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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 11 maart 2014
Nr. 2014-10.277/11,MV
Zaaknummer 507635
OLO nummer: 907465
Verzonden:

1 7 MAART 2 0 H

Beschikken hierbij op de aanvraag van RWE Eemshaven om een Veranderingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een Elektriciteitscentrale (kolen en biomassa gestookt).
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Wij hebben op 3 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van RWE Eemshaven
Holding B.V. Het betreft het veranderen van de (opslagcapaciteit van) rest-, afval- en hulpstofstromen; het
hebben van een tank-/opstelplaats voor interne transportmiddelen; het lozen van huishoudelijk afvalwater op
het openbaar riool; het wijzigen van voorschriften en het aanpassen (van de functie) van een gebouw. De
aanvraag gaat over Synergieweg 1 - 9 te Eemshaven. De aanvraag is geregistreerd onder (OLO) nummer
907465. Deze aanvraag is op ons verzoek op 2 september 2013 aangevuld met nadere gegevens.
Concreet wordt verzocht om:
Een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen van een bouwwerk);
Een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting).
1.2
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteiten:
Het wijzigen van een gebouw t.b.v. andere functies (artikel 2.1 lid 1 onder a en e Wabo);
Het opslaan van vliegas en bodemas in silo's (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
Het opslaan van chemicaliën, vloeibare brandstoffen en oliën in atmosferische bovengrondse tanks
(artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
Het opslaan van afvalstoffen in containers (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
Het hebben van een tank-/opstelplaats voor interne transportmiddelen;
Het lozen van huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool;
De uitvoering van bodem beschermende voorzieningen artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
Wijziging capaciteiten van gesloten systemen gevuld met olie of waterstof (artikel 2.1 lid 1 onder e
Wabo);
Het plaatsen van additionele noodstroomdieselcontainers (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
Het op verzoek van de vergunninghouder wijzigen van enkele voorschriften (artikel 2.1 lid 1 onder e
Wabo).

De volgende delen van de aanvraag, waaronder hier wordt begrepen de aanvraag d.d. 3 juli 2013 en de
daartoe behorende bijlagen, maken deel uit van deze vergunning:
Paragraaf 1.1: Achtergrond;
Paragraaf 1.4: Soortvergunningaanvragen en geldigheidsduur;
Paragraaf 2.1: Verandering opslagcapaciteit bodemas;
Paragraaf 2.2: Verandering opslagcapaciteit vliegas;
Paragraaf 2.3: Wijziging opslagen grond- en hulpstoffen;
Paragraaf 2.4: Wijzigingen opslagen rest- en afvalstoffen;
Paragraaf 2.5: Het lozen van huishoudelijk afvalwater op het openbare riool;
Paragraaf 2.6: Tank-/opstelplaats voor interne transportmiddelen;
Paragraaf 2.7: Overige wijzigingen ten opzichte van de oprichtingsvergunning Wm;
Bijlage A: Opslag en transport van grond- en hulpstoffen (bovengronds);
Bijlage B: Opslag van rest- en afvalstoffen;
Bijlage E: Lay-out van de centrale;
Bijlage F: Alle tekeningen behorend tot bijlage F;
Bijlage: 130618 Bouwaanvraag ROUGV.
Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is met de in de vergunning gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
1.3
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een onbepaalde termijn.
1.4
Geldigheid van de vergunning
De op 11 december 2007 voor de inrichting verleende omgevingsvergunning blijft van kracht.
1.5

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.
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OVERWEGINGEN
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 3 juli 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van RWE Eemshaven Holding B.V.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo.
Omdat de verstrekte gegevens en bescheiden bij de aanvraag niet volledig waren, hebben wij op 25 juli
2013 de aanvrager verzocht binnen 5 weken de gegevens aan te vullen. De aanvrager heeft op 2 september
2013 de gegevens aangevuld.
Wij hebben op 3 juli 2013 de ontvangst van de aanvraag en op 3 september 2013 de ontvangst van de
aanvullingen bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 21 december 2013 en op de
provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 18 december 2013 toegezonden aan de
aanvrager en belanghebbenden.
Tussen 23 december 2013 en 3 februari 2014 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in
het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis en is een ieder in de gelegenheid gesteld
om zienswijzen naar voren te brengen.
Mobilisation for the Environment (MOB) heeft -namens de Stichting Natuur en Milieu- per brief van
24 december 2013 zienswijzen op de ontwerpbeschikking ingebracht. Voor behandeling zie onder kopje 2.8
Zienswijzen.
Daarnaast zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit. Van
deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Tussen 17 maart 2014 en 28 april 2014 heeft de beschikking ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de
gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. Het besluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van
15 maart 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit bij brief van 13 maart 2014
toegezonden aan de aanvrager en aan de adviseurs.
2.3
Projectbeschrijving
De aanvraag om een omgevingsvergunning heeft betrekking op het veranderen van de voornoemde
inrichting met onder meer de volgende activiteiten:
Het wijzigen van een gebouw t.b.v. aangepaste functies (bouwaanvraag);
Het opslaan van vliegas in silo's (capaciteitsuitbreiding);
Het opslaan van droge bodemas in silo's (opslag in silo's in plaats van hal en capaciteitsuitbreiding);
Het opslaan van chemicaliën, vloeibare brandstoffen en oliën in atmosferische bovengrondse tanks
(capaciteitsuitbreiding en logistiek);
Het opslaan van afvalstoffen in containers (uitbreiding soorten, locaties en logistiek);
De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen (wijziging hoeveelheden en soorten);
Het hebben van een tank-/opstelplaats voor het aftanken van de interne transportmiddelen;
Het lozen van huishoudelijk af\/alwater op het openbare riool;
De uitvoering van bodembeschermende voorzieningen (correctie en actualisering BRD);
Wijziging capaciteiten van gesloten systemen gevuld met olie of waterstof;
Het plaatsen van additionele noodstroomdieselcontainers (bouwaanvraag);
Het op verzoek van de vergunninghouder wijzigen van enkele voorschriften (gelijkwaardige
voorzieningen).
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.4
Huidige vergunningsituatie
Op 11 december 2007, kenmerk nr. 2007 - 50439, MV, hebben wij aan RWE Power AG te Essen een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een
elektriciteitscentrale (2 x 800 MWe) op poederkolen en biomassa, gelegen op de locatie Eemshaven.
Op 25 september 2009, zaaknr. 204727, hebben wij een melding op grond van artikel 8.19 van de Wm
geaccepteerd voor het plaatsen van een 20 m^ dieseltank ten behoeve van het aftanken van het eigen
wagenpark.
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Op 25 januari 2011, zaaknr. 2011-03073/3, hebben wij een veranderingsvergunning ingevolge de Wm
verleend voor het plaatsen en gebruik van twee propaantanks voor de verwarming van bouwketen.
2.5
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.1 van de Wabo juncto
artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C
categorieën 1.3b en 28.4.e.2° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPCinstallatie behoort.
2.6
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
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 de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag
hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal
gegevens niet volledig was. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te
leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met 5 weken.
We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 september 2013. Hierdoor is de wettelijke procedure
opgeschort met 5 weken. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
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
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond;
Stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen;
De Inspectie Leefomgeving en Transport;
Rijkswaterstaat Noord-Nederland.
Tevens is de aanvraag ter informatie aan Groningen Seaports (als beheerder van de haven) toegestuurd.
Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen van Stichting Libau welstands- en monumentenzorg
Groningen. Zij heeft ten aanzien van de redelijke eisen van welstand in haar advies aangegeven dat het
bouwplan niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand.
2.8
Zienswijzen
Namens de Stichting Natuur en Milieu zijn per brief van 24 december 2013 zienswijzen op de ontwerpbeschikking ingebracht door Mobilisation for the Environment (MOB). De inspraakpunten worden in het
navolgende door ons behandeld/beantwoord. Het betreft de volgende inspraakpunten:
1) Zowel in voorschrift 8.1.1 als in voorschrift 8.1.7 hebt u een norm opgenomen die niet voldoet aan
BBT. In beide gevallen dient u "op of buiten de grens van de inrichting" te vervangen door "op
2 meter afstand van de stofbron". Dit conform vaste jurisprudentie van de Afdeling van nu al weer
enkele jaren geleden en die dan ook al enige jaren landelijk wordt toegepast.
Reactie: De door MOB voorgestelde wijziging van de voorschriften 8.1.1 en 8.1.7 is in
overeenstemming met hetgeen is opgenomen in artikel 3.22 van het (in een aantal gevallen
rechtstreeks werkende) Activiteitenbesluit milieubeheer. Ondanks dat desbetreffend artikel niet
rechtstreeks van toepassing is op de in voorschrift 8.1.1 en 8.1.7 genoemde activiteiten bij RWE
(omdat het niet-inerte stoffen betreft), menen wij dat RWE aan het gestelde in dit voorschrift kan en
moet voldoen. Wij hebben de voorschriften 8.1.1 en 8.1.7 conform het verzoek van MOB aangepast.
2) Voorschrift 8.1.6 is te vaag en dient nader te worden gespecificeerd met betrekking tot
schoonhouden (stofvrij) van de wegen, maximum snelheid en schoonhouden van voertuigen, etc.
Reactie: In voorschrift 8.1.6 is gesteld dat stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van
verkeer moet worden tegengegaan. Dit betreft ons inziens een goed controleerbaar doelvoorschrift,
waarbij het aan RWE zelf is om te bepalen op welke wijze zij dit zullen realiseren. De door MOB
benoemde zaken betreffen maatregelen/middelen die bijdragen om dit doelvoorschrift te realiseren.
Gezien de lokale omstandigheden/situering van de inrichting is er volgens ons geen noodzaak tot
het opnemen van middelvoorschriften naast het reeds opgenomen doelvoorschrift. Deze zienswijze
leidt derhalve niet tot aanpassing van de vergunning.
3) Voorschrift 8.1.9: opleveringsmeting is nodig.
Reactie: Op grond van deze zienswijze hebben wij aan de vergunning een extra voorschrift
(voorschrift 8.1.10) verbonden op grond waarvan er na het installeren of opleveren van een
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doekfilterinstallatie een opleveringsmeting dient te worden uitgevoerd om de goede werking te
verifiëren.
4) In de procedure voor de Wvo-vergunning hebben wij gevraagd om behandeling van het ABI-effluent
in een communale zuivering. Het argument van Rijkswaterstaat Noord-Nederland om dat niet voor te
schrijven was dat RWE niet aangesloten was op het openbare riool. Dat is nu kennelijk wel het
geval. Gezien de kwikvracht in het effluent van de ABI is het veel belangrijker dat het ABI-effluent op
de riolering wordt geloosd en nagezuiverd dan het sanitaire afvalwater.
Reactie: De lozing van het effluent van de ABI is vergund in de Wvo-vergunning (thans Watervergunning) en valt buiten de scope van de nu te verlenen Wabo-vergunning.
n.b.: in toelichtende zin merken we nog op dat het 'gemeentelijk riool' waarover in de aanvraag wordt
gesproken in werkelijkheid een rioolstelsel is van Groningen Seaports dat uitmondt in een opvangbassin in de Eemshaven. Vanuit dat opvangbassin wordt het afvalwater door het Waterschap
Noorderzijlvest per as afgevoerd naar de RWZI te Garmerwolde. Naast de vele extra transportbewegingen die zouden ontstaan als het ABI-effluent ook deze route zou volgen, geldt ook dat de
zuiveringstechniek van de RWZI is bedoeld voor zuurstofbindende stoffen. En dat geldt niet voor
effluent van de ABI.
3.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1
Activiteitenbesluit 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 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Bij
vergunningplicht betreft het een type C inrichting en kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van
toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.
De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten
die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
Binnen de inrichting vindt, de in deze aanvraag opgenomen activiteit, "opslag van diesel en afgewerkte olie
in bovengrondse tanks" (<150 m^) plaats hetgeen valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.
Voor deze aangevraagde activiteit houdt dit in dat deze valt onder de volgende rechtstreeks werkende
artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:
Paragraaf 3.4.9 Opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
Hoofdstuk 1, de afdelingen 2.1 toten met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen).
Tevens is met ingang van 1 januari 2013 afdeling 2.4. Bodem van het Activiteitenbesluit van toepassing
geworden op de gehele inrichting en deze vervangt van rechtswege de, in hoofdstuk 6 van de oprichtingsvergunning opgenomen, voorschriften betreffende de uitvoering, keuring en onderhoud van bodembeschermende voorziening en maatregelen.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen aanvullende maatwerkvoorschriften
worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteit. Voorts is er voor de bestaande situatie overgangsrecht
opgenomen in het Activiteitenbesluit. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften
vastgesteld en het overgangsrecht heeft geen invloed op voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit
het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.
3.2
M.e.r.
De aangevraagde veranderingen vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit
milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER opgesteld hoeft te worden en ook geen merbeoordeling hoeft te worden uitgevoerd.
4.

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

4.1
Toetsing aan de beheersverordening
Het plan is gelegen binnen het plangebied van de vastgestelde beheersverordening Eemshaven. Het
desbetreffende perceel heeft de bestemming " Industrie". Het plan is niet in strijd met de (bouw)voorschriften
van de vastgestelde beheersverordening Eemshaven.
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4.2
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen heeft in haar brief van 25 september 2013
geadviseerd, dat het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet in strijd is met redelijke eisen
van welstand.
4.3
Toetsing aan het Bouwbesluit
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het
Bouwbesluit.
4.4
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de bepalingen van de
bouwverordening.
4.5
Toetsing bodem
De veranderingen/wijzigingen op de bouwactiviteiten zijn zodanig gesitueerd dat deze vallen binnen de
contouren van het verkennend bodemonderzoek met de volgende kenmerken:
Titel
: Nulsituatie onderzoek toekomstige RWE-centrale te Eemshaven;
uitgevoerd door : Tauw;
opdrachtgever
: RWE;
datum rapport
: 22 juli 2009;
projectnummer : 4618967.
De resultaten van dit verkennend (water)bodemonderzoek geven aan dat er geen milieuhygiënische
belemmeringen zijn voor de bouwactiviteiten. Dit geldt ook voor de nu aangevraagde voorgenomen
wijzigingen van de bouwactiviteiten.
Het onderzoek is nog als voldoende recent te beschouwen en is conform de NEN 5740 uitgevoerd.
4.6
Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten
De adviezen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de
juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.
5.

HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

5.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en veranderen van de werking van (onderdelen van) een
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
5.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
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;
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;
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;
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 tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
Bij het opstellen van de oprichtingsvergunning in 2007 had de aanvrager de beschikking over minder
gedetailleerde gegevens met betrekking tot onderdelen van de inrichting. De voortschrijdende ontwikkeling
en detailengineering hebben in het bijzonder met betrekking tot de behandeling van proceswater, de
verwerking van afvalwater en de behandeling en opslag van bodemas tot aanpassingen en veranderingen
van de installaties, voorzieningen en toegepaste chemicaliën, geleid.
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Ten opzichte van de oprichtingsvergunning, uit 2007, is voor deze procesonderdelen van de inrichting nu
gedetailleerdere informatie beschikbaar. Met name over de uitvoering van installaties en voorzieningen.
Daarnaast worden er in veel gevallen, voor een efficiëntere procesvoering, grotere opslagcapaciteiten
aangevraagd dan destijds vergund. Tezamen met 6 jaar voortschrijdend inzicht geeft dit ons aanleiding een
aantal, op de thans aangevraagde veranderingen betrekking hebbende, voorschriften uit de
oprichtingsvergunning te vervangen dan wel te actualiseren. Dit komt tevens de leesbaarheid, eenduidigheid
en handhaafbaarheid van de voorschriften ten goede. Daarnaast bevat de aanvraag een verzoek van de
aanvrager om, binnen de beste beschikbare techniek (BBT), de redactie van een aantal voorschriften aan te
passen waardoor deze voorschriften minder rigide worden en andere gelijkwaardige oplossingen mogelijk
maken. Met name geldt dit met betrekking tot de vloeistofdichte vloer van de accuruimte en de voorschriften
met betrekking tot de luchtcompressoren.
5.3
Beste beschikbare techniek
5.3.1 Inleiding
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen, die de inrichting voor
het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek (BBT) worden toegepast.
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving
geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die
genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we
van een IPPC-installatie.
Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening
houden met Europese referentiedocumenten (BREF's). 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.
Een BBT-conclusie is een document met de conclusies over de beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig de Richtlijn industriële emissies. Als voor de desbetreffende activiteit nog geen BBTconclusies zijn vastgesteld gelden de hoofdstukken "Best Available Techniques (BAT)" uit de BREF's als
BBT-conclusie. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie voor publicatie op internet. Zij
worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht (Mor). Een actueel overzicht
van de BBT-conclusies is te vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil www.infomil.nl/bbt-conclusies.
5.3.2 Toetsing
Op de aangevraagde verandering van de inrichting is de BREF Op- en overslag bulkgoederen van
toepassing. Deze BREF geldt per 1 januari 2013 als BBT-conclusie.
Naast de BBT-conclusie hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Mor
aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken:
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012;
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012;
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2011 versie 1.1
(december 2012);
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28: Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties, december 2011;
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29: Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks, oktober 2008.
Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke
toetsing aan de relevante milieucompartimenten.
5.3.3
Conclusie
Uit de toetsing blijkt dat er binnen de inrichting IPPC- installaties aanwezig zijn. De inrichting voldoet - met
inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare techniek (BBT) ter
voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie en externe
veiligheid. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
5.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld. Op 24 april 2013 is dit plan door Provinciale Staten met twee jaar verlengd.
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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 zgn. VTH-kader). Als bijlagen bij dit VTHkader 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.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder in aanmerkingneming daarbij van 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
productieprocesse n.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
5.5
Groene Wetten
5.5.1
Natuurbeschermingswet 1998
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de vergunningverlening voor activiteiten die invloed
kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden en op de natuurwaarden
van beschermde natuurmonumenten. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden vormen samen de Natura 2000
gebieden. De centrale als geheel kan effecten hebben op Natura 2000-gebied De Waddenzee. Er moet
daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats kan verslechteren, bezien
in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor
het gebied is aangewezen.
Op grond van de ingediende aanvraag is geconcludeerd dat de aangevraagde veranderingen geen
relevantie hebben met de Nbw-vergunning.
5.5.2
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 grond van de ingediende aanvraag is geconcludeerd dat er m.b.t. de aangevraagde veranderingen geen
ontheffing Flora- en faunawet is vereist.
5.6
Milieuzorg
5.6.1 Algemeen
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
RWE beschikt ten tijde van de onderhavige aanvraag over een gecertificeerd milieuzorgsysteem welke
betrekking heeft op de bouw en de techniek. Voor de operationele fase zullen nog aanpassingen moeten
worden doorgevoerd in het intern milieuzorgsysteem, zodat het huidige milieuzorgsysteem niet is
meegenomen bij - en geen invloed heeft gehad op - het stellen van voorschriften.
5.7
Primaire ontdoeners van afvalstoffen
5.7.1
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP (landelijk afvalbeheerplan) 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 provinciale beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en Vergunningverlening", van 27 mei 2003. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk
moet worden voorkomen of beperkt.
De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie
van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan
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25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval liggen boven de gehanteerde ondergrenzen. Gelet
op de, te verwachten, hoeveelheden en het feit dat bij de oprichting reeds rekening is gehouden met
implementatie van alle van toepassing zijnde preventiemaatregelen zijn wij van mening dat verdere
preventiemaatregelen nu niet zinvol zijn. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan
wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.
5.7.2
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.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de afvalstoffen die vrijkomen gescheiden worden opgeslagen
en afgevoerd naar de respectievelijke verwerkers Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in
voorliggende situatie daarom niet redelijk van de aanvrager verdergaande afvalscheiding, dan aangevraagd,
te verlangen.
5.7.3
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afval beheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
5.8
Afvalwater
5.8.1 Inleiding
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wabo-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing van afvalwater op het openbare riool en het door een openbaar lichaam
beheerd zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van
het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteitvan het
oppervlaktewater en zijn aan de vergunning verbonden.
Tijdens de bouw van de centrale en alle bijbehorende facilitaire voorzieningen is al het afvalwater (al dan
niet via een eigen zuivering) op het oppervlaktewater geloosd. Vanaf de ingebruikname van de centrale
wordt het uit het "normale" in bedrijf zijn van de installatie te lozen huishoudelijke afvalwater geloosd op het
openbaar riool. Voor deze afvalwaterstroom wordt nu vergunning aangevraagd.
In de aanvraag is een lozing van circa 1 0 - 2 0 m^/dag huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk
vuilwaterriool opgenomen. Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwaterriool
is de hydraulische capaciteit van dit riool.
Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen
deze lozing.
Met betrekking tot deze lozing gelden de voorschriften m.b.t. de lozingen uit de oprichtingsvergunning van
2007. Aan de nu aangevraagde vergunning zijn verder voorschriften met betrekking tot uitvoering, gebruik
en onderhoud van olieafschelders en slibvangers opgenomen.
5.9
Geluid
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de in de oprichtingsvergunning vergunde
geluidruimte. Derhalve is op dit onderwerp in dit besluit niet nader ingegaan.
5.10
Lucht
5.10.1 stof
Ten gevolge van de op- en overslag van de vliegas- en bodemas in silo's, bulkwagens en schepen komen er
binnen de inrichting stofemissies vrij.
Op grond van de NeR geldt voor emissies uit puntbronnen, zoals de afzuiging bij silo's en bulkverlading, een
toegestane emissieconcentratie van 5 mg/Nm^.
Voor de open verlading in schepen gelden regels ter voorkoming van overlast door verstuiving.
Stuifgevoelige goederen (als vliegas en bodemas) worden conform bijlage 4.6 Klasse-indeling stuifgevoeiige
goederen als volgt ingedeeld:
51 sterk stuif gevoelig, niet bevochtigbaar;
52 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
53 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
54 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
55 nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Vliegas valt binnen klasse S2 en bodemas valt binnen klasse S4.
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In hoofdstuk 8 zijn voorschriften opgenomen om stofoverlast naar de omgeving, als gevolg van het verladen
in schepen, te voorkomen.
5.10.2 Geur
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de geursituatie. Derhalve is op dit onderwerp in dit
besluit niet nader ingegaan.
5.11
Bodem
5.11.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM (nu l&M) heeft de NRB in overleg met vergunningverleners,
onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. 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 "bodem" voorschriften in het Activiteitenbesluit
sluiten dan ook aan bij dit beleid.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming t.b.v.
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Binnen de inrichting vindt opslag, verlading en transport plaats van aardolieproducten en chemicaliën.
Daarnaast staat binnen de inrichting een groot aantal transformatoren opgesteld die gevuld zijn met
transformatorolie. Dit zijn potentieel bodembedreigende activiteiten.
Bij de wijziging van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2013 is afdeling 2.4 'Bodem' van dit besluit van
toepassing geworden op IPPC-inrichtingen en zijn, met in achtneming van het algemeen overgangsrecht en
overgangsrecht bodem van het Activiteitenbesluit, de voorschriften voor bodembeschermende voorzieningen
en bodembeschermende maatregelen van rechtswege vervallen en vervangen door de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. Ons inziens heeft dit niet geleid tot een verzwaring
van bodemvoorschriften en eventueel maatwerk op dit aspect is niet aan de orde.
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende
activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.
5.11.2 Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem
Uit het bodemrisicodocument blijkt onder meer dat:
De opslagtanks worden geplaatst binnen een vloeistofdichte (calamiteiten)opvang en/of uitgevoerd als
dubbelwandige tank (met lekdetectie) en/of in een gebouw met onderkeldering;
De transformatoren een gesloten proces/systeem vormen en voorzien zijn van een gecontroleerde
hemelwater- en calamiteitenopvangvoorziening;
Bovengrondse transportleidingen liggen boven een vloeistofkerende voorziening. De appendages
(flenzen, kleppen e.d. van transportleidingen) zijn zoveel mogelijk gesitueerd binnen de
desbetreffende (calamiteiten)opvangvoorzieningen van de tanks. De leidingen zelf zijn gelast en
drukgetest en onderdeel van het inspectieregime van de inrichting;
Pompen staan boven een vloeistofdichte opvangvoorziening (lekbak of pompput) of in een gebouw
met onderkeldering;
De riolering vloeistofdicht is.
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet,
de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het
verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
5.11.3 Beoordeling en conclusie
Op grond van de voornoemde afweging vinden wij dat hier sprake is van BBT.
5.12
Veiligheid
5.12.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
Binnen de inrichting zijn van de in het BRZO genoemde stoffen geen hoeveelheden aanwezig die de daar
genoemde drempelwaarden overschrijden. Het BRZO is derhalve niet van toepassing.
5.12.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is niet van toepassing op deze inrichting, een verdere
beschouwing van het BEVI laten wij dan ook achterwege.
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5.12.3 Brandveiligheid
De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de algemene brandveiligheid binnen de inrichting.
Derhalve gaan wij er van uit dat de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de
respectievelijke PGS-richtlijnen ook toereikend zijn voor de in dit besluit te vergunnen veranderingen.
5.12.4 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel en olie in tanks
Voor de opslag van diesel, smeerolie, hydrauliekolie, afvalolie en afgewerkte olie is PGS 29:2008 en
30:2011 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag in tanks. In deze vergunning
wordt een uitbreiding van het aantal tanks aangevraagd derhalve verwijzen wij met betrekking tot de op te
leggen voorschriften naar de voorschriften die hieromtrent al zijn verbonden aan de oprichtingsvergunning.
Nieuw in dezen is de tankplaats voor intern gebruik bij de 20 m^ dieseltank. In de aanvraag is aangegeven
dat de doorzet van diesel ca. 200 m^/jaar zal zijn. Hierdoor wordt de doorzet (> 25 m^/jaar) gekarakteriseerd
als een grootschalige aflevering en valt de tankplaats onder het regime van de PGS 28:2011 en wordt in de
opgenomen voorschriften hierbij aangesloten.
5.12.5 Opslag van chemicaliën in tanks
Binnen de inrichting zijn tanks aanwezig voor de opslag van:
Natronloog (50%);
Zoutzuur (30%);
Chloorbleekloog(12,5%);
Ammonia (24,7%);
Ijzerchloride (40%);
Natriumwaterstofsulfiet (35 - 40%);
Waterstofperoxide (35%).
Voor de verlading en opslag van chemicaliën in bovengrondse tanks zijn de in de oprichtingsvergunning
opgenomen voorschriften vervangen door voorschriften die aansluiten bij de certificering ingevolge de BRL
K903/8 en dan in het bijzonder bij hoofddeelgebied F. Dit is gedaan op basis van voortschrijdend inzicht en
de gedetailleerdere gegevens van de aanvraag alsmede om overzicht en handhaafbaarheid van de voorschriften te vergroten.
Voor de opslag van kalkmelk kan een minder strikt regime worden gehanteerd vanwege het minder
milieubelastende karakter van de stof. Hier kan met een keuring conform DIN EN 10204 worden volstaan.
5.12.6 Opslag van ammonia
Ten behoeve van de DeNOx-installatie (SCR) vindt opslag van ammonia plaats in twee opslagtanks van
400 m^. Er wordt ammonia gebruikt met een maximale concentratie van 24,7%. In de vigerende vergunning
is aangegeven dat de opslag conform PGS 12 diende te geschieden; deze norm is destijds echter onjuist
voorgeschreven voor de onderhavige situatie, zodat dit met het verlenen van deze vergunning wordt
hersteld.
Ten aanzien van de opslag van ammonia heeft RWE in de aanvraag het daarvoor te treffen
voorzieningenniveau aangegeven. De tanks zijn ontworpen volgens de NEN EN 14015 en er is sprake van
ondermeer een dubbelwandige tank met lekdetectie en een gezamenlijke opvangvoorziening waarvan de
opvangcapaciteit 1,1 keer (=110 %) het volume van de inhoud van één tank bedraagt. Het ontwerp en het
vereiste voorzieningenniveau is door ons overgenomen in de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
Daarnaast zijn specifiek voor de op- en overslag van ammonia voorschriften aan de vergunning verbonden
welke voor een belangrijk deel voortvloeien uit de PGS 29: 2008.
5.12.7 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van hulpstoffen ten behoeve van de ketelwaterbereiding en de afvalwaterbehandeling en
overige verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is de PGS 15:2011 versie 1.1 van toepassing. De richtlijn PGS
15:2011 versie 1.1 maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan lOton. In deze vergunning wordt
verwezen naar de voorschriften in de oprichtingsvergunning en hebben wij een voorschrift opgenomen
waarin is vastgelegd dat een opslag moet voldoen aan PGS 15:2011 versie 1.1 en dat niet meer dan 10 ton
per opslagvoorziening mag worden opgeslagen.
5.12.8 Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor diverse toepassingen in de procesbeheersing,
onderhoud en werkplaats. Het gaat dan om grote hoeveelheden waterstofgas, argon, diverse andere
gassen. De opslag van gasflessen valt onder PGS 15:2011 versie 1.1. In de vergunning zijn de voorschriften
uit de oprichtingsvergunning overeenkomstig van toepassing verklaard op de veranderingen.
5.12.9 Laad- en losplaatsen
Ten aanzien van het laden en lossen van tanks en bulkwagens zijn voorschriften opgenomen die de kans op
calamiteiten en schadelijke gevolgen voor het milieu moeten voorkomen.
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5.13
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de volgende onderdelen geen
deel uitmaken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
Onder "Besluit" is aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een voldoende uitvoerig en onderling samenhangend
geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te
stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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HET IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING
1

ALGEMEEN

1.1

Eerdere vergunningen

1.1.1
De volgende hoofdstukken en paragrafen van de voorschriften behorende bij de oprichtingsvergunning met
kenmerk nr. 2007 - 50439, MV van 11 december 2007 zijn van toepassing op de veranderingen verleend in
onderhavige vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald:
Hoofdstuk 1 Algemeen, §1.1 -1.5;
Hoofdstuk 3 Rest- en afvalstoffen;
Hoofdstuk 4 Afvalwater;
Hoofdstuk 7 Veiligheid;
Hoofdstuk 8 Geluid;
Hoofdstuk 9 Grond- en hulpstoffen, 9.1 - 9.3, 9.5, 9.7 - 9.9 en 9.11;
Hoofdstuk 10 Installaties;
Hoofdstuk 11 Lucht, §11.3;
Hierbij wordt expliciet opgemerkt dat § 9.8 niet van toepassing is op gesloten systemen (transformatoren
e.d.)

1.1.2
De volgende hoofdstukken en paragrafen van de voorschriften behorende bij de oprichtingsvergunning met
kenmerk nr. 2007 - 50439, MV van 11 december 2007 vervallen cq. worden vervangen met het
onherroepelijk worden van de onderhavige vergunning:
Voorschrift 3.1.1, afvalscheidingstabel;
Voorschrift 3.2.7, opslag bodemassen;
Paragraaf 3.3, opslag vliegas;
Paragraaf 3.4, opslag bodemas;
Hoofdstuk 6, Bodem;
Voorschrift 9.4.1, opslag ammonia;
Paragraaf 9.6, opslag van buikvloeistoffen in atmosferische tanks;
Voorschrift 9.10.1, Wijziging chemicaliëngebruik waterbehandeling;
Paragraaf 10.2, Luchtcompressoren;
Voorschrift 10.5.6, vloeistofdichte vloer accuruimte;
Voorschrift 11.3.2, toepassing filterinstallatie.

2

AFVALSTOFFEN (aanvullend)

2.1
Opslag van rest- en afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan
2.1.1
In de inrichting wordt niet meer dan de in bijlage B van de aanvraag aangegeven hoeveelheden aan rest- en
(gevaarlijke) afvalstoffen bewaard.

2.1.2
Indien de afzet van de opgeslagen rest- of afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de
stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de (gevolgen van
de) stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.1.3
Binnen de inrichting vindt opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen uitsluitend plaats in
opslagvoorzieningen overeenkomstig de PGS 15 met een maximale opslaghoeveelheid van 10 ton per
opslagvoorziening.
2.2

De opslag van slib, grofvuil en vloeibare afvalstoffen

2.2.1
Vloeibare afvalstoffen in emballage zijn inpandig geplaatst, op een vloeistofdichte vloer of op een
vloeistofdichte lekbak.
2.2.2
Een vloeistofdichte lekbak kan, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de totale hoeveelheid
erboven opgeslagen vloeistoffen bevatten. In de overige gevallen heeft de bak een inhoud van ten minste de
grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
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2.2.3
Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s)
als mede het vervoer van de afvalcontainers moet zodanig plaatsvinden, dat zich, zowel binnen als buiten de
inrichting geen afval kan verspreiden.
2.2.4
Slib afkomstig uit de proceswaterbereiding en ABI-slib wordt inpandig opgeslagen in containers welke op
een vloeistofkerende vloer zijn opgesteld.
2.3

Opslag bodemas en vliegas

2.3.1
In de inrichting wordt, uitsluitend, droge bodemas, met een maximum van 4000 m^, in de daarvoor bestemde
silo's opgeslagen. De silo's zijn voorzien van niveaumeting met signalering/alarmering en een automatische
vulstop middels een grensschakelaar om overvullingen te voorkomen.
2.3.2
In de inrichting wordt maximaal 40.250 m^ aan vliegas in de daarvoor bestemde silo's opgeslagen. De silo's
zijn voorzien van niveaumeting met signalering/alarmering en een automatische vulstop middels een
grensschakelaar om overvullingen te voorkomen.
2.3.3
Voor zowel de bodemas als ook de vliegas geldt dat bij het transport naar de silo's en vanuit de silo's naar
de verlading zodanige maatregelen zijn getroffen dat stofverspreiding wordt voorkomen. Transportbanden en
de inlaat- en afwerpzijde daarvan zijn daartoe omkast. Evenzo is een pneumatisch transportsysteem
stofdicht uitgevoerd.
2.3.4
De verdringingslucht en proceslucht die bij het vullen van een silo en bij het verladen wordt, voor deze
ontwijkt naar de atmosfeer, behandeld in een stofafscheidingsinstallatie. De gereinigde luchtstromen hebben
een reststofgehalte s 5 mg/Nm^.

3

AFVALWATER

3.1

Voorzieningen lozingen minerale oliën

3.1.1
Afvalwater afkomstig uit opvangvoorzieningen voor opslagen van oliën, tankplaats of onder met olie gevulde
installaties wordt, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en
olieafscheider geleid. Het effluent bevat niet meer dan 200 mg/l minerale oliën, bepaald volgens NEN-ENISO 9377.

3.1.2
De slibvangput en de olieafscheider voldoen aan en zijn gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en
onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of zijn voorzien van een
kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling
waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

3.1.3
Het afvalwater afkomstig van een slibvangput/olieafscheider kan, voor vermenging met ander afvalwater
plaatsvindt, op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

3.1.4
Van elke lediging, inspectie en het onderhoud van een slibvangput/olieafscheider wordt onder vermelding
van datum en bevindingen aantekening gemaakt in een logboek.

3.1.5
Sanitair afvalwater mag niet door voorzieningen zoals een slibvangput of een olieafscheider worden geleid.

4

AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

4.1
Grootschalige aflevering (meer dan 25 m^ per jaar)
4.1.1
De vaste afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van vloeibare brandstof aan de voorschriften 2.2.1, 2.2.3,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.8 - 2.3.14, 4.5.6, 4.5.8, en de voorschriften uit § 2.4 - 2.7, 3.2, 3.4, 4.3, 4.4, 5.2 en 5.5 - 5.7
van PGS 28.
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4.1.2
Als een deel van de afleverinstallatie, leidingen of de afleverslang zich onder het hoogste vloeistofniveau van
de tank kunnen bevinden is een antihevel beveiliging aangebracht tussen de tank en de flexibele
afleverslang.

5

LAAD- EN LOSPLAATS

5.1

Algemeen

5.1.1
Reguliere laad- en losactiviteiten vinden alleen plaats op daartoe speciaal ingerichte laad- en losplaatsen.

5.1.2
De laad- en de losplaatsen zijn:
a
duidelijk gemarkeerd of duidelijk door borden aangegeven;
b
goed bereikbaar;
c
zodanig uitgevoerd dat het veilige laden en lossen is gewaarborgd.

5.1.3
De toe- en afvoerwegen naar en van de laad- en losplaatsen zijn als zodanig duidelijk aangegeven en
garanderen een veilige route voor de daarvan gebruikmakende (tank/bulk)auto's. Behoudens in
noodsituaties mogen geen andere wegen door (tank/bulk)auto's worden gebruikt.

5.1.4
Op de laad- en de losplaatsen zijn geen motorvoertuigen aanwezig anders dan voor het laden en het lossen
van producten.

5.1.5
Voordat enige verladingshandeling plaatsvindt, is:
a
de motor van de (tank/bulk)auto uitgeschakeld;
b
de (tank/bulk)auto zodanig op zijn plaats opgesteld, dat wegrijden tijdens de laad- en/of
loswerkzaamheden wordt voorkomen.
Tijdens het laden en lossen is de motor van de (tank/bulk)auto uitgeschakeld, tenzij dit voor het laden of
lossen noodzakelijk is.

5.1.6
Producten worden slechts verladen in (tank/bulk)auto's die geschikt zijn voor het te laden product.

5.1.7
Bij het laden van (tank/bulk)auto's, waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, is het reservoir van de
(tank/bulk)auto geaard om de statische elektriciteit effectief af te voeren.

5.1.8
De aarding is aangebracht vóórdat de los-/laadslang wordt aangesloten en wordt niet eerder verwijderd dan
nadat het laden is beëindigd en de los-/laadslang is weggenomen.

5.1.9
Afsluiters, deksels en dergelijke van (tank/bulk)auto's, die zich op het terrein van de inrichting bevinden, zijn
goed gesloten, behoudens tijdens het laden of het lossen. Lekkage vindt niet plaats.
5.2

Lossen chemicaliën en overige vloeistoffen

5.2.1
Het lossen van tankauto's vindt lekvrij plaats.
5.2.2
Elk aansluitpunt voor los-/laadslangen is voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit
blijkt voor welk product het aansluitpunt wordt gebruikt.
5.2.3
Bij toepassing van los-/laadslangen worden deze steeds eerst visueel op hun goede staat gecontroleerd
alvorens te worden gebruikt. Beschadigde slangen mogen niet worden gebruikt.
5.2.4
Indien los-/laadslangen na het lossen of het laden worden leeggemaakt, dan zijn voorzieningen aangebracht
om ze leeg te laten stromen voordat ontkoppeling plaatsvindt. De vrijkomende stoffen worden naar een
daartoe bestemd en doelmatig systeem afgevoerd.
5.2.5
Gedurende de laad- en de loswerkzaamheden moet ter plaatse deskundig personeel aanwezig zijn.
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5.3
Laden buiktransporten (o.a. vlieg- en bodemas)
5.3.1
Het laden van (tank/bulk)auto's aan de bovenzijde vindt slechts plaats, indien hiervoor een laad- en/of
losbordes aanwezig is of aan de (tank/bulk)auto zodanige voorzieningen aanwezig zijn, dat onder alle
omstandigheden gemakkelijk toegang tot de vul-/losopening van de (tank/bulk)auto's mogelijk is.
5.3.2
Het laden van (tank/bulk)auto's vindt zonder morsen en/of stofverspreiding plaats.
5.3.3
Voordat wordt overgegaan tot het vullen van een (tank/bulk)auto zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat
vullen tot boven het voor het product toelaatbare niveau niet mogelijk is.

6

OPSLAAN VAN STOFFEN IN OPSLAGTANKS

6.1

Chemicaliëntanks

6.1.1
Een tank met een inhoud van meer dan 2 m^ en de daarbij behorende leidingen en appendages voor de
opslag van chemicaliën zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig
de hierna genoemde paragrafen van de BRL-K903/08
Deel I: 1.9; 3.1 t/m 3.17; 5.1 t/m 5.7;
Deel II: 1.41,5.1 t/m 5.12;
Deel III: 3.1 t/m 3.3.
In afwijking van het voorgaande volstaat voor de kalkmelktank een keuring conform DIN EN 10204.

6.1.2
Vergunninghouder mag in afwijking van bovenstaande (voor de reeds bestaande tanks) andere
gelijkwaardige maatregelen treffen. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregelen
minstens evenveel bijdragen aan de veiligheid en het veilig gebruik van de installatie.
Vergunninghouder dient een gelijkwaardig veiligheidsniveau middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie
conform PBV-107776:2005, "Richtlijn Tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en
bovengronds" en een aanvullende ontwerpverklaring door de KIWA - dan wel een door een andere
certificerende instelling geregistreerd installatiecertificaat - aan te tonen.
Een opgestelde Risico Inventarisatie en -evaluatie overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit, waarin is aangetoond dat de installatie aan deze richtlijn voldoet en een
verklaring van een geaccrediteerde certificatie-instelling dat het non-standaard-deel van de installatie is
uitgevoerd overeenkomstig de Risico Inventarisatie en -evaluatie wordt binnen drie maanden na installatie
aan het bevoegd gezag overlegd. In geval van relevante wijzigingen wordt deze procedure herhaald.

6.1.3
Een tank is voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De wordt slechts voor 95%
gevuld.

6.1.4
Tanks (met bijbehorende pompen, appendages ed.) waarin zich chemicaliën bevinden die met elkaar
kunnen reageren worden, middels gescheiden calamiteitenopvangvoorzieningen, zodanig van elkaar
afgescheiden dat de chemicaliën op geen enkele wijze met elkaar in contact kunnen komen.

6.1.5
Een tank, pompen, leidingen en appendages is blijvend vloeistofdicht en zodanig geconstrueerd en
onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze zijn bestand tegen
de druk en temperatuur welke hierin kan optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

6.1.6
Een tank is voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt is voorzien van een duidelijk
opschrift van het in de tank op te slaan medium.

6.1.7
Indien de tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau is zo dicht mogelijk bij de
tank een afsluiter geplaatst.

6.1.8
Een vloeistofoverloopleiding is zodanig uitgevoerd, dat ten gevolge van de vloeistofstroming in de leiding
geen hevelwerking optreedt waardoor het vloeistofreservoir wordt leeg getrokken. De
vloeistofoverloopleiding mondt uit in de vloeistofdichte lekbak onder het reservoir.
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6.2

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

6.2.1
Ammonia dient te worden opgeslagen in de twee daarvoor bestemde roestvaststalen dubbelwandige
opslagtanks van elk 400 m^, welke zijn ontworpen en gefabriceerd conform NEN-EN 14015 en zijn voorzien
van lekdetectie.
6.2.2
Voor de op- en overslag van ammonia moet worden voldaan aan de regels zoals genoemd in de volgende
onderdelen van de PGS 29:2008:
paragraaf 6.1 (items 68 en 71);
paragraaf 6.1.2 (item 73);
paragraaf 6.3.1 (item 79);
paragraaf 6.3.6 (item 87);
paragraaf 7.3.1 (items 94 t/m 97 en 101 t/m 105);
paragraaf 10.2 (item 236);
paragraaf 10.4 (item 241).
6.2.3
Alvorens met het vullen van de tank met ammonia wordt begonnen, moet nauwkeurig worden vastgesteld
hoeveel de tank kan worden bijgevuld. Rondom het vulpunt dienen doelmatige voorzieningen te worden
getroffen om eventuele gemorste stoffen te kunnen opvangen en te verwijderen.
6.2.4
Tijdens het vullen van de tank met ammonia mag geen ammoniakdamp naar de buitenlucht worden
geëmitteerd.
6.2.5
Onverhoopte lekkages van ammonia dienen te worden afgevoerd naar het calamiteitenbassin.

6.2.6

De vulling van de tank mag ten hoogste 95 % van de inhoud bedragen. Alle onderdelen van de
tankinstallatie, de ondersteunende constructie en de vloeistofopvangvoorzieningen van de tank waarin
ammonia wordt opgeslagen, moeten ieder kwartaal uitwendig visueel worden gecontroleerd op eventuele
gebreken. Elke controle dient te worden opgenomen in het registratiesysteem.
6.2.7
De ammoniatank dient ten minste binnen vijfjaar na de datum van ingebruikname, en vervolgens elke vijf
jaar, door of namens het KIWA dan wel een andere gecertificeerde instelling op vloeistofdichtheid en
deugdelijkheid te worden onderzocht/ herbeoordeeld.

7

IBC'S - DOSEERCHEMICALIEN WATERBEHANDELING EN ABI

7.1

Algemeen

7.1.1
De IBC-shuttle systemen (inclusief bijbehorend leidingwerk, appendages en pompen) en de daarin
toegepaste materialen zijn geschikt voor het medium waarmee ze in aanraking komen en zijn ontworpen
voor en bestand tegen de optredende drukken, temperaturen en wisselingen hierin.

7.1.2
Een IBC-shuttlesysteem (inclusief bijbehorend leidingwerk, appendages en pompen) is opgesteld boven
vloeistofdichte (calamiteiten)opvangvoorzieningen of boven een vloeistofdichte onderkeldering. De
opvangvoorzieningen kunnen ten minste de maximale hoeveelheid vloeistof bevatten, die in het
desbetreffende systeem aanwezig kan zijn.

7.1.3

Buiten gebruik gestelde systemen zijn gereinigd en geïsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties
bijvoorbeeld door middel van afblinden.

7.1.4
IBC-shuttle systemen waarin gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen, zijn voorzien van een hoog-laagniveau beveiliging.

7.1.5
Over- en onderdrukbeveiligingen op IBC-shuttle systemen zijn zodanig uitgevoerd dat de druk de maximale
ontwerpdruk niet overschrijdt en onderdruk voorkomen wordt.

7.1.6
In de ruimte waarin de IBC-shuttle systemen zijn opgesteld zijn uitsluitend in de systemen gekoppelde IBCs
aanwezig. Gekoppelde IBCs worden hierbij beschouwd als werkvoorraad. In deze ruimte is opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen (volle en lege IBCs) niet toegestaan.
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7.1.7
De IBC-shuttle systemen (inclusief bijbehorend leidingwerk, appendages en pompen) is tegen bevriezing
beschermd.

7.1.8
Daar waar gevaar tegen aanrijding bestaat zijn de IBC-shuttle systemen, leidingen, -ondersteuningen en
dergelijke doelmatig tegen aanrijding beschermd.
Toelichting:
De beveiliging dient er in hoofdzaak op gericht te zijn calamiteiten ten gevolg van het gebruik van heftrucks
in de opstelruimte te voorkomen.

7.1.9
Van de binnen de inrichting gebruikte chemicaliën wordt een administratie bijgehouden. Deze administratie
bevat de volgende gegevens:
Naam en samenstelling van de toegepaste chemicaliën;
De dosering, het jaarverbruik en de eindconcentratie van de werkzame stoffen;
Eventuele incidenten, calamiteiten en andere ongewone voorvallen met chemicaliën;
De material safety data sheet (MSDS) van alle gebruikte chemicaliën.
Wijzigingen van (veranderingen in/van) de toegepaste chemicaliën, worden onder overlegging van de
(nieuwe) MSDS'en schriftelijk één maand voor de voorgenomen doorvoering van de wijziging aan het
bevoegd gezag door gegeven.

8

LUCHT

8.1
Aanvullende voorschriften stuifgevoelige goederen
8.1.1
Opslag en overslag van (afval-)stoffen vindt zodanig plaats, dat geen visueel waarneembare stofverspreiding
optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is.

8.1.2
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

8.1.3
Bij de volgende windsnelheden (gemeten als 10 minuten-gemiddelde waarden) vinden afhankelijk van de
stuifgevoeligheid van de goederen, behorend tot de stuifklassen volgens bijlage 4.6 van de NeR, geen
overslagactiviteiten in de open lucht plaats:
a. SI en S2 bij een windsnelheid groter dan 8 meter per seconde;
b. S3 bij een windsnelheid groter dan 14 meter per seconde;
c. S4 en S5 bij een windsnelheid groter dan 20 meter per seconde.
Voor het bepalen van de windsnelheid moet in de inrichting een windsnelheidsmeter aanwezig zijn.

8.1.4
Stofemissies ten gevolge van het overslaan van stuifgevoelige goederen in de open lucht moeten worden
voorkomen door de storthoogte te beperken tot minder dan één meter.

8.1.5
Transport dient plaats te vinden via een gesloten systeem. De inlaat- en afwerpzijde van de transporteur
moet zijn omkast.

8.1.6
Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan.

8.1.7
Indien bij het op- en overslaan en verwerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de
stofverspreiding zodanig is dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de
bron met het blote oog waarneembaar is, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond
worden gestaakt.
8.1.8
De afzuiging en de ontluchting van stofhoudende systemen, waaronder de (dag)opslagsilo's voor
(poeder)kolen, biomassa, vliegas, bodemas, kalksteen en de maal- en mengsystemen voor kolen en
biomassa, zijn uitgerust met doelmatige doekfilterinstallaties voor het afvangen van stof uit de lucht, die door
afzuiging of ontluchting wordt uitgeworpen.

8.1.9
De doekenfilters moeten aantoonbaar zijn ontworpen op een stofemissienorm van maximaal 5 mg/Nm^
(onder standaardcondities van 101,3 kPa en 273 K); de gereinigde afgevoerde lucht mag deze
stofconcentratie derhalve niet overschrijden.
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8.1.10
Tenminste één maand na het installeren of opleveren van een doekfilterinstallatie wordt, ten genoegen van
het bevoegde gezag, met een opleveringsverklaring of een opleveringsmeting aangetoond dat aan de in
voorschrift 8.1.9 opgenomen stofemissienorm wordt voldaan. De opleveringsverklaring en/of de rapportage
van de opleveringsmeting wordt bewaard in het centrale registratiesysteem.
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HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK
VOORSCHRIFTEN
Ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk
1.1

Op grond van het Bouwbesluit 2012

1.1.1
De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen bouwafval op de openbare weg of naast liggende percelen
komt. Ook mag geen zwerfvuil afkomstig van het te bouwen object in de omgeving terechtkomen.

1.1.2
Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht,
moet door een doeltreffende afscheiding zijn afgescheiden.

1.1.3
Het bouw- en sloopafval moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst (Eural) bedoeld
in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
steenachtig sloopafval;
gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
bitumineuze dakbedekking;
teerhoudende dakbedekking;
teerhoudend asfalt;
niet-teerhoudend asfalt;
dakgrind;
overig afval.
1.1.4
Volgens de wet bent u verplicht om binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning te
starten met de bouwwerkzaamheden. Wanneer u hier niet aan voldoet, kan de omgevingsvergunning door
ons college worden ingetrokken. In overleg met de ons kunt u hier van afwijken.

1.1.5
De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen op locatie aanwezig te zijn.

1.1.6
Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving
veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.

1.1.7
Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.
1.2
Bouwbesluit
1.2.1
Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering,
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksqevaarliikestoffen.nl
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 01 90
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
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
ABI:
Afvalwaterbehandelingsinstallatie.
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
AFVALSTOFFEN:
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AS SIKB 6700:
Richtlijn voor Inspectie bodembeschermende voorzieningen

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.
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
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BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op
reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter
voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald
of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van
een verwaarloosbaar bodemrisico.
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
(IBCs) met een inhoud van ten hoogste 3 m^
EMISSIE:
Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
GEVAARLIJKE AFVALSTOF:
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke
eigenschappen bezit.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
HUISHOUDELIJK AFVAL:
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde
bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.
IBC:
Intermediate buikcontainer; Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NEN-EN 14015:
Specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde, verticale, cilindrische,
bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij
omgevingstemperatuur en hoger.
OPENBAAR VUILWATERRIOOL:
Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid (december 2011).
PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties (december 2011).
PGS 29:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29, 'Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale
cilindrische installaties' (oktober 2008).
PGS 30:
pagina 27 van 28

VERWIJDERING:
Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval
behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 of de AS
SIKB 6700 'Inspectie bodembeschermende voorzieningen'.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig het Activiteitenbesluit).
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