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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Beschikken hierbij op de aanvraag van Avcbe B.A. te Foxhol urn vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer.

1.

AANVRAAG VERGUNNING

Op 6 november 1998 ontvingen wij een brief van Avebe B.A., gedateerd

6 november 1998.

IHierbi-j wordt een vergunning als bedoeld in artikel 8.1. lid 1, sub b, van de Wet milieubeheer (Wm)
gevraagd voor het veranderen van de inrichtin.g

te Foxhol.

Dc verandering betreft de sluiting van de aardappetzetmeelfabriek Tonden en de ombouw van de
bestaande tleveliproduktenfabriek tot een eiwitraffinagef?&riek voor Protastar.
De inrichting is gevestigd

aan de Avebeweg 1, te Foxhol, kadastraal bekend gemeente Hoogezand

sectie L9, no 2 t 43.
De activiteiten van Avebe B.A. vatten in beginsel onder de categorieen
Inrichtingen- cn vergtslnil7~e5eubcstl~it

I .3a, 9.3i en 27.3 van het

Mitieubchcer.

1.3.a

inrichtingen waar een of meer elektromotoren of‘verbrandingst~atoren aanwezig zijn met een

9.3.i

totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van t 5 MW of meer;
inrichtingen voor het vervaardigen van zetmeel of zetmeetderivaten met een capaciteit ten

27.3.

aanzien daarvan van 10x 103 kg per uur of meer;
inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of
oppervlaktcbetuchters met een capaciteit van t 20x 103 of meer inwoner-equivalenten afs
bedoeld in artikel 19, derde en vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voor categnricën I .3a, 9.3i en 27.3 zi-jn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor dc
ver~ii~iningverlenin g. Ons coHege

is derhalve bevoegd om op de aanvraag te beschikken.

Daarnaast is @ijkti=jdig een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van Wet
verontreiniging oppervlaktewateren bij Risjkswatcrstaat,
Omdat de aanvragen geelijkti-jdig
behandeld

2.

cn

directie Noord.

zi=in ingediend en inhoudelijk samenhangen worden ze gecoördineerd

is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op etkaar afgestemd.

GEVOLGDE

PROCEDURE.

Wi.j hehben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awh) cn in hoofdstuk 13 van de Wet milieuheheel
(Wm).
0vercenkomstig

het bepaalde in artikel 8.6 van de Wet milieubeheer en de artiketen 3: 17 en 3: 19,

eerste lid van dc Algemene wet bestuursrecht hebben wij bij brieven van 13 november 1998. nr.

98/17.014/a en b, RMM, AVEBE een ontvangstbevestiging gezonden en verder cen exemplaar van dc
aanvraag om vergunning gezonden aan:
l
de inspecteur van de Volksgezondheid en voor de tnilieuhygiëne;
0 burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand Sappemeer;
l
de hoofdinSenieur-directeur van het RIZA;
* het dagelijks bestuur van het waterschap Eemszi.jlvest;
a het ministerie van Verkeer en Waterstaat;
* het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Van de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, directie Noord Nederland, hebben wij bij brief van 20 november 1998, kenmerk DNN
1998/9 129, bericht ontvangen, dat hij. met het oog op de samenhang tussen de beidc beschikkingen,
geen aanleiding ziet inhoudelijk advies uit te brengen met betrekking tot de afstemtning van de bctreffende beschikkingen. Voor het overige hebben wij geen adviezen ontvangen.
De beide ontwerpetl-besluiten Wm en WVO en bijbehorende stukken, waaronder de (gecombineerde)
vergunningaanvrna~, zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een adverten& in de
Regiokrant en de Nederlandse Staatscourant, beide van 23 december 1998. Aan de omwonenden van
de inrichting zi-jn kennisgevingen verzonden.
Met ingang van 24 december 1998 hebben de bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met
20 januari 1999 is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van bedenkingen. Daarnaast
is de gelegenheid geboden otn op verzoek een fiedachtenwisselil1L:te doen plaatsvinden met
vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen en de aanvrager. Op verzoek van de fam. Langendonk
beeft er op 14 januari 1999 een gedachtenwisseling plaatsgevonden. Het verslag van de
gedachtenwisseling is op 26 januari 1999 aan de aanwezigen en adviseurs gezonden. Ti.jdens de
~:“dachtenwisseliri~ ziejn mondelinge bedenkingen ingediend, Daarnaast hebben de fat,. Langendonk,
Korte Groningerweg 1 1 te Foxhol en de heer F. Doorn, Korte Groningerweg 5 te Foxhol schriftelijke
bedenkingen ingediend.

3,

GRONBEN VAN RE BESLISSING.

3 . 1 Aigemeen:
Rvebe B.A. te Foxhol beschikt over gccombineorde revisicvergulsningen ingevolge de Hinderwet, de
Wet Ittchtveron~reiniging en de Wet geluidhinder, die z{jn af’gegcvendoor ons college op ?Ojuni
1986. Daarnaast hebben wij ingevolge de Wet milieubeheer een drietal wijzigin~svergttnningen
afgegeven op 27 april 1993 (2x) en 1 I januari 1994 CII zi.jn cen aehttiental mcldingcn bisj ons college
ingediend voor diverse veranderingen van de bedrijfsvoering.
Avebe BA heel-% besloten in Foxhol te stoppen met de productie van aardappelzetmeel en
nevenproducten uit aardappelen. De nevenproduktenfabriek voor aardappeieiwit zal omgebouwd
worden om een deel van het aardappeleiwit van andere locaties tc raffineren tot Protastar, een
diervoedìngsproduct: met een hogere kwaliteit dan het reguliere eiwit. De bestaande zetmeeldrogers
worden weer ingezet voor het drogen van amylopcctinezetmeel in combinatie met eenvoudige
derivatisering.
Kenmerkend van de voorgenomen productie van Protastar is de eiwit-raffinage met zoutzuur,
waardoor de ongewenste stoffen uit het eiwit worden verwijderd. Deze ongewenste stoffen worden
via het waterzuiveringsproces in het zuiveringsslib separaat afgevoerd.

3 . 2 Bedrijfsmifieuplan
Met een aantal bedri-jfstakken worden door het Rijk, in overleg met andere betrokken overheden
afspraken gemaakt over de uitwerking en implementatie van integrale milicutaskstcllingen. die
gelden voor dc @en 2000 un 20 10. Deze taakstellingen zijn ondertussen voor de verschillende

bedri-jfstakken, wcaaronder de chemische industrie, vastgelegd in intentieverklaringen. Belangrijk
uitgangspunt bij deze doelgroepenaanpak is dat bedrijven de door hen veroorzaakte belasting op
het milieu middels de stand der techniek reduceren. Het opste!len van bedrijfstnilieuplannen,
milieuprogramma’s en jaarrapportages maakt onderdeel uit van deze doelgroepaanpak.
In een gezamenlijke verklaring van AVEBE BA en de betrokken overheden is afgesproken dat
RVEBE BA handelt overeenkomstig het convenant Chemische industrie, RVEBE heeft in 1998
een tweedc bedrijfsmilieuplan (BMP) voor haar 4 Nederlandse vestigingen opgesteld.
In het BMP wordt cen overzicht gegeven van de huidige milieubelasting, Op grond van bestaande
verplichtingen, wetteli.jke bepalingen en richtl+en en in de intentieverklaring aangegeven landelijke
reductiedoelstellingen is een programma van maatregelen en onderzoek opgesteld voor de jaren 1998
tot en tnct 2001. Op 9 september 1998 hebben wij met dit UMI ingestemd.
In het BMP zi.jn voor de afdeling zetmeel en diervoeding van de locatie Foxhol de volgende
maatregelen opgenomen.
Votgnr
2004
2006
2010

otnschrijving
inventarisatie van incidentele geuremissie
terttgwinnindherwinning van zwaveldioxidedatnpen
uitvoering van het gehtidssaneringsprogramtna

planjaar
2 (1999)
4 (2002)
4 (2002)

Actie 20 10 zal deels komen te vervallen vanwege het feit dat enkele bronnen buiten gebruik worden
gesteld. Door de buiten gebruik stelling van de zwaveldioxide installatie wordt actie 2006 geheel
overbodig. Ondanks het verdwi.inen van enkele bedri.jfsonderdelen die geurhinder kunnen veroorzaken zal een inventarisatie van de geurbronnen (actie 2004) noodzakelijk blijven. Wg gaan er vanuit
dat ook de overige BMP-maatregelen en -onderzoeken gewoon hun doorgang zullen vinden3 . 4 Milieuzorg
Avebc is bezig met het opzetfen van een “Total Quality Management” (TQM) systeem, waarin de
zorg voor de kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en het tnitieu zijn geïntegreerd. De Avebevestiging te Foxhol is voornetnens otn teu behoeve van de beheersing van kwaliteits-, AKBO- en
tniheuaspccten van de nieuwe installatie en de procesvoering een proceshandboek op te stetlen,
waarin voorschriften ziejn opgcnotnen die een optimaal functioneren van de installatie onder alle
omstandigheden (opstart, normaal bedri.jf, schoonmaken e.d.) garanderen.
De Minister van Volksgezondheid, Ruimteli.ik Ordening en Milieu heeft in oktober 1995 een
Circulaire, betreffende bedrijfsinteme milieuzorg afs basis voor ccn andersoortige vergunningverlening en handhavin g uitgegeven, De provincie Groningen streeft ernaar otn de vergunningvertening te laten aansluiten op de ontwikkeling dat doelgroepen steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid tegenover het milieu oppakken via bedrijfstnilieupiannen, bedrijfsinterne tniiieuzorgsystemen en milieuverslagtegging. In dit geval is echter gekozen voor een zo goed mogelijke
aanslrtiling op de onderliggende revisievergunning, aangezien dc aangevraagde wï-jzigingen zeer
nauw zijn verweven met de bestaande installaties.
3.5 Beoordeling van de aanvraag:
De beoordeling van de aanvraag heeft plaatsgevonden aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met
8.10 van de Wet milieubeheer. De betrokken aspecten worden hieronder vet-der uitgewerkt.
A. De hestaande toestand van het milieu.
De fabriek Avebe 5A is gelegen op het industrieterrein van Foxhol ten westen van de woonkern vau
Foxhol. Aan de westziide van de Avebe BA locatie ligt het industrieterrein Hoogezand west. Aan de
zuidwestzi.jde ligt het Foxholster tneer en het miliettbeschermingsgebied Gorecht (Categorie 2 van

het milieubeleidsplan, voormalige bodetnbescl~errniilgs~~bieden). Voor activiteiten binnen dit
milieubeschcmsingsgebied getdt een stimuleringsbeleid. Voor activiteiten buiten dit gebied gelden
geen instructies of verboden. De aanwezigheid van dit gebied heeft dus geen invloed op deze
vergunning.
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De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en mogelijkheden tot
bescherming van het milieu.
lucht

fndcaanvraag zijn de consequenties voor de luchtemissie in relatie tot de voorgenomen verandering
opgesomd. Een deel van de bestaande emissiepunten zal verdwi.jnen, zoats de koeltorens van de
indamperij, dc opslag van zwaveIdioxide, de coagulatie van eiwit door middel van zwaveldioxide en
het verbruik van natriumbisulfiet.
LIc bestaande emissies van de zetmeeldrogers hl[jven. De zetmeeldrogers zullen onder meer worden
ingezet voor het drogen van amyfnpectinezetmcel. De uitlaat van de zetmeeldroger wordt geleid over
een cycloon waar de arnytopcetinezetnreel wordt afgescheiden. Na de cycloon wordt de lucht
gereinigd in een natwasser. De droogcapaciteit met amylopcctinezetmeel is aanmerkelijk lager dan
die van aardappelzetmeel. Dit wordt voornameIi.jk veroorzaakt door het hogere fysisch gebonden
vocht in de korrel. Middels pneumatisch drogen kost het meer moeite om dit vocht te verwiJderen. De
stofbelasting van de cyclonen is derhalve lager waardoor de luchtuitlaat van de cycloon minder
zetmeelstof bevat. Daarnaast is de korrelgrootte en verdeling volledig vergelijkbaar met aardappelzetmeel. Bovenstaande geef? voldoende reden om aan te nemen dat zowel de cycloon als de natvanger
hun scheidende en vangende werking minstens op dezelfde wijze zullen doen dan met aardappelzetmeel. De zetmeeldrogers zullen bIi%jven voldoen aan de NeR. Voor de productie van zetmeel en
zetmeelderivaten is in de NeR een bi.jzondere regeling opgenomen. Volgens deze regeling (hoofdstuk
3.5/2 1.1) geldt voor de zetmeeldrooginstallatie een eis van 50 mg per Nm3.
De eiwitdroger (incl. cyclonen en natwasser) zal voor Protastar op dezelfde wijze worden ingezet als
nu, echter niet op campagne basis maar opjaarbasis. Hierdoor zal dejaarvracht van de stofemissie
loencmen. In de aanvraag is aangegeven dat de emissiepuntcn voldoen aan de emissie-eisen van de
NeR. In de voorwaarden zi=jn de NeR-eisen overgenomen. Bi.j een ongercinigde massastroom van 0,5
kg per uur of meer geldt voor niet-filtrerende afscheiders een grenswaarde van 25 mg per Nm3. Voor
filtrermde afscheiders geld een grenswaarde van 10 mg per Nm3~
Ten aanzien van deze emissiepunten hebben wi.i een meetverplichting opgenomen. WiSj hebben deze
meetverplichting beperkt tot de relevante emissies te weten de stofemissiepunten 1, 2,s en 9 van
bi,jtage 4 van de aanvraag (Eiwitdroging en maalunit) .
Voor de eiwitraffinage wordt zoutzuur gebruikt. Voor wat betreft de uitwisseling met de buitenlucht
zat de zoutzuuropslag worden voorzien van een nat-wasser.
Tot slot is gekeken naar de geuremissies van hot bedriSjf. Ri.j een drogingsproces kunnen geurende
stoffen vri.jkomen. Er zijn bij ons geen klachten over geurhinder over de drogers bekend, Het
drogingsproces van eiwit verandert niet. Wij verwachten daarom niet dat de geuremissie, veroorzaakt
door de voorgenomen veranderingen, zal toenemen.

In het kader van de Wet geluidhinder is cr rondom dc industrieterreinen van Foxhol cen geluidzone
vastgesteld. L>t gezamentiSjke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze
bedri,jvcnterreinen, mag op de zone maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Binnen de zone
liggen diverse woningen. De door Avebe veroorzaakte geluidsbelasting op deze woningen was van
cen zodanig niveau (>55 dB(A) etmaalwaarde), dat hier sprake was van een saneringssituatie.
Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd, en zijn voor de sancriiigswoniIl~en bij besluit van 29

april f998 van Minister van VROM, de maximaaf toelaatbare gevelbclasíngen vastgesteld {MTG). De
woningen in de zone ín de onmiddeffijke nabijheid van de Avebe BA-locatie hebben allen een MTG
waarde van 55 dB(h) gekregen. Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen
grenswaarden.
De voorliggende vergunningaanvraag betreft een wijziging op de revisievergunning van 1986. In deze
revisíevergunllíng zíljn in verband met de zonerings- en saneringsnperatie in het kader van de wet
geluidhinder geen gefuidswaarden opgenomen. De gefuidsgrenswaarden zijn vanwege de op handen
zi.jnde zoneríngs- saneringsoperatie door de Raad van State vernietigd.
De aanvraag geeft de effecten weer van deze verandering ten opzichte van de huidige situatie waarbij
wordt verwezen naar een gefuidsstudie welke naar de provincie is gezonden. Deze studie betreft een
meer algemene studie van het gehele Ave&-complex in relatie tot de voortgang van de
gefuídssaneríngs. effecten van de inmiddels uitgevoerde maatregefen waarbij tevens deze wijzigingen
van de fabriek zijn onderzocht. Kenmerkend is dat door het wegvallen van de belangrijke bronnen
zoals de aanvoer van aardappels en de productie van aardappelzetmeel een reductie van het geluid
teweeg brengt gedurende de campagne-periode.
Vanwege het opheffen van deze campagne activiteiten valt het verschil tussen de campagne en
intercatnpagne weg en zal ín de intercampagne-periode de geIuidsniveau’s binnen de grenzen van de
Wet gcluídhinder toenemen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat alle maatregelen van het
saneríngsprc~~ratnma uitgevoerd zullen worden. Dit geldt uiteraard niet voor verwijderde
geluidsbronnen.
Kortstondigc verhogingen van het geluidsniveau (piekbelasting, lAmax) kunnen alleen worden
veroorzaakt door hel verkeer op het terrein van de inrichting of tijdens laad- en loswerkzaarnheden;
de overige bronnen zijn alle continu. Gelet op de afstand en de afschermende objecten tussen de
inrichting en woningen wordt niet verwacht dat er sprake zal zi*in van een relevante piekhefastíng,
veroorzaakt door deze activiteiten van Avebe HA.
Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein mag het normstelsel van de Circulaire
‘Gcluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de ínrichling; beoordeling in het kader
van de vergunningverfeniiIg op basis van de Wet míficubeheet-’ van de Minister van VROM (29
februari 1996, nr. MBG 96006 13 f ) niet worden toegepast.
Ten aanzien van het gefuidsaspect kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen, zoals worden
aangevraagd voldoen aan de eisen van Wet Geluidhinder. Aan dc zonegrens en de grenswaarden
voor woningen ín de zone wordt voldaan. Gezien de nauwe verwevenheid van de voorgenomen
veranderingen met het bestaande deel van het bedrijf zi.jrt ín de ontwerp-vergutlning geen gehtidsvoorschriften opgenomen. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren is de (defintieve) vergunning
aangevuld met geluídseisen ten aanzien van de (voormalige) aardappelmeel- en nevenproductenFabriek. De geluídsvoorschriften voor de gehele Avebc locatie worden meegenotnen bij de eerstvolgende revisievergunning. In de Ioop van t 999 zal worden gestart met de procedure voor deze
revísíevergunnîlirg.

- bodetn:
f>e in het productieproces gebruikte stoffen waaronder zoutzuur, kunnen een bodemverontreiniging
veroorzaken. In de aanvraag om vergunning ís aangegeven dat in de nieuwe situatie alle opslagen
opgesteld zcrflen zijn in een opvangbak van voldoende grootte. Voor het opstellen van voorschriften is
uitgegaan van het handhaven van bodemrisiicocategorie f (verwaarfoosbaar risico op
bodemverontreiniging van enige relevantie) volgens de NRB.

- veiligheid:
Door dc beëindiging van de aardappelze~etmeeliabriepraductie wordt de opslag, transport en verbruik
van zwaveldíoxíde gestopt. Dit geeft een positiefeffect op de externe veiligheid.
Volgens de gebruikelijke bedrijfsvoering werden de zwaveldioxídetanks na de campagne geleegd en
gereinigd. Het overtollige SO2 gaat terug naar de leverancier. Wij achten het niet zinvol om hieraan
voorschriften te stellen.
Ten aanzien van stofexplosíesgevaar wordt in de aanvraag aangegeven dal de gebruikelijke
voorzieningen worden aangebracht te voorkoming van statische elektriciteit. Voor deze installaties
zi.jn in de onderliggende revisievergunning voorschriften opgenomen. Deze voorschriften worden ook
hier weer van toepassing verklaard.
- energie:
Ifct gehele concern Avcbc ba heeft de meerjare»overcet~komsl energie-efticícney van de chemische
industrie ondertekend. In deze overeenkomst is een energie-efficientie verbetering overeengekomen
van ca. 25% voor het jaar 2000 ten opzichte van 1989. Door de sluiting van de aardappeltneelfabriek
zat het energieverbruik afnemen. Wí*j achten het niet zinvol om hieraan voorschriften te stellen.
- afval:
In de aanvraag om vergunning is aangegeven de door de voorgenomen wi,jzigingen de afvalstromen
niet worden beïnvloed. Het zuiveringsslib uit zuivering A, welke voor deze procesw[jziging
gescheiden is van de zuiveringen 6 en C, krijgt een hoger gehalte aan zware metalen. De
samenstelling ís dusdanig dat dit slib niet meer voldoet aan de eisen van ROOM voor de inzet als
meststof in de landbouw. Het slib wordt afgevoerd naar de slibreactor van de zuiveringsinstallatie ín
i‘iarmerwolde. WQ achten het niet zinvol om hieraan voorschriften te stellen.
- IozinE op riolering:
Avebe loost haar bedrijfsafvalwater via een eigen watcrzuiveríng op de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VU). De nu beoogde verandering van de inrichting heeft effect op deze lozingen.
Gelí-jktïjdig met vcrgLtnHíiigaanvraag ís een WVO-vergunning aangevraagd bij Ri.jkswaterstaat. De
VKA is een provinciale transportleiding waarvoor het Zuíveringsbeheer van de provincie Groningen
(ZPG) cen aansluitvergulstting heeft afgegeven. Het rioof is dus geen openbaar riool ín de zin van de
Instructieregeling Iozin~svourscIiriften. Deze regeling is dus niet van toepassing. De met deze instrucliercgcling beoogde voorschriften worden gedekt door de aansluitvergunning van hel ZPG en de
W VO-vergunning van Ri.jkswaterstaat.
verkeer en vervoer
In de \/ergunIiíngaauvraag is de verandering van de verwachte vervoersbewegingen voor goederen
weergegeven. De transporten zullen op jaarbasis aanzienQk afhemen (ca. 75 procent). Dit geelt
lokaal een positief effect voor de directe en indirecte hinder. WiSj achten het: niet zinvol om hieraan
voorschrifien te stellen.

& Milieubeleidsplan Groningen.
Momenteel geldt voor Groningen het Milieubeleidsplan I999-2008. Dit plan bevat het provinciaal
beleid ten aanzien van milieu, nafuur en landschap. De huidige milieukwaliteit wordt als een
belangri.jke positieve factor gezien. Het beleid is er op gericht deze milieukwalireit tc behouden en
waar tnageli.jk te verbeteren. De provinciale vergrrnningverteniiig is gericht op een integrale
beoordeling en afweging, met toepassing van het ALARA-beginsel. Bij het beoordelen van de
aanvraag hebben wiej hier rekening mee gehouden.

&

Be redelijkerwijs te verwachten oatwikkehqym.

Avebc BA heeft in de aanvraag otn vergunrting de situatie beschreven zoals deze over 3 jaar bereikt
inal zijn. De vergunde capaciteit voor de productie van Protas2ar bedraagt 23000 ton per jaar,

Voor de bestaande hyperfiltratie-installatie wordt nog gezocht naar een andere toepassing zoals een
zuivering van oppervlaktewater. Voor deze wijziging van de productie zal te zijner rijd dan ook
opnieuw cen vergunning dan wel melding ingevolge de Wet milieubeheer noodzakelijk zijn.

3.6 Maatrcgefen in bijzondere amstandighcden
lndicn ten gevolge van ong~wotte voorvallen (calamiteiten en attvi-jkingen van de norntate gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het tnilicu zi,jn ontstaa~t danwel dreigen te ontstaan,
dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genonten. Ten aanzicht
voorvallen is hoofdstuk 17 Wet milieubeheer (“Maatregeten in bijzondere
van dczc ongewone:
orrsstattdigltedel~“)van [oepassing. Art. 17.1 van dit hoofdstuk verplicht de vergunningl~oudster om
van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogehjk melding te maken. Verder moeten
onmiddelli-jk de nodigc tnaatregeten worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen,
tc beperken of ongedaan te maken. Art. 17.2 lid 2 Wmgeeft aan welke gegevens met betrekking tot
het voorval aan de melding dienen te wordcn toegevoegd.
De melding van een ongewoon voorval biej de provincie dient te gebeuren op tel. nmtnter OU53977863.

4.

1NCERRACHTE BEDENKINGEN OP HET ONTWERP-BESLUST WM

Op I4 januari 1999 is op verzoek van omwonenden een gedachtenwisseling gehouden als bedoeld
in artikel 3:25 van dc Algemene wet bestuursrecht. t-Iicrbij werd een aantal bedenkingen naar voren
gchradtt. De volgende aanwezigen hebben zich als bezwaarde laten registreren:
1. De heer en mevrouw Langendonk, Korte Groningerweg 1 1, Foxltol;
2. Dc mevrouw RLISSO, Korte Groningerweg 7, Foxhol;
3. De heer Doorn, Korte Groningerweg 5, Foxhol;
4. De heer Marrink, Korte Groningerweg 3, Foxhol.
Door voornoemdc famiiie Langendonk en de heer Doorn zi.jn bovendien op 18 resp. 19januari 1999
schiftclijke bedenkingen ingediend. De mondelinge en schrifteIi.jke bedenkingen kunnen, voor zover
relevant voor deze vergunning, als volgt worden samengevat:
a. De gclttidsbelasting buiten de cantpagneperiode zal toene~tmt. Omdat deze periode in de zomertijd
valt, is ltierdoor extra hinder te verwachten.
b. Ondanks het feit dat de woningen van bezwaarden op het industrieierrein zi-jn gelegen, moet de
geluidsbelasting worden teruggebracht en moeten toelaatbare geluidsbelastingen voor deze
woningen worden vastgelegd.
c. Door het bedrí-jf wordt regelmatig stofoverlast veroorzaakt. Men vreest dat deze verandering extra
overlast zal veroorzaken.
d . In dc ontwerp-vergunning wordt onder “geluid” gesproken over een grote afstand tnssen de
inrichting en de w-oningen. Dit geldt niet voor de Korfe Groningerweg.
Wi.i merken met betrekking tot deze bezwaren het voIgendc op.
Ad a cn b.
Door de sluiting van de fabriek voor aardappelmeel en nevcnproducten zal de geluidsbelasting rond
het bedri.jf in de campagne-periode afnemen: enerzi.jds door het vervallen van de aardappeltoevoer en
anderziYjds door het stifleggen van een deel van de productie-installaties. Hier tegenover staat, dat
voor met name de eiwitfahriek en op termijn ( na het jaar 2000) ook voor de zetmeeldroger en de
hyperfiI&ttic de bcdri~jfsduurzal worden vcrtengd tot het gehele jaar. l-lierdoor zal in de toekomst
itaawd ijks meer verschil bestaan tussen de catnpagtte- en de intercampagne-periode. Dit resu1teel-t in
dc volg&dc wijzigingen van de gcluidsbelasting (Laeq gedurende de mdttperiode in dB(A)):
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van dc Wet geluidhinder geen normstelling

opgenomen. Wì.j achten het echter niet verantwoord voor deze woningen een ongelimiteerde
geluidsbelasting tot te staan. Raarom streven wij naar een geluidshelasting, die niet hoger ligt dan
de maximale waarde, die volgens de Wet geluidhinder en de Handreiking fnduslrielawaaì en
vergunningverlening als maximaal toelaatbare waardc voor woningen wordt aangetnerkt, zijnde 55
dB(A) ‘s nachts.
De in de tabel aangegeven toekomstige situatie (na 2000) toont voor een deel iets lagere waarden dan
staat aangegeven in tabel 1 van de vergunnin~saanvraag. Dit is te verklaren uit een beter inzicht in de
toekomstigc bcdrijfssituatie dan er ten tijde van de opstelling van dc
De hierboven

vergunniilgsaanvraag

bestond.

aangegeven getallen zi,jn in overleg en overeeastcmming met de ver~unnin%saanvra~er

tot stand gekomen. Aangezien de aanvraag op dit punt geen juiste weergave geeft van de werkeliSjke
situatie achten wij het van belang deze (kleine) correctie in dc vergunning aan te geven.
Uit de label bli.jkt, dat in de intercampagne een toename van de geluidsbelasting fe verwachten is. Er
moet daarom worden nagegaan, of deze toename toelaatbaar is. In de laatste kolom staat aangegeven,
welke geluidsbelasting maximaal mag worden toegestaan op basis van het vastgestelde
programma. Dc maaUq,elen

sanerings-

die in dit programma zijn opgenomen, moeten in het jaar 2003 zi+in

uitgevoerd. t lierdoor zullen de geluidsbelastingen op bovenstaande berekeningspuntn

nog eens 1-2

dB(A) dalen. De nu aangevraagde geluidsbelaslingen passen daarmee binnen de waarden, die bij de
&~&Cdssanering als toelaatbaar zijn aangemerkt. Dit geldt ook voor conlrolepunten langs de
zonegrens.
Ilierrnee is voldaan aan art. 8.8 lid 3a van de Wet milieubeheer.
llc in de tabel aangegeven waarden hebben betrekking op de gehele inrichting. I)e aan deze vergunning tc verbinden voorschriften knnmn alleen betrekking hebben op het deel van de inrichting,
waarvoor vergunning is aangevraagd, dus voor de {voormalige) aardappel- en nevenprodttctenfabriek.
‘fcn einde aan de bezwaren tegemoet te komen, is aan dc vergunning een voorschrift toegevoegd,
waarin de toctaatbare geluidsbelasting vanwege dit deel van de inrichting, exclusief de hiermee
verbonden transporlbeweginget1, is aangegeven. De toelaatbare waarden
tc houden met transpot-tbewegingen

zijn bepaald zonder rekening

cn de gelnidssanering. Met nadruk moet worden gesteld, dat de

geluidsbelasting vanwege de gehele inrichting hoger ligt. Controle door middel van meting is
derhalve niet tnogcli,jk. Aangezien de waarden vooral worden bepaald door bestaande cn dus reeds
gemeten geluidbronnen, uchtcn wi-i het niet noodzakeli.jk cen nxxtvoorschrift aan deze vergunning te
verbinden.
Ad c.
De belangri-jkste
1 ncidenteel

stof-emittcnten, de zetmeel- en de eiwitdroger, voldoen aan de NER-eisen.

kunnen storingen optreden, die kortstondig een grotere emissie veroorzaken. In de

aanvraag staat aangegeven, dat dit middels n~ilieuzorg zoveel mogelijk wordt voorkomen. Tijdens de
bcdachtenM/issctiil~ op 14 januari 1999 heeft het bcdri-jf nader toegelicht welke stappen in dit kader op
korte tcrtni7jn worden gcn&en. Naar verwachting zal het aantal storingen hierdoor verminderen.
W i-j ondersteunen
het uitgangspunt, dat bedri.jven op basis van een tnilieuzorl,5systeetn
zelfde verantwoordel{jkhcid nemen om dc milieusituatie tc verbeteren.
Wi.j zien derhalve geen aanleiding om op

dit- punt nadere eisen te stellen, en zullen dc situatie door middel van hel milie@tarverstag in het oog
behouden.
Ad d.
Dc afstar~d tussen de aan-en afvoerroutes en de woningen aan de Korte Groningerweg bedraagt ca.
100 meter, hetgeen niet kan worden aangemerkt als “grote afstand”. t-fier wordt het geluid echter
afdoende gereduceerd door de afschermende werking van gebouwen. De tekst wordt op dit punt
aangepast.

C5 .

AFSLUITENDE

OVERWEGINGEN

Wi,i zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oord& in het belang VRII de bescherming van het milieu te achten,
voorschriften worden verbonden.

BESLISSlNG:
Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de htge~ne~w wet bcstuursred~t, de Wet milieubeheer
en het Inrichtingen en vergLunningenbestuitmilieubeheer en overeenkomstig de door AVEBE ba. te
Veendam bij brief van 6 november 1998 ingediende ver~unninguanvraag en de daarbi.j overlegde
bescheiden, besluiten wi.i:

1.

aan AVEBE b.a. te Veendam ten behoeve van de Iocalie Foxhol een vergunning als bedoeld in
artikel X.1 lid 1 1 sub b van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van de

inrichting van AVEBE te Foxhnt. De verandering betreft de sluiting van de aardappetzetrneetfabriek ‘I’oncten en de ombouw van de bestaande nevenproductenfabriek tot een eiwitraffinagefabriek voor Protastar.
ll. te bcpatcn dat de gehele aanvraag deel uit maakt van de vergunning;
ltl. aan de beschikking zoals bedoeld onder 1. dc votgcnde voorschrifrcn te verbinden;

A. tucht.
1.
3
i.
3.

13e emissieconcentraties van stof naar de lucht mogen niet hoger zi,jn dan 10 mg/Nm3.
In afwi.jking tot het vorige voorschrift mogen dc cmissieconcentratieo van de natvanger
van de eiwit- en zelmcetdrogers niel hoger zi~jn dan 25 respeeticveti.jk 50 mg/Nm3.
Binnen 6 maanden na ingebruikmme van dc gewi-jzigdc eiwitfabriek dient de
stofemissie van de hierna genoemde emissicpunten tc worden genieten.
t ) natvanger van de eiwitdroger;
2) zuigtransport van de droger naar de keursilo;
8) fitters ten behoeve van de maatunit en
9) transport van maatttnit naar opslagsilo.
De metingen dienen in overeenstemmin g met de NeR bijlage 5 ‘Meetmethoden’, te
worden uitgevoerd. Dc rapportage dient binnen twee maanden na de n~etingcn te
worden gezonden aan de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu.

DC zoutzuurtank inclusief het vulpunt en de leidingen moeten zi-jn gelegen hoven een
categorie I opvangvoorziening volgens de NRB.

C. Geluid
Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door installaties van de (voormalige)
aardappelmeel- en nevenFroductenprodu~~~{~fabrick, mag, bepaald en beoordeeld op een
hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-IiR-13-01 gestetde regels, de hierna
genoemde waarden niet overschrijden:
a . berekeningspunt 5
(woning Kruilweg 6-8) . . . . . . . . . . . . . ..._.....=.. 37 dB(A)
h. herekeningspunt 7
(woning Gerrit Imbossstraat 13)...........43 dB(A)
(woning Ktaas Nieboerweg 40-42).......45 dB(A)
c. bcrekenittgspunt 9
(woning Korte Groningerweg) . . . . . . . . . . . . . 52 dB(A)
d beïekeningspunt t 0
De genoctndc waarden gelden voor de dag- (O7.00- 19.00 uur), avond- ( 19.00- 23.00 uur) cn
nachtperiode (23.00- 07.00 uur).

Vergut~ningltoudster
De aanvraag

011s

College

Dc directeur
De Dienst
I 1’0
NeU
‘I‘QM-systeem
dR(A)
ALARA

zone z

zone Y

: AVEBE b.a. te Veendam
van 6 november in het kader van de
: Verzoek van vcr~t~n~?inghoudstcr
Wet milieubeheer, voor het veranderen van de afdeling zetmeel en
diervoeding.
: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen
: De directeur van de Dienst Uuimtc cn Milieu van de provincie
Gronìngcn, Postbus 630, 9700 Al’ Groningen
: De dienst Uuimte en Milieu van dc provincie Groningen
: Interprovinciaal SIverleg
: Nederlandse Emissie Richtlijn
: ilet bij AVEBE in gebruik zijnde managensent-systeem voor de
ge?ntcgreerdezorg voor kwaliteit, milieu en ARBQ
: Een maal voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt
waargenomen, len opzichte van een referentiedruk van 20 ppa
: As low as reasonably schicvable (art. 8. I 1 lid 3 van de Wet
milieubeheer
: Nederlandse Uiclttlijn Bodembescherming
: Een vloeistofdichtc opslagvoorziening van bewezen kwaliteit inclusief
100 % opvang cn/of gecontro leerde vloeistofafvoer; Aan de
opslagvoorziening is een inspectie- en onderhoudsprograri~ma
verbonden volgens de NRB;
: Verhoogd cxpìosiegevaar
Deze zone omvat dc ruimten cn het inwendige van die installaties
waarin onder normale bedriSjfsconditiesregelmalig of doorlopend een
cxplosicf stof-luchtmengsel aanwezig is.
: Beperkt stofexptosiegevaar
»eze zone omvat die ruimten en het inwendige van die installaties
waarin tijdens normale bedri,jfsconditics geen explosiegevaarli.jk stoffuchttnengsel aanwezig zijn, doch waar deze tengevolge van
afwijkingen van de normale bedri.jfscondities wel plaatseliTjk of
kortstondig aanwezig kunnen zi,in.

IV. te bepalen dat de hierna genoctnde voorschriften van de revisicvergunning dd. 24 .juni 1986,
nr. I.l82/26/B.7, afd M.Z. ook van toepassing zijn op de onder t genoemdc verandering van
de inrichting.
I~loofdstuk 4 Stofexplosiegevaar: Voorschriften 4.1 - 4.5;
tioofdstuk 9 Stof’emissie :Voorschriften 9.1.1, 9. I .6 - 9.1.14.

V.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
de directie van AVEBE h.a. te Veendam;
a.
b.
AVEBE tc Foxhol, t.a.v. de heer J.R. A/fooi;
c.
burgcmccstcr en wethouders der gemeenten I-Hoogezand-Sappemeer en Slochteren;
cl.
de regionaal inspecteur van de vnlksgczondheid voor de milieuhygitine tc Groningen;
c.
Ribjkswaterstaat, directie Noord Nederland;
f . de directeur van de Dienst Zrriveringsbeheer Provincie Groningen;
g.
de directeur van dc dienst Ruimte en Milieu van dc Provincie Groningen.
h . de hoofdiligenieur-directeur van het RLZA;
i.
het ministerie van Landbouw, Natuurheheer en Visseri.j;
het
dagebjks bestuur van het waterschap Eemszi.jlvest;
.ik, de heer en mevrouw Langendonk, Korte Groningerweg 1 1, 9607 PS Foxhol;
1.
mcvr~uw I 1. Russo, Korte Groningerweg 7,9607 PS Foxhol;
nl. de heer F. Doorn, Korte Groningerweg 5, 9607 PS Foxhol;
n . de heer Marrink, Korte Groningerweg 3, 9607 PS Foxhol.

Groningen,

februari 1999.
Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen:

, voorzitter,

, griftier.

4.

Stoksplosiegevear

1.
3-.
3.

4.

5.

irdien onregelmatigheden in een proces of installattie aan het licht komen die stofexptosiegevaar
kunnen opleveren. moeten de oorzaken daarvan steeds zo spoedig mogelijk warden
tveggenamen. De daarbij te talgen procedure dient als volgt te zijn vastgelegd.
De uitvoering en frequentie van stof%estrijding en de gebruikte middelen bij stofbestrijding
moeten in een procedure zijn vastgetegd
De installaties behoren tot de gz~xen zones 2 en Y mwten dagelijks visueel worden
gecontroleerd door her bedienend gersaneel op af%jkingen en die mogelijk tot
ontstekingsbtonnen
kunnen leiden; geconstateerde gebreken moeten worden aangetekend en
gerapporteerd volgens de ptscrrdurt‘ EX& bedoeld in voorstel 4.1
De instahtjes behorend tot de gevaren zones 2 en Y moeten periodiek worden gecontroleerd en
geïnstecteerd doar de technische dienst. Deze controles en en inspecties dienen te worden
urtgevoord aan de hand van WI checklist, terwijl de frequentie ervan dient te zijn vastgelegd.
De bevindingen bij de inspecties dienen te worrjen aangetekend en gerappotieerd volgens een
procechse zoals bedoeld in voorschrift 4. l
BeveiIiging en bewaking te voorkaming van stofexplasiegevaar mc?eten tenminste een maaI per
jaar op hun goede werking en juiste afstelling worden gecontroteerd;
Hiervan dient aantekening
worden gemaakt in een daarvoor bestemd logboek.

9. Stofemissies
9 1. Emissiebepe&xnde
roorzieaiagen
Aan aile cyclonen behorende bij de eiwitdroger. de zetmeeldragers, de farazym/geoxideerde
zetmeldrsgera, de pneumatische en Ruilt-bed dager voor N$@~I, Primojei-droger,
de
vezeidroger en de cyclonen van de vezelfabriek beharende bij 75C, D en E moeten doetmatige
voorzieningen zìjn u,etcoffen ten bekscve van de controle op en;afde bewaking van de
cy~loonstaarrverstoppin
g; deze voorzieningen behoeven de goedkeuring van de directeur.
Indien bij natvangers waswater wordt gerecirculeerd moet ht% waswater van zodanige kwaliteit
zijn dat de werking van de narvanger niet nadeling wordt beïnvfoed. Daartoe moeten uit het
gebruiktö waswater de vastedreltjcs via bezinking en’of afzeving worden verwijderd. Het
bezonken eniof afgereefde slib moet regelmatig worden verwijderd.
Tenminste &hnaal per week mort visueel worden gecontroleerd of de werking, van de f%ers.
sproeiers en de druppelvangers van de natvangers niet is verstoort door aangroei, verstopping sf
slijtage.
Qclonen, doekfilters en natvangers moeten in een goede staat van onderhoud verkeren,
periodiek worden geFnspecteetd en zonodig worden scboangemaakt.
Versleten of beschadigde filterdoeken moeten worden vervangen.
Silo’s waarvan de ontluchting in de buitenlucht uitmondt, moeten zijn voorzien van een
haogniv~au-alarmering.
Alte stofvangappararuur moet tenmir?ste éfnmaal per wacht ap de goede werking worden
~~~~ontroleerd;
geconstateerde afwijkingen of gebreken en daarop getroffen maatregelen moeten
t,urden aangetekend in een daarvoor bestemd logboek.
D.z uitvoering en bevindingen sari controles en i”nspecties gsnoemd in de voorschriften 9.1 .C ,
9.1.7. en 9. t .8. matten worden aangetekend in een daarvoor bestemd logboek.
Van alle storingen dtr gepaard gaan met extra stofemissies moet aantek~ing worden gemaakt in
een daarvoor bestemd logboek.
Indien blijkt dat stofvan%apparatuur niet doelmatig functioneert. moet de oorzaak hiervan zo
jpaedig mogelijk wo?den weggenomen; indien de oorzaak van het falen van stofvangapparatuur
nut op korte termijn kan wordrn weggenomen moet de drsbetrPFfendc stofvangnpparatuur
alsmede de voorgeschakelde
~rofproducerende
apparatuur uit bedrijf worden genomen.

