
a^alwater

Route 61
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Oliefractie van boor-, snij-, slijp- en
walsolie (BSSW-olie)

1) Filtratie

Naar afvalverbranding af te voeren
sediment

2) Menging met:
Halogeenhoudende
afgewerkte olie (route 57)
Oliefractie ows-mengsels
(route 58)
Vloeibare brandstof- en
olierestanten (route 59)
Halogeenarme oplosmiddelen
(route 67)
3) Eventuele ontwatering/fase
scheiding

Ingekochte olieproducten

4) Vacuümdestillatie

Light Ends voor afzet productie
industriële brandstof

5) Menging vrijkomende
fluxoliecomponent met
ingekochte olieproducten tot
fluxolie

Fluxolie voor afzet als
reductiemiddel voor hoogovens

6) Zuivering vrijkomend afvalwater

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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Route 67
Input

Be-/verwerkingshandelingen

Output

Niet-regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen

1) Filtratie (algemeen)

Naar afvalverbranding af te voeren
sediment

la) Filtratie tot fluxolie (geen
mening)

Fluxolie voor afzet als
reductiemiddel voor hoogovens

of
1b) Filtratie tot Light Ends (geen
menging)

Light Ends voor afzet nuttige
toepassing productie industriële
brandstof

of
Ingekochte brandstofproducten

2a) Externe vacuümdestillatie (PID)
met eventuele voorafgaande
menging met vloeibare
brandstof en olierestanten
(route 59) en ingekochte brand
stofproducten

Afvoer brandstof/olie-mengsel voor
externe be-/verwerking

of
2b) Interne vacuümdestillatie
(NRD) met eventuele vooraf
gaande menging met vloeibare
brandstof en olierestanten
(route 59) en ingekochte
brandstofproducten

Benzine- en gasoliecomponenten
voor afeet productie brandstoffen

of
3) Vacuümdestillatie tot fluxoliecomponent
Ingekochte olieproducten

Light Ends voor afzet nuttige
toepassing productie industriële
brandstof

4) Menging fluxoliecomponent met
ingekochte olieproducten tot
fluxolie
5) Opbulken met fluxolie verkregen
via route 57, 58, 59 en 61

Fluxolie voor afeet als
reductiemiddel voor hoogovens

6) Zuivering vrijkomend afvalwater

Op externe zuivering te lozen
afvalwater
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