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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRON1NGEN

Beschikken hierbij op de aanvraag van PEC Groningen BV om vergunnîng ingevolge de Wet
milieubeheer.

1.

AANVRAAG VERGUNNING

Op 21 november 2000 ontvingen wij een brief van PEC Groningen BV, industriestraat 8, Postbus
7324,328O AC Numansdorp.
Er wordt een vergunning als bedoeld in artikel X.1 van de Wet milieubeheer (Wm) (oprichtingsvergunning) aangevraagd. Bij deze aanvraag is tevens een milieu-effectrapport (MIS) en een
samenvatting daarvan overgelegd.
De inrichting zal worden gevestigd in Groningen (stad).
Adres:
Duinkerkenstraat (ongenummerd) te Groningen
Rechtsvorm:
Besloten Vennootschap (BV)
Ifandelsregister:KvK Rotterdam nr. 230878060000
Kadastrale gegevens: gemeente Helpman, sectie N, ms. 656 en 653 (beiden gedeeltelijk)
De in de aanvraag genoemde inrichting zoals deze uiteindelijk zal worden gerealiseerd via de in de
aanvraag voorziene bouw, valt onder de volgende categorieën van Bijlage I van het Inrichtingen- en
Vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
l
1.1. Inrichtingen waar:
a . een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen
groter dan 1,s kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen
een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;
b. een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk
vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk
vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten
beschouwing blij ft;
c . een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen
met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen groter dan 130 kW;

categorie 2.1 a: inrichtingen voor vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van
gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in
vloeistof opgeloste toestand;
* categorie 5.1: inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwcrkcn, opslaan of overslaan van
zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
l
20.1 .a. Inrichtingen voor het omzetten van:
4”. thermische energie in elektrische energie
l
2’7.1. Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater;
l
28.1. Inrichtingen voor:
a. het opslaan van:
2”. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3
of meer;
4”. gevaarlijke afvalstoffen;
b. het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen, tenzij het minder dan 5
autowrakken betreft;
l
categorie 28.4a: inrichtingen voor het opslaan van afvalstoffen; binnen deze categorie is een aantal
subcategorieën van toepassing waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn,waaronder:
- categorie 28.4a, sub 5: inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige
gevaarlijke afvalstoffen;
- categorie 28,4a, sub 6: inrichtingen voor het opslaan van andere van buiten de inrichting
afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50 m3 of meer;
0 categorie 28.4c, sub 1: inrichtingen voor het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch
of chemisch omzetten, agglomeren, deglomeren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden,
mengen, verdichten of thermisch behandelen- anders dan verbranden- van van buiten de inrichting
afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;
l
categorie 28.4c, sub 2: inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan
verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
l

Voor de categorie 28.4 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.
Gezien het feit dat in ieder geval een aantal van de subcategorieen binnen 28.4 voor PEC Groningen
van toepassing is en Gedeputeerde Staten hiervoor als bevoegd gezag zijn aangewezen, volgt uit de
systematiek van de wet dat dit college bevoegd is op de vergunningaanvraag te beschikken
{artikel 8.2 Wm juncto categorie 25.4 bijlage 1, Tvb).
Na intensief overleg tussen overheden en bedrijf zijn twee aanvragen opgesteld, respectievelijk
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
De aanvragen zijn de basis voor de te verlenen vergunningen ingevolge de Wm en ingevolge de WVO.
Een afstemming tussen aanvragen en vergunningen is gerealiseerd door tijdens het vooroverleg ook al
de ontwerp-vergunningen te bespreken. Overeenkomstig artikel 3.2 1 ,lid 1, sub b van de Algemene wet
bestuursrecht is een verslag van het vooroverleg opgesteld.
11.

GEVOLGDEPROCEDURE

Wij hebben met betrekking tot de Wm-aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
(Wm). Daarnaast is gelijktijdig de aanvraag ingediend voor vergunning in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) bij het Waterschap Wunze en Aa’s.
Omdat de Wm ii’: j tic WVO aanvragen gelijktijdig zijn ingediend en inhoudelijk samenhangen, worden
deze gecoördineerd en is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar
afgestemd. Bij de aanvragen is een milieu-effectrapport (MER) gevoegd.
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Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 7.20 eerste lid van de Wm jo. artikel 3: 17 van de
Awb zijn exemplaren van de aanvragen om vergunning tezamen met het MER verzonden aan:
1.
PEC Groningen B.V.- Postbus 7324,328O AC Numansdorp;
2.
Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
3,
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, p/a Milieudienst
Groningen, Postbus 742,970O AS Groningen;
4.
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren, Postbus 2 1,975O AA
Haren;
5.
Inspectie Milieuhygiëne - Noord, Postbus 30.200, 9700 RM Groningen;
Hoofdmgenicur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
6.
7.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord, Postbus 30032,
9700 RM Groningen;
Landehjk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 24 1, 3440 AE Woerden;
8.
9.
Re Roever Milieuadvisering, Postbus 64, 5480 AB Schijndel;
10.
Ministerie van VRQM, DGN, Directie bestuurszaken, afd, BMB, Postbus 30.945 / ipc 660,
2500 GX Den Haag;
11. Ministerie van VROM, Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, directie Stoffen,
Afvalstoffen, Straling, Postbus 30.945, 2500 GX Den Haag;
12.
Afval Overleg Orgaan (AOO), Postbus 190 15,350 1 DA Utrecht;
13.
Commissie voor de milieueffectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht.
Naar aanleiding van de Wm en WVO vergunningaanvragen en het MER zijn, door ons college in
samenspraak met het Ministerie van VROM, aanvullingen gevraagd. De aanvulhngen zijn op
11 december 2000 en op 9 februari 2001 aan ons college gezonden. De Wm en WVO
vergunningaanvragen zijn nadien ontvankelijk geacht en het MER aanvaardbaar, Qp 5 juni 2001
stuurde de aanvrager een aanvulling op de aanvraag (kenmerk 29075/tj-dmjmd) waarin gevraagd
wordt een extra lozingspunt voor het lozen van drogercondensaat te vergunnen- De aanvullingen zijn
naar alle bovengenoemde adressen verstuurd.
Zoals hierboven gesteld is de aangevraagde Wm vergunning een besluit bij de voorberejding waarvan
een MER moet worden gemaakt (artikel 7.27, lid 1 Wm). In verband hiermee is de aanvraag om
vergunning gelijktijdig met het MER bekend gemaakt (art. 7.29jo 13.2 Wm). In hoofdstuk 11 van het
MER zijn de voorgenomen activiteit en de alternatieven met elkaar vergeleken. Wij zijn van oordeel
dat in dit hoofdstuk de keuze voor de voorgenomen activiteit ten opzichte van de alternatieven
voldoende is gemotiveerd. Wij zijn verantwoordelijk voor het evaluatieonderzoek van het MER. In dit
evaluatieonderzoek zal worden nagegaan of de praktijk (zoals de daadwerkelijke emissiewaarden) in
overeenstemming zal blijken te zijn met het gestelde in het MER.
Het evaluatierapport zaI worden opgesteld nadat de gehele inrichting twee jaar lang goed en volledig
werkt. Daarbij zal aan PEG Groningen BV worden gevraagd de voor de evaluatie relevante gegevens
ter beschikking te stellen aan ons college. PEC Groningen BV is wettelijk verplicht deze informatie te
verschaffen (artikel 7.40 van de Wm).
Er is bij deze aanvraag sprake van handelingen met afvalstoffen die vallen onder Bijlage BI van het
tvb, waardoor wij pas kunnen overgaan tot de vergunnmgverlening, nadat de minister van VRUM een
verklaring van geen bedenkingen (wgb) heeft afgegeven (artikel 8.36 Wm juncto bijlage IK Ivb).
Volgens de Wm (artikelen 8:35 t/m 8:39) stelt VROM de wgb op, waaraan de nodige overwegingen
ten grondslag liggen en de nodige voorschriftcn/bcperkingen worden verbonden.
Wij verlenen vervolgens de vergunning met inachtneming van de wgb en verbinden aan de
vergunning de voorschrìften/beperkingen die uit de wgb voortvloeien. Een exemplaar van de wgb
dient bij de vergunning te worden gevoegd. Inzake onderhavige vergunning heeft overleg
plaatsgevonden tussen VROM en de provincie Groningen in het traject van de totstandkoming van
deze vergunning, waardoor de wgb goed gemtegreerd kon worden in deze vergunning.

De
-

wgb heeft betrekking op wgb-plichtige activiteiten en heeft dan ook uitsluitend betrekking op:
het be-/verwerken van verfafval ofverpakkingsafval dat verfresten bevat;
het be-/verwerken van niet regenereerbare oliehoudende boorspoeling af oliehoudend boorgruis;
het be-/verwerken van oliefilters afkomstig van motoren;
het be-/verwerken van katalysatoren;
het be-/verwerken van oliehoudende afvalstoffen zoals brandstofrestanten/off-spee partijen,
oliefracties van olie/water/slib-mengsels, halogeenhoudende olie, PCB-houdende olie en boor-,
snij-, slijp- en walsolie (bssw);
- het be-/verwerken van niet regenereerbare oplosmiddelen;
- het be-/verwerken van niet reinigbaar straalgritlstraalgritreinigingsresidu;
- het be-/verwerken van ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- het be-/verwerken van C,-afvalstoffen waaronder fysisch-chemisch zuiveringsslib, assen/slakken
van verbrandingsprocessen, seaalovenstof, ijzerfosfaatslib en grondreinigingsresidu, niet
reinigbare grond en RWZI-slib;
- het be-/verwerken van C&afvalstoffen waaronder rookgasreinigingsresidu, bodem-/vliegas,
metaalhoudende slibben, filtermateriaal en katalysatorrestanten;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
Verder wordt opgemerkt dat de toetsing zoals deze is uitgevoerd voor ’ verfafval of
verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat”, ook geldt voor gebruikte chemicaliën verpakkingen.
De wgb heeft tevens betrekking op het be-/verwerken van restanten van papiergeïsoleerde
kabelrestanten.
Ingevolge artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring betrekking op & verwijderinghandelingen ten
aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorie van het Ivb (zie nota van
toelichting op het Ivb). Deze verklaring heeft derhalve tevens betrekking op het opsIaan van hiervoor
genoemde (gevaarlijke) afvalstoffen.
Bij ons schrijven van 6 juli ZOOl- 10.234a, RhJM hebben wij het ontwerp van de vergunning aan PIX
Groningen BV gezonden. Bij onze brieven van gelijke datum, nrs. 2001-10.234b-o, RMM, hebben wij
een exemplaar van de ontwerp-beschikking aan de hiervoor genaemde, in deze procedure betrokken
instanties gezonden. Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van vier weken van
de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (van 9 juli 200 1 Urn 6 augustus) ons college terzake van
dit ontwerp te adviseren (art.3:23, lid 1, Awb) dan wel bedenkingen (art. 3:24 Awb) in te brengen.
Van de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit en de mogelijkheid tot het daartegen inbrengen van
bedenkingen is op 6 juli 200 1 mededeling gedaan door een publicatie in de Nederlandse
Staatscourant en in de Groninger Gezinsbode.
Aan de gebruiker van het pand in de directe omgeving rond de hier betreffende te vestigen inrichting
is, bij ons schrijven van 9 juli 2001, nr. 2081-11.436,RMM, een kennisgeving van de ter inzage
legging van het ontwerp-besluit gezonden.

...

ED.

BESCHFWVENG VAN AANVRAAG

1II.i

Achtergrond van aanvrager

Realisatie van de Product- en Energiecentrale in Groningen is een project van PEC Groningen BV.
PEC Groningen BV is een speciaal voor dit doel opgerichte gezamenhjke onderneming van:
* Afvalverwerking Groningen B.V. (AVG) te Midwolde,
l
Cibros PEC B.V. gevestigd in Numansdorp en
* PrePEC B.V.: 50% @TC), onderdeel van de PRUAV groep te Dordrecht (thans is BTC dochter
van Phoenyx Holding en onderdeel van Delta Nutsbedrijven BV) en 50% Gibros PEC.
111.2

Activiteiten

De PEC-processen omvatten shredderen, zeven, drogen, mengen, metaalafscheiding, pyroIyse,
autotherme vergassing, pyrometallurgisch smelten en synthesegasrerniging.
Daarnaast worden een warmte-kracht centrale (WK) voor de energievoorziening en extra
voorzieningen voor de ontvangst en opslag van ingangsstromcn gerealiseerd, alsmede een
waterzuivering. Hoofdstuk 2 van de aanvraag geeft gedetailleerde procesbeschrijvingen.
Het voornemen van PEC Groningen BV spoort met een aantal recente ontwikkelingen op het gebied
van afvalctoffenverwerking, energievoorziening en waterlevering:
l
het Nationaal mibeubeieidspbm 3 (NMP 3) is erop gericht om de productie van afval zoveel
mogelijk te voorkomen en daar waar afval onvermijdelijk is, zoveel mogelijk hergebruik te
realiseren. De randvoorwaarden hierbij vloeien voort uit dit beleidskader waarvan de essentie is
kringIopen te sluiten en zo min mogelijk lekverliezen te laten ontstaan:
e liberalisering van de energiesector;
e het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen 11 (MJP-GA 11) stelt dat indien voor de verwijdering
van afvalstoffen andere stoffen nodig zijn, daar bij voorkeur afvalstoffen voor gebruikt moeten
worden. het zogenaamde ‘waste to waste’ principe.
m. 3

Ingangsstoffen

De inrichting wordt gebouwd voor een verwerkingscapaciteit van 108.000 ton per jaar; de te
realiseren doorzet is afhankelijk van het. aanbod in soorten afval, de hoeveeIheden en de verhoudingen
daarin. Daarnaast is de doorzet afhankelijk van het vochtgehalte van de ingangsstromen. Dit betekent
dat de inrichting tussen de genoemde grenzen steeds volledig wordt belastibenut.
IlI.4

Producten

De producten van de installatie zijn:
synthesegas;
a metaalproducten (schroot, metaalstofen metaalsmelt);
l
synthetisch basalt;
l
zwavel.
Het synthetische basalt wordt verkocht als secundaire bouw- en grondstof en voldoet aan de eisen die
worden gesteld aan een categorie 1 -bouwstof in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Het synthesegas wordt deels gebruikt als brandstof voor energieopwekking binnen de eigen inrichting
en kan deels als grondstof verkocht worden aan de chemische industrie of als energiedragerbrandstof
aan derden. De metaalproducten worden verkocht als secundaire grondstof aan de metaalverwerkende
industrie. Zwavel wordt verkocht als secundaire grondstof aan de chemische- of agrarische industrie.
l

.,. .

111.5

Acceptatie en acceptatieprocedure

Door de aanvrager is een omschrijving gemaakt van de acceptatieprocedure en de acceptatiecriteria
met betrekking tot de ingangsstoffen.
Ten aanzien van de ingangsstromen voor de installaties zijn de acceptatiecriteria waaraan de
ingangsstromen dienen te voldoen, in de aanvraag opgenomen. De acceptatiecriteria voor de PEC
installaties zijn gebaseerd op de producteisen, de verwerkbaarheid in- en bescherming van de
verwerkingsinstallaties en dienen daarnaast te voldoen aan de randvoorwaarden die in deze
vergunning en in de wettelijke voorschriften zijn vastgelegd.
111.6

Relatie milieuzorg en vergunning

In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedríjfsleven voorop gesteld.
De kern van het huidige milieubeleid voor de industrie is daarom de noodzaak dat bedrijven
milieuzorg steeds meer integreren in alle aspecten van hun bedrijfsvoering. De overheid geeft hierbij
de kaders aan. Tussen bedrijf en overheid worden overeenkomsten gesloten over het ambitieniveau
van het bedrijf inzake diens milieuprestaties. Dit ambitieniveau speeh een rol bij de afweging welke
voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen.
Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf voornemens is zich te laten certificeren in het kader van ISO14.00 1, dit kan evenwel niet plaats vinden voordat de vergunning is verleend en de installatie
operationeel is. In de vergunning worden zaken dan ook gedetailleerder vastgelegd, dan wanneer
ingespeeld had kunnen worden op een reeds functionerend milieuaorgsysteem.
IV,

GRONDEN VAN DE BESLISSING

IV.1

Inleiding

Voor de installaties zijn voorschriften van toepassing met het oog op het voorkomen van bodem-,
water- en luchtverontreiniging en geluidhinder naar de omgeving. Tevens zijn afval- en
emissiepreventie en veiligheid van belang, zowel voor het bedrijf zelf als ter bescherming van de
omgeving. Alle relevante milieucomponenten en -aspecten zijn beschreven in het MIX, welk rapport
de bredere milieuhygiënische context in het licht stelt en als zodanig in ruimere zin de basis vormt
voor de besluitvorming, en zijn in meer toegespitste zin neergelegd in de aanvraag alsmede de
aanvullingen daarop, welke de basis vormen voor de vergunning.
IV.2
IV.2.1

Iugangsstromen
Categorie-indeling

afvalstoffen

IIet is van belang te weten tot welke categorie een afvalstof behoort omdat er verschil kan zijn in
acceptatievoorwaarden, prijsstelling en administratie en daarmee het kunnen inkopen van stromen uit
de markt. De categorie-indeling afvalstoffen is verder van belang voor het beantwoorden van de
volgende vragen:
l
welke Ivb categorieën zijn van toepassing op de inrichting;
l
welk vergunningenregime is van toepassing (voor gevaarlijke afvalstoffen geldt een strenger
regime, denk bijvoorbeeld aan ‘de verkhuing van geen bedenkingen’ die door VROM moet worden
afgegeven en aan de maximale vergunningtermijn);
* kan op doelmatigheid getoetst worden (met welke criteria en door wie);
l
moet er getoetst worden aan de minimumstandaard zoals deze is beschreven in het MJP-GA II;
o is er een meldingsplicht bij het landelijk meldingspunt afvalstoffen (LMA) of Internationaal
meldingspunt afvalstoffen (IMA);

. . . . .:.
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i V . 2 . 2 Ingangsstoffen
In de PEC-installatie worden dc volgende afvalstoffen verwerkt:
Hoogcalorisch afval

Laagcalorisch afval

Vloeibaar afval

niet gevaarlijke afvalstoffen
Restfractie

van

scheidingsinstallaties voor

Restfractie van vergistinginstallaties
1 Baggerspecie

bouw- en sloopafval.

. Organisch
verontreinigd
afvalwater

Restfracties van
huisvuilscheidingsinstallaties (RDF, o.n.f,,
etc.)
Diverse kunststofafvallen
Shredderafval (onder
andere kabelshredder en
autoslu-edder)
Rejectafval (oud)
papierindustrie
Elektronicaschroot
/ Residu
wit- en bruingoedscheiding
Zeefoverloop van
compasteringen
Houtafval (C-categorie)
KWD
Kantoor- en kantineafval
Residu glasrecy~ling
gevaarlijke afvulstoffen
. Oliefilters
Oliehoudende
slibben
. Metaal- en
kunststofhoudende
gebruikte
chemicaliënverpakking
@CV)

Tabel te verwerken afvalstoffen

Baggerspecie
Rayonslib
RWZI-slib
Niet reinigbaar straalgrit
C2-afvalstoffcn
C3-afvalstoffen
Oliehoudende slibben
Afgewerkte katalysator
Ferm- en non-ferro afvalstoffen
Verontreinigde grond (niet
reinigbaar)
I3oorg~i.s

.

Olierestanten

. Oplosmiddelen
. Oliehoudende
boorspoeling

De bovenstaande opsomming van de niet-gevaarlijke afvalstoffen is niet bedoeld als een limitatieve
lijst. Voor de acceptatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen gelden de criteria zoals opgenomen in
respectievelijk de tabellen 3-1 en 3-2 van de aanvraag.
Voor alle ingangsstoffen geldt dat ze dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria zoals weergegeven in
de aanvraag. Bovendien zullen de (gevaarlijke) afvalstoffen doelmatig moeten worden verwerkt
{toetsing aan MJP-GA II of TJP.A-95 inclusiefTweede Tussentijdse wijziging). Met andere woorden,
alleen die ingangsstoffen kunnen vergund worden waarvoor aangetoond is dat de verwerking
doelmatig is en waarvoor aangetoond is dat de ingangsstof aan de acceptatiecriteria voldoet.
Dit wordt hieronder voor niet-gevaarlijke afvalstoffen separaat uitgewerkt.
Niet-gevaarlijke afialstoflen
Voor wat betreft de niet genoemde afvalstoffen hierna te noemen de categorie ‘overige stromen die
aantoonbaar verwerkt kunnen worden’, kan het volgende worden opgemerkt.
Indien blijkt dat een niet-gevaarlijke afvalstof:
- wel kan worden geaccepteerd op grond van het acceptatiebeleid en
- wel vanuit technisch oogpunt be-/verwerkt kan worden, maar
- niet is in te delen onder een van de ingangsstoffen die PEC Groningen BV expliciet heeft
aangevraagd, dient PEC Groningen BV voorafgaande aan de be-/verwerking toestemming te
vragen aan ons college. In de voorschriften zal dezelfde vraag naar informatie worden opgenomen
als bij gevaarlijk afval.
Als uit de informatie blijkt dat aan de daarop betrekking hebbende voorschriften van deze vergunning
voldaan kan worden, kan de ingangsstof worden verwerkt, eventueel voorafgegaan door een
proefverwerking. In voorschrift 13.4 is het hierboven genoemde opgenomen.
Deze wijze van aanvragen van nieuwe ingangsstoffen kan alleen worden gevolgd als de nieuwe
stroom niet is opgenomen in het TJPA-95. Immers, in dat geval dient de doelmatigheid van de
verwerking van de stromen vooraf getoetst te worden aan het TJPA-95 en is een toetsing alleen aan
de acceptatiecriteria niet voldoende.
Samengevat gelden daarom de volgende acceptatieregels:
1) De stroom is niet expliciet vergund, maar voldoet aan de acceptatiecriteria en er is geen
doelmatigheidstoets =-> De stroom is impliciet vergund en kan worden verwerkt.
2) De stroom is niet expliciet vergund, maar voldoet aan de acceptatiecriteria. Er is wel een
doelmatigheidstoets =-> Melding bij bevoegd gezag en overleg over de doehnatigl~eid. Indien de
verwerking doelmatig is, dan is de stroom impliciet vergund. Indien de verwerking niet doelmatig
is wordt de stroom geweigerd.
3) De stroom is niet expliciet vergund en voldoet niet aan de acceptatiecriteria, maar lijkt
verwerkbaar =-> Melding bij bevoegd gezag en overleg over de verwerkbaarhcid (en zo nodig
ook over de doelmatigheid). De verwerkbaarheid kan worden aangetoond met bijvoorbeeld
proefneming. In dit geval kan worden besloten tot extra monitoring, b.v. productanalyses. Indien
de verwerkbaarheid (en zo nodig de doelmatigheid) worden aangetoond, dan is de verwerking
impliciet vergund. Het begrip verwerkbaarheid heeft hier betrekking op randvomwanrdm dìe
volgen uit het technisch functioneren van de installaties, de vergunde rniEieuefj&ccn en de
beoogde productkwaliteit. Dus niet (rechtstreeks) op dc doelnzatìghcid vmz de verwerking
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1V.3

Doeimatigheid van de activiteiten en bescherming van het milieu

IV.3.1

Wet Mitieubeheer en pravineiaal beieid

De kern van het afvalstoffenbeleid is dat de verwijdering van afv&tuffen geschiedt up een zo
hoogwaardig mogelijke wijze waardoor het streven naar een lek-vrije verwerking wordt vormgegeven.
Artikel ID. 1 van de Wm geeft de vaorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalstoffen aan.
De prioriteit ligt respectievelijk bíj:
l

preventie,

vervolgens

hergebruik en nuttige toepassing, dan
verwijdering met energieterugwinning,
o verwijdering (anders dan storten) zonder energieterugwinníng en tot slot
* storten.

l
l

Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap was tot voor kort vastgelegd in het
Provinciaal Milieubeleidsplan 1999-2000 van december 1998. Dit plan is inmiddels vervangen door
het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 13 december 2000 door Provinciale Staten is
vastgesteid. De hoofddoelstelling van het POP is: “Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en
natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving>
waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame
ontwikkeling).”
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het
miheu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico’s voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwatiteit mag deze niet verslechteren. Dit standstillbeginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen. In de planperiode (2OOl-2004) dient
prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet is bereikt of
de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting door diffuse
bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden. Overigens bevat het plan ten aanzien van de bij PEC Groningen BV aan
de orde zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
Re toetsing aan de landelijke beleidsplannen op afvalgebied is hieronder in twee delen uitgewerkt:
IV.3.2 doelmatigheidstoetsing van gevaarlijk afval: Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II
(MJP-GA 11);
IV.3.3 doelmatigheidstoetsing van bedrijfsafval: Tienjarenprogramma afval (TJP.A-95).
Opmerkinfl: Op moment van vergunningverlening wordt gewerkt aan het opstellen van het Landelijk
Afvalbeheersplan (LAP). Met LAP is een samenvoeging van het beleid neergelegd in
het TJP-A en het MJP-CA 11, aangevuld met een aantal niet in deze twee plannen
voorkomende afvalstoffen. I-Iet LAP zal daarmee het TJP-A 1995-2005 en het MJP-GA
II 1997-2007 gaan vervangen. Omdat de nieuwe afvalbeheersstructuur wettelijk is
verankerd in de Wm, waarin het vaststellen van een afvalbeheersplan verplicht is, heeft
het LAP een andere status dan het TJP-A en het MJP-GA II.
IV.3.2

Gevaariijke afvafstoffen: toetsing aan MJP-GA 11

Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige verwijdering
van gevaariijke afvalstoffen worden ingevolge het MJP-GA II de aspecten continuïteit, effectieve en
efficiënte verwiidering, caeacíteit, snreiding en effectief toezicht (en nazorg bij stortplaatsen) onderscheiden.

continulteit
De overheid heeft als taak bewaking van de continuïteit van de verwijdering van afvalstoffen.
Voorkomen moet worden dat ongewenste situaties zoals ophoping van gevaarlijke afvalstoffen op
bedrijfsterreinen, ontstaan. Eén van de gehanteerde argumenten om de continuïteit van een bedrijf te
toetsen, is dat ingeval van faillissement de overheid opgezadeld wordt met een hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen. Om beslag op overheidsgeld te voorkomen, dienen gelden gereserveerd te worden
door de vergunninghoud(s voor de verwijdering van op het terrein van de vergunninghoud(s
opgeslagen afvalstoffen, Op grond van de Wm zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
worden opgesteld waarin wordt opgenomen dat het bevoegd gezag met betrekking tot inrichtingen
voor het bewaren of verdere verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen een financiële zekerheidsstelling kan eisen.
Indien toetsing van de fìnanciele continuïteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager worden
gevraagd een investeringsplan, een exploitatieplan en/sf een Iiquiditeitsprognose te verstrekken. Op
dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financiële continuïteit niet zou zijn
gewaarborgd.

. .. ..

effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering
algemeen
De minimale hoogwaardigheid van de verwijdering van een bepaalde afvalstroom, wordt minimumstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per sectorplan aangegeven. Re technische
specificaties van de minimumstandaard alsmede de scores op de verschillende milieuthema’s zijn
beschreven in het Milieu-effectrapport (MER) met bijbehorende bijlagen, dat ten behoeve van het
MJP-GA II is opgesteld en de Errata MER MJP-GA 11, waarin herziene berekeningen zijn
opgenomen. Voor verwijderingstechnieken die leiden tot even hoogwaardige of hoogwaardiger
verwijdering wordt in beginsel vergunning verleend. Verwijdering op een wijze laagwaardiger dan de
minimumstandaard zal niet worden vergund. Bij de beoordeling van een nieuw initiatief dienen tevens
de argumenten die hebben geleid tot de minimumstandaard, betrokken te worden. Als een bedrijf een
bepaalde techniek wil gaan toepassen, zal dit bedrijf moeten aantonen dat deze techniek tenminste
even hoogwaardig is als de techniek die aangemerkt wordt als minimumstandaard. Voor de bepaling
van de hoogwaardigheid van een verwijderingstechniek moeten de milieueffecten worden
geïnventariseerd en beoordeeld.
In het MER dat ten behoeve van dit MJP-GA IJ is opgesteld, is dit gebeurd aan de hand van een aantal
milieuthema’s. Met behulp van de levenscyelusanalyse (LCA-methode) is bepaald welke bijdragen
bepaalde technieken leveren aan de milieuthema’s. De initiatiefnemer heeft de vergelijking op
dezelfde wijze met behulp van de LCA-methode uitgevoerd.
Toetsing aan de minimumtandaarden
Bij de doelmatigheidsbeoordeling dient allereerst onderscheid te worden gemaakt in de toetsing aan
de minimumstandaarden waarvoor conform hetgeen gesteld in het MJP-GA 11, al dan niet een LCAvergelijking noodzakelijk is. De gevaarlijke afvalstoffen die PEC voornemens is te verwerken volgens
een techniek die niet overeenkomstig de minimumstandaard is, zijn:

..:..
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-

gebruikte chemicaliënverpakkingen;
- oliefilters;
- oplosmiddelen (niet-regenereerbaar);
- oliehoudende afvalstoffen (brandstofrestanten/off-spet partijen, oliefracties uit o/w/s-mengsels,
halogeenhoudende olie, PCB-houdende olie en bssw).
In de vergunningaanvraag en de daarbij behorende aanvullende gegevens zijn LCA-vergelijkingen
opgenomen voor de hiervoor genoemde afvalstoffen. Voor de overige in de aanvraag genoemde
stoffen hoeft ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag geen LCA-vergelijking te worden
opgesteld.
Gebruikte chemicaliënvemakkingen (Gcv)
In sectorplan 13 “gebruikte chemical&nverpakkingen” van het MJP-GA 11 is met betrekking tot Gcv
als minimumstandaard vastgelegd dat metaalhoudende Gcv dient te worden gespoeld gevolgd door
verbranding van de verffractie in de Draaitrommeloven (DTO). De minimumstandaard voor
kunststofhoudend Gcv is rechtstreekse verwerking in een DTO of spoelen en verbranden van de
kunststoffractie in een AVI. PEC is voornemens om Gcv te verwerken in de
pyrolyse/vergassingsinstaHatie waarna het residu wordt verwerkt in de smelter. In deze installatie
worden de metalen teruggewonnen, wordt de organische fractie omgezet in synthesegas en worden de
restanten verwerkt in synthetisch basait.
Uit de bij de aanvraag gevoegde LCA-vergelijking blijkt dat verwerking van metaalhoudende Gcv in
de PEC-installatie op de miiieuthema energieverbruik, verzuring en humane toxiciteit vergelijkbaar
scoort dan verwerking van metaalhoudende Çcv in een VerfafvalbehandelinginstalIatie (VBI). Beide
technieken leveren geen bijdrage aan het milieuthema ozonlaagaantasting. Voor de overige
milieuthema’s geldt dat verwerking in de PEC-installatie beter scoort dan verwerking in de VBI.
Voor het verwerken van kunststofhoudend Gcv geldt dat beide technieken vrijwel gelijk scoren op de
milieuthema’s broeikaseffect, energieverbruik. Beide technieken dragen niet bij aan het milieuthema
ozonïaagaantasting. Voor de overige milieuthema’s geldt dat het verwerken van kunststofhoudend
Gcv beter scoort dan het verwerken van kunststofhoudend Gcv volgens de minimumstandaard. Uit het
voorgaande blijkt dat het verwerken van Gcv (metaalhoudend en kunststofhoudend) in de PECinstallatie ten minste even hoogwaardig is als het verwerken van Gcv volgens de minimumstandaard.
Niet reaeneerbare boorspoeling en boormis
In sectorplan 6 “Oliehoudende afvalstoffen” van het MJP-GA 11 is met betrekking tot oliehoudende
boorspoeling en boorgruis als minimumstandaard vastgesteld dat deze, indien mogelijk, door middel
van destillatie worden gescheiden in minerale stof en herbruikbare olie die weer geschikt is voor het
oorspronkelijk doel (producthergebruik). In de PEC-installatie wordt alleen de niet regenereerbare
boorspoeling en boorgruis verwerkt in de smelter waar de oliefractie wordt omgezet in synthesegas en
de minerale factie wordt omgezet in synthetisch basalt. Voor niet regenereerbare boorspoeling en
boorgruis is in het MJF-GA Il geen minimumstandaard opgenomen. In dc PEG-installatie wordt
synthesegas en synthetische basalt geproduceerd. Deze vorm van nuttige toepassing is in
overeenstemming met de voorkeursvolgorde zoals vastgelegd in artikel 10.1 van de Wm.
Teneinde te waarborgen dat uitsluitend niet regenereerbare boorspoeling en boorgruis door PEC
wordt geaccepteerd, is in de vergunning vastgelegd dat boorspoeling en boorgruis uitsluitend mogen
worden be-/verwerkt indien per aangeboden partij een verklaring kan worden overgelegd van een
vergunninghouder voor het bewerken van boorspoeling en boorgruis waaruit bhjkt dat de betreffende
partij niet kan worden be-/verwerkt tot een voor het oorspronkelijk doel herbruikbaar product.

Oliefilters
In sectorplan 12 “oliefilters” van het MJP-GA 11 is met betrekking tot oliefilters als
minimumstandaard vastgelegd dat deze dienen te worden geshredderd, gevolgd door verbranding in
een roosteroven. PEC is voornemens om oliefilters te verwerken in de pyrolyselvergassingsinstallatie
waarna het residu wordt verwerkt in de smelter. In deze installatie worden de metalen teruggewonnen,
wordt de organische fractie omgezet in synthesegas en worden de restanten verwerkt in synthetisch
basalt. Uit de bij de aanvraag gevoegde LCA-vergelijking blijkt dat verwerking van oliefilters in de
PEC-installatie vrijwel gelijk scoort op het milieuthema energieverbruik, daarnaast geldt voor beide
technieken dat zij geen bijdrage leveren aan het milieuthema ozonlaagaantasting. Op het milieuthema
ecotoxiciteit scoort bet verwerken van oliefilters in de DTO beter dan het verwerken van oliefilters in
de PEC-installatie. De oorzaak is de hoeveelheid zout in het afvalwater. Voor de overige
milieuthema’s geldt dat verwerking in de PEG-installatie resulteert in een lagere milieubelasting in
vergelijking met verwerking van de oliefílters volgens de minimumstandaard.
Gezien het voorgaande en gezien het feit dat de gewogen totaalscores voor zowel de gelijkgewogen
methode als de distance-to-target methode voor de PEC beter zijn kan het verwerken van oliefilters in
de PEC-installatie als tenminste even hoogwaardig gezien worden als verwerken van oliefilters
volgens de minimumstandaard.
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Katalysatoren en andere ferro- en non-ferro afvalstoffen
Een aantal soorten katalysatoren wordt in Nederland verwerkt bij gespecialiseerde bedrijven waarbij
de metalen worden teruggewonrmen. In het MJP-GA 11 is in sectorplan 14, “Ferro- en non-ferro
afvalstoffen” als minimumstandaard opgenomen: metaalterugwinning met minimalisatie van de
daarbij vrijkomende reststoffen.
PEC is voornemens om katalysatoren en andere ferro- en non-ferro afvalstoffen te verwerken in de
smelter. In deze installatie worden de metalen teruggewonnen, wordt de organische fractie omgezet in
synthesegas en worden de restanten verwerkt in synthetisch basalt. Derhalve wordt voldaan aan de
minimumstandaard zoals vastgelegd voor ferro- en non-ferro afvalstoffen.
Oliehoudende afvalstoffen
In sectorplan 6 “Oliehoudende afvalstoffen” van het MJP-GA 11 is met betrekking tot
brandstofrestanten (off-spet partijen), de oliefractie van o/w/s-mengsels, halogeenhoudende olie en
bssw vastgelegd dat de minimumstandaard is: rechtstreekse energieopwekking in installaties die
voldoen aan de NER en/of de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen. PEC is voornemens deze
afvalstoffen te verwerken in de smelter waar deze worden vergast. Door de partiële oxidatie wordt de
benodigde warmte geleverd voor het smeltproces. Een deel van de energie wordt teruggewonnen in
synthesegas. In de toegevoegde LCA-vergelijking is deze verwerking vergeleken met de verbranding
in een DTO. Uit de resultaten van de LCA-vergelijking en de motivatie hierbij blijkt dat het
verwerken van oliehoudende afvalstoffen in de PEG-installatie op de milieuthema’s energieverbruik
en broeikaseffect vrijwel gelijk scoort als het verwerken van oliehoudende afvalstoffen in de DTO.
Daarnaast blijkt dat beide technieken geen bijdrage leveren aan het milieuthema ozonlaagaantasting,
Voor de overige milieuthema’s scoort het verwerken van de oliehoudende afvalstoffen in de PECinstallatie beter dan het verwerken van oliehoudende afvalstoffen in een DTO. Gezien het voorgaande
kan gesteld worden dat uit de LCA-vergelijking is gebleken dat verwerking van de hiervoor genoemde
afvalstoffen tenminste even hoogwaardig is als verbranding in de DTO en derhalve ten minste even
hoogwaardig als de minimumstandaard.
PCB-houdende olie
In sectorplan 6 “oliehoudende afvalstoffen” van het MJP GA II is met betrekking tot PCB-houdende
afvalstoffen vastgelegd dat het verbranden van afvalstoffen dient te worden aangemerkt als deftnitievc
verwijdering. Dit uitgangspunt komt rechtstreeks voort uit de Richtlijn polychloorbifenylcn en
polychloorterfenylen (96/59/EG).
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Aangezien sprake is van definitieve verwijdering van PCB-houdende afvalstoffen dient te worden
nagegaan of capaciteitsuitbreiding voor de definitieve verwijdering van PCB-houdende afvalstoffen
noodzakelijk is. Signalen uit de markt dienen hierbij als toetssteen, Tot op heden zijn geen signalen
uit de markt bekend waaruit blijkt dat onvoldoende capaciteit aanwezig is voor de definitieve
verwijdering van PCB-houdende afvalstoffen. PEG heeft in haar aanvraag niet aangetoond dat
capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zou zijn. Daarnaast dienen PCB-houdende afvalstoffen te worden
be-/verwerkt in een speciaal daarvoor bestemde verwijderinginstallatie. De instaIlatie ~an PEC is niet
aan te merken als een speciaal voor de verwijdering van PCB’s bestemde verwijderinginstallatie.
Gelet op het voorgaande dient de vergunning voor het be-/verwerken van PCB-houdende afvalstuffen
te worden geweigerd
Niet repenereerbare oplosmiddelen
In sectorplan 4 “Oplosmiddelen en koudemiddelen” van het MJP-GA 11 is met betrekking tot niet
regenereerbare oplosmiddelen ais minimumstandaard vastgesteld dat deze dienen te worden verbrand
of gedestilleerd.
PEC is voornemens niet regenereerbare oplosmiddelen te verwerken in de smelter. De brandbare stof
wordt daarbij omgezet in synthesegas. Xn de toegevoegde LCA is de voorgenomen verwerking van
deze afvalstoffen vergeleken met verbranding in een BTO.
Uit de resultaten van de LCA-vergelijking en de motivatie hierbij blijkt dat het verwerken van niet
regenereerbare oplosmiddelen in de PEC-installatie slechter scoort op het milieuthema ecotoxiciteit
dan verwerking van deze afvalstoffen in de DTO. Dit heeft volgens PEG te maken met het feit dat de
hoeveelheid zout afvalwater en dus de emissies, afhankelijk zijn van het chloorgehalte van de
ingangsstroom. Aangenomen is dat al het chloor in het zoute water terechtkomt. Bij de DTO ontstaat
volgens de aanvraag van AVR eveneens afvalwater, namelijk bij de rookgaareinigingsinstallatie.
In de aanvraag van AVR is over het lozen van afvalwater onder andere het volgende opgenomen:
“Lozing is noodzakelijk om ophoping van zouten en andere verontreinigingen, die met de
waterzuivering niet kunnen worden verwijderd, in het waswater tegen te gaan”. Gezien het
voorgaande kan er van worden uitgegaan dat de hoeveelheid zout in het afvalwater eveneens
afhankelijk is van het chloorgehalte in de ingaande stroom. In het MER MJP-CA II is hier echter geen
melding van gemaakt, Onduidelijk is derhalve of dit op dezelfde wijze is meegenomen als bij de
installatie van PEC.
Op de milieuthema’s energieverbruik en broeikaseffect scoren beide technieken vrijwel gelijk. Beide
technieken leveren geen bijdrage aan het mílieuthema ozonlaagaantasting. Voor de overige
milieuthema’s scoort het verwerken van de niet regenereerbare oplosmiddelen in de PEC-installatie
beter dan het verwerken van deze oplosmiddelen in een DTO. Gezien het voorgaande en het feit dat
de totaal gewogen scores bij zowel de gelijk gewogen methode als de distance-to-target methode beter
zijn voor de PEC-installatie, kan gesteld worden dat de verwerking in de smelter bij PEC ten minste
even hoogwaardig is als verbranding in een DTO. Derhalve kan geconcludeerd worden dat de
verwerking van deze afvalstoffen in de PEC-installatie ten minste even hoogwaardig is als de
minimumstandaard.
C-afvalstoffen waaronder niet reinigbaar straalgrit en niet-reiniabare grond
In sectorplan 2 1 “te storten C3-afvalstoffen” van het MJP-GA II ís met betrekking tot C&afvalstoffen
die be-/verwerkt kunnen worden de volgende voorkeursvolgorde vastgelegd.
- Deeltjesscheidingstechniek ten behoeve van nuttige toepassing;
- Thermische reiniging ten behoeve van nuttige toepassing;
- Thermische immobilisatie ten behoeve van nuttige toepassing;
- Verbranden voor zover voldoende volumereductie optreedt.

Indien geen van deze technieken mogelijk zijn, dan is het storten op een C&ortplaats toegestaan.
PEC is voornemens CLafvalstoffen te verwerken in de smelter. Eventuele organische stoffen wordt
daarbij omgezet in synthesegas. Het anorganisch deel wordt gebruikt voor de productie van
synthetisch basalt dat als bouwstof nuttig kan worden toegepast.
De aanvraag heeft betrekking op Crafvalstoffen die niet middels een deeltjesscheidingteechniek of
thermische reiniging geschikt kunnen worden gemaakt voor nuttige toepassing. Derhalve kan op
grond van het MJP-GA 11 thermische immobilisatie van de aangevraagde afvalstoffen worden
toegestaan.
C&afvalstoffen waaronder filterkoeken uit ONQ-installaties
In sectorplan 20 “te storten C&afvalstoffen”’ van het MJP-GA TI is met betrekking tot Cz-afvalstoffen
de volgende voorkeursvolgorde vastgelegd.
- Terugwinnen van grondstoffen;
- Nuttige toepassing als vervanger van primaire grondstof;
- Tijdehjk onbehandelde stort in de CZ-deponie in afwachting van een meer prioritaire
verwerlcingsmogelijkheid;
- Immobilisatie tot een nuttig toepasbaar product;
- Immobilisatie tot een C,-afvalstof;
- Immobilisatie waardoor storten of in-situ immobilisatie in een separaat compartiment van een C,stortplaats mogelijk is;
- Storten in de Cz-deponie.
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In de PEC-installatie worden CZ-afvalstoffen in de smelter verwerkt. Indien zich in de smeltervoeding
veel metalen bevinden vormt zich onder de vloeibare minerale slak een vloeibare metaalfase die
separaat wordt afgetapt en wordt afgevoerd naar de metallurgische industrie. De minerale slak wordt
afgetapt en stolt en kan vervolgens worden toegepast als bouwstof. In de PEC-installatie worden dus
grondstoffen teruggewonnen en de restfractie wordt geimmobiliseerd tot een nuttig toepasbaar
product. Derhalve kan op grond van het MJP-GA II de verwerking van C2-afvalstoffen in de smelter
worden toegestaan,
Restanten van papiergeïsoleerde kabels
Op 30 maart 1993 is een intentieverklaring vastgesteld tussen de grote ontdoeners van
papiergeïsoIeerde kabels en het Ministerie van VROM. In deze verklaring nemen de ontdoeners de
verantwoordelijkheid op zich, de kabelrestanten “lekvrij’” te (laten) verwijderen en bewerken zodat
een maximale scheiding en hergebruik van de componenten plaatsvindt. Het hergebruik dient zodanig
plaats te vinden dat ijzer, lood, koper en aluminium worden teruggewonnen en waarbij een
“restfractie” vrijkomt die wordt afgevoerd ter verbranding. Re aanvraag heeft betrekking op het
inzetten van deze restfractie in de PEC-installatie. De metalen zijn reeds selectief verwijderd bij
vergunninghouders, In de PEC-installatie wordt deze afvalstof nuttig toegepast waarbij de organische
fractie wordt omgezet in synthesegas en de restanten worden verwerkt in synthetisch basalt. Gelet op
het voorgaande kan de verwerking van de restfractie afkomstig van de verwerking van
papiergeïsoleerde kabels worden toegestaan.
Kwikgehalte van ufialstofen
Sij het smeltproces komen metalen terecht in de gewenste producten. Hiervoor zijn dan ook geen
samenstellingseisen gesteld. Een uitzondering hierop betreft kwik. Het kwikgehalte in de voeding
moet dusdanig laag zijn dat het kwik niet condenseert bij de gaskoeling en het actief koolfilter niet te
snel beladen raakt. Dit probleem komt volgens PEC theoretisch voor bij een kwikgehalte in de
voeding van 100 mg/kg.
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Veiligheidshalve wordt door PEC een sam~nstellingscriterium gehanteerd voor kwik van 10 mg!kg.
Individuele partijen mogen van PEC echter een hoger kwikgehalte hebben. Door mengen met andere
afvalstoffen wordt vervolgens het kwikgehalte verlaagd, waarna het afval wordt verwerkt. 70 tot 90 %
van het kwik komt volgens PEC terecht in het metaalstof dat vrijkomt uit de processen. Dit metaalstof
wordt afgevangen in gaswassers en verkocht als grondstof voor de metallurgische industrie.
Met betrekking tot kwik hanteert Nederland en de EU een sterk brongericht beleid. In principe moeten
deze metalen op termijn worden uitgefaseerd. Het is tegen deze achtergrond noodzakelijk om verdere
diffuse verspreiding via producten te voorkomen. Zoals PEC aangeeft wordt 70 tot 90 % van het kwik
als metaalstofverkoeht in de metallurgische industrie. Het kwik in het metaalstof wordt daarbij niet
nuttig toegepast. Daarbij is het onduidelijk welk deel van het kwik door de metallurgische industrie
wordt afgevangen en welk deel wordt geëmitteerd. Verwacht wordt dat dit per installatie sterk zal
variëren, Gelet op het voorgaande wordt het niet toegestaan door middel van mengen het kwikgehalte
in afvalstoffen te verlagen tot het samenstellingscriteríum wordt behaald en het vervolgens te
verwerken in de PEG. Dit betekent dat PEC een acceptatiecriterium van 10 mg/kg kwik zal worden
opgelegd. Deze norm komt overeen met de maximaaI toegestane concentratie van kwik in afvalstoffen
bestemd voor nuttige toepassing in thermische processen zoals vastgelegd in het rapport “De
verwerking verantwoord”, In dit rapport dat inmiddels voor commentaar is voorgelegd aan de
milieubeweging en de betrokken brancheorganisaties, zijn onder andere de aanbevelingen met
betrekking tot het mengen van afvalstoffen van de Commissie HavenuntvangsinstaIlatíes en de
Inspectie milieuhygiëne uitgewerkt.

Proefnemingen die tot doel hebben het ontwikkelen van een hoogwaardiger techniek zullen, gelet op
het belang van innovatie, in beginsel positief worden beoordeeld. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt in twee situaties:
1. Het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat deze leidt tot
een in milieuhygiënisch opzicht betere verwijdering. Een dergelijke verbetering kan kwantitatief
(minder afvalstoffen) ofkwalitatiefzijn (afname van de milieubelasting van de afvalstoffen).
2. Het be-/verwerken van andere afvalstoffen dan die expliciet zijn vergund.
Proefnemingen worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaal 5 maanden) en de beperkte
hoeveelheid afvalstoffen die wordt be-/verwerkt om de noodzakelijke informatie te vergaren. In het
belang van een zo hoogwaardig mogelijke be-/verwerking zijn er geen bedenkingen tegen het verlenen
van een vergunning voor het uitvoeren van proefverwerkingen, mits in de voorschriften een
rapportageverplichting wordt opgenomen.

Met betrekking tat de vergunningtermijn is in het MJP-GA TI opgenomen dat vergunningen voor de
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in principe voor maximaal vijf jaar worden verleend. In de
volgende gevallen is echter een vergunningtermijn van maximaal tien jaar mogelijk:
als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiliteit van investeringen
hiertoe aanleiding geven of
indien het een sector (of deelstroom daarvan) betreft waarvoor op korte termijn geen
ontwikkelingen zijn te verwachten die leiden tot een hoogwaardigere verwijdering.
Indien er sprake is van een dynamische sector, wordt in principe de vergunning verleend voor een
periode van vijfjaar. Na deze periode zal de activiteit getoetst worden aan de dan geldende
minimumstandaard. Op deze wijze wordt de implementatie van innovatieve technieken bevorderd.

Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat om fïnanciele overwegingen een langere termijn
gewenst kan zijn. In het MJP-GA H is per sector gekeken of dit het geval is (toetsing vindt dan ook
niet per aanvraag plaats) en is concreet aangegeven voor welke periode vergunning zal worden
verleend. Indien een provincie een vergunning voor een van het sectorplan afwijkende, langere
termijn wil verlenen, zal een afwijkingsprocedure van dit plan moeten worden gevolgd. Voor de
verschillende activiteiten binnen een inrichting kunnen verschillende termijnen worden gehanteerd.
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Bij brief d.d. 12 september 2000 is door
ons college een verzoek ingediend bij de Stuurgroep Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen tut het
verlengen van de maximale vergunningtermijn voor het be- of verwerken van niet-regeneerbare
oplosmiddelen, oliefilters, Gcv, ferro- en non-ferro afvalstoffen en CZ- en Ci-afvalstoffen.
Bij brief d.d. 13 december 2000 wordt door de voorzitter van de Stuurgroep MJP medegedeeld dat
voor de stromen niet-regenereerbare oplosmiddelen, ferro- en non-ferro afvalstoffen en C2- en C3afvalstoffen de vergunning voor een periode van 10 jaar kan worden verleend. Voor oliefilters en
gebruikte chemicaliënverpakkingen adviseert de stuurgroep de vergunning voor een periode van 5 jaar
te verlenen. Rit aangezien niet wordt uitgesloten dat voor deze afvalstoffen binnen afzienbare termijn
een nieuwe hoogwaardige techniek op de markt zal komen.
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Gelet op het voorgaande en gelet op de verwachk vergunningsdatum wordt de vergunning voor
gebruikte chemìcali&verpakkìngen en oliefitters verleend tot 1 iuli 2006. De vergunning voor de
overige afvalstoffen wordt verleend tot 1 iuti 2011.
capaciteit
Als gevolg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogelijk bij gelijke mate van nuttige toepassing) zal geen capaciteitsregulering meer plaatsvinden bíj
de vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve van
nuttige toepassing. Er zijn dan ook geen redenen om de vergunning op grond van overwegingen met
betrekking tot de capaciteit te weigeren.
Door de meer vrije markt bij het be-/verwerken (met name nuttige toepassing) van gevaarlijke
afvalstoffen, ontstaat de mogelijkheid dat Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen moeten worden
uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door het be-/verwerken van buitenlands afval geen
capaciteit meer beschikbaar hebben. Aangezien dit een ongewild effect is, zal in de vergunningen
voor het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen een acceptatieplicht voor Nederlandse gevaarlijke
afvalstoffen worden opgenomen. De acceptatieplicht betekent echter geen verwerkingsplicht voor de
vergunninghoudster. Daarbij zal geen tariefregulering plaatsvinden, ervan uitgaande dat redelijke
tarieven in rekening worden gebracht.
spreiding
Vanwege de relatief geringe transportafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen om op grond
van overwegingen met betrekking tot de spreiding van inrichtingen de vergunning te weigeren.
effectief toezicht
Goede verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen vergt grote investeringen om het benodigde niveau
van milieubeschermende voorzieningen te realiseren. De kosten zijn mede hierdoor hoog. Het niet
volgens de regels verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen is derhalve verleidelijk.
Voor het bevorderen van een lekvrije verwijdering is vergroting van de handhaafbaarheid van
wezenlijk belang. De beleidskeuzen moeten bijdragen tot een goed controleerbare structuur.
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Effectief toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen is van essentieel belang.
Dit wordt bevorderd door: eenduidige definities in de diverse wet- en regelgeving, zo min mogelijk
schakels in de keten (de afvalstoffen via zo min mogelijk stappenlinrichtingen van primaire ontdoener
naar verwerker laten gaan), een overzichtelijk aantal vergunninghoud(st
(bij inzamelen en
definitief verwijderen), een goede administratie/registratie, een goede acceptatieprocedure en een
zorgvuldige bedrijfsvoering. Aan de vergunning dienen dan ook voorschriften te worden verbonden
met betrekking tot het hanteren van goedgekeurde beschrijvingen van de administratie/registratie en
acceptatieprocedure.
IV.3.3

Niet gevaarlijke afvalstoffen: toetsing aan het TJPA-95

In het Tienjarenprogramma Afval 1995 - 2005 (TJP.A-95) in hoofdstuk 5, is de pIanning opgenomen
van de emdverwerkingscapaciteit voor thermisch verwerken, storten en GFT-verwerkenHet gaat hierbij om tien stromen, te weten: huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, industrieel
(container) afval, bouw- en sloopafval, kantoor- winkel- en dienstenafval, reinigingsdienstenafval,
shredderafval, niet-specifiek ziekenhuisafval, niet-reinigbare verontreinigde grond en residuen van
slib afkomstig van het biologisch zuiveren van afvalwater.
De Minister van VROM en de provincies hebben in AOO-verband gezamenlijk de kaders voor het
TJP,A-95 aangegeven, waarbij de provincies zich, als een vorm van zelfbinding op het vlak van de
vormgeving van het beleid op dit punt, op de daarin neergelegde uitgangspunten hebben verenigd.
Deze uitgangspunten, met als vertrekpunt realisatie van de taakstellingen voor preventie en
hergebruik, behelzen onder andere dat:
. er een krappe programmering dient te zijn van verbrandingseapaciteit, waardoor bij hogere
resuhaten van preventie en hergebruik geen overcapaciteit bij verbranding ontstaat- VoIgens het
beleidsscenario is de hoeveelheid afval in 2005 voor eindverwerking slechts 60 % van de
hoeveelheid in het jaar 1993. Hiertoe moet preventie en hergebruik van afvalstromen toenemen;
* de flexibiliteit van de verwijderingsstructuur moet worden bevorderd.
Verder is in oktober 1995 het Besluit stortverbod afvalstoffen van kracht geworden, om brandbaar
afval zoveel mogelijk richting verbrandingsinstallaties te laten verwerken.
Bij de inzet van nieuwe technieken waarbij materiaal-hergebruik wordt nagestreefd en verwerking van
brandbare afvafstoffen, wordt aangesloten bij deze uitgangspunten: meer hergebruik, verhoging van
de flexibiliteit en zo mm mogelijk storten van brandbaar afval.
De reahsatie van nieuwe technieken en de verwerking van afvalstromen met behulp van nieuwe
technieken, heeft invloed op het afvalaanbod aan bestaande en in aanbouw zijnde AVT’s.
Uit oogpunt van Iandelijke programmering is het daarom doelmatig dat provincies en gemeenten
aanvragen voor toepassing van nieuwe technieken, voor overleg en afstemming in het AOU brengen
De Wm aanvraag en het bijbehorende MER zijn daarom naar het AOO verstuurd,
Aanvultend op het TJP.A-95 zijn Tussentijdse Wijzigingen uitgebracht. De eerste tussentijdse
wijziging gaat nader in op im- en export van afvalstoffen. De tweede wijziging betreft een bijsteIling
van de eindverwerkingscapaciteit voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. Onder eindverwerking wordt
verstaan het storten van afval en het verbranden van afval in roosterovens. De be- en verwerking die
PK Groningen BV voor ogen staat, betreft dus geen eindverwerking zoals bedoeld in de tweede
tussentijdse wijziging.
Jn het kader van vergunningverlening is de eerste Tussentijdse Wijziging niet direct relevant voor het
PEC initiatief en er wordt daarom hier niet nader op ingegaan. Tekstuele wijzigingen doorgevoerd
door middel van de Tweede Tussentijdse Wijziging en niet betrekking hebbend op eindverwerking,
zijn in de onderstaande tekst verwerkt.

..

De verschillende aspecten van doelmatigheid die in artikel 1.1 van de Wm zijn aangegeven, worden
hierin onderschreven. Deze zijn:
1. continmteit;
2. effectieve en efficiënte verwijdering;
3. capaciteit afgestemd op het aanbod;
4. evenwichtige spreiding;
5. effectief toezicht.
Continuïteit
Indien toetsing van de financiële continuïteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager worden
gevraagd een investeringsplan, een exploitatieplan en/of een hquiditeitsprognose te verstrekken.
Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financiele continuïteit niet zou
zijn gewaarborgd.
Effectieve en efficiënte verwijdering
In tj 5.3 van het TJP.A-95 en in de Tweede Tussentijdse Wijziging is opgenomen dat nieuwe
technieken moeten voldoen aan de randvoorwaarden die de Minister van VRUM heeft opgenomen in
de Circulaire Optimaliseren van de eindverwijdering van afvalstoffen:
l
de introductie van nieuwe technieken voor eindverwijdering moet leiden tot een hoger
energierendement dan verwijdering in AVl’s;
l
de hoeveelheid te storten reststoffen mag in vergelijking tot eindverwijdering in AVI’s niet
toenemen;
l
de verwijdering van afvalstoffen dient in eigen land plaats te vinden;
* nieuwe technieken moeten onderdeel vormen van of passen binnen de programmering van het
TJP.A-95.
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Het PEC initiatief leidt in vergelijking tot verwerking in AVI’s, tot een lager energierendement en tot
(veel) hoogwaardiger producten en vrijwel geen reststoffen.
Uiteraard dient het provinciaal beleid aan te sluiten op het landelijk beleid waarin voldaan moet
worden aan de Miheukundige riehthjn voor ahematieve verwerkingstechnologiën voor brandbaar
afval van het ministerie van VROM. Uit de in de aanvraag geleverde gegevens blijkt dat het PECproces aan deze richtlijn voldoet. Volgens de geleverde informatie met betrekking tot vaste
hoogcalorische afvalstoffen scoort de PEC op alle milieuthema’s beter dan een AVI en wordt voldaan
aan de randvoorwaarden voor nieuwe eindverwerkingstechnieken: een hoger energierendement en
geen toename van reststoffen. Dit sluit ook aan bij het NMP 3 waarin prioriteit wordt gegeven aan de
inzet van afval voor energieopwekking met een hoger rendement dan AVl’s
Capaciteit afgestemd on aanbod
In de Tweede Tussentijdse Wijziging van het TJP.A-95 is opgenomen dat initiatieven voor
hoofdgebruik van afval als brandstof voor overleg en afstemming in het AOU worden gebracht om te
beoordelen of de mate van nuttige toepassing voldoende is om af te zien van de capaciteitstoets.
Het Afval Overleg Orgaan (AOO) heeft een adviserende rol. Het advies dat naar aanleiding van de
ontwerp-vergunning wordt ingebracht zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Evenwichtige spreiding
In de toekomstige Wet tot wijziging van de Wm in verband met de toekomstige
afvalverwijderingsstruructuur wordt spreiding als doelmatigheidscriterium niet meer opgenomen.
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Effectief toezicht
Voor wat betreft toezicht wordt aangeshrten bij het onderdeel ‘Effectief toezicht’ voor gevaarhjke
afvalstoffen. O-p de volgende wijze is mvulling gegeven aan het daar gestelde: ‘er dienen voorschriften
te worden verbonden met betrekking tot het hanteren van goedgekeurde beschrijvingen van de
administratie/registratie en acceptatieprocedure en het wijzigen c.q. aanvullen van deze procedures’ :
. in de voorschriften zijn aan de acceptatie- en administratie/registratieprscedures nadere eisen
gesteld.

Ingevolge artikel 8.17, tweede lid, van de Wm kan een vergunning die betrekking heeft op een
inrichting waarin afvatstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn3 worden verwijderd, voor
een termijn van ten hoogste tien jaar worden verleend. In de aanvraag wordt aangegeven dat deze
strekt tot verkrijging van een vergunning voor een looptijd van tien jaar.
Met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen (niet-gevaarlijke af&&toffen) is er geen sprake van een
beleidskader waaruit zou moeten volgen dat op die afvaistoffen betrekking hebbende vergunningen
voor een kortere periode dan tien jaar zouden moeten worden verleend. Voorts blijkt zowel uit de
aanvraag als uit overwegingen elders in deze considerans dat de merites van het PEC project zodanig
zijn dat de gevraagde vergunning voor een periode van tien jaar kan worden verleend. De vergunning
wordt voor deze afvaistoffen derhalve verleend voor een termijn welke eindigt op 1 iuIi 2011.
JV.3.4

Beoordeting van aigemene doelmatigheidsaspeeten

toegestane activiteiten
In artikel 3 van de bij deze vergunning gevoegde VVGB en in voorschrift 12.2 zijn de toegestane
activiteiten beschreven. Tevens is vastgelegd in welke inrichting de activiteiten mogen worden
uitgevoerd.
termijn
In de beoordeling is gemotiveerd dat de vergunning voor gebruikte chemicaliënverpakkingen en
oliefilters wordt verleend tot 1 juli 2006. De vergunnrng voor de overige gevaarlijke afvaIstoffen
wordt verleend tot 1 juli 20 11 T
scheiden en gescheiden houden
Op 18 april 199% is de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (27
maart 1998, stcrt. 72) in werking getreden. Op grond van deze regehng dient de drijver van een
inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen de in ontvangst genomen afvalstoffen
behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, gexheidm te houdm van
elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten.
Voorts dient de drijver van de inriehting bij het in ontvangst nemen van gevaarlijke afvalstoffen de
afvalstoffen behorende tot verschihende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen te schcidert van
elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten. De regeling heeft een
directe werking op de daarin genoemde inrichtingen voor het opsiaan, overslaan, be-/verwerken of
vernietigen van gevaarlijke afvalstoffen en heeft derhalve ook betrekking op de inrichting van PEC.
Op grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd gezag indien het belang van de bescherming
van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning voorschriften verbinden dat bepaalde in
de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen wel mogen worden gemengd met daarin
aangewezen andere stoffen. Uit de toelichting bij de regeling bhjkt dat het bevoegd gezag op grond
van hoofdstuk 8 van de Wm in de vergunningvoorschriften nadere of aanvullende bepalingen dan
vermeld in de regeling kan opnemen met betrekking tot het scheiden of gescheiden houden.

Uit de aanvraag en de considerans van deze vergunning blijkt dat onderstaande afvalstoffen, die zijn
vermeld in de bijlage van de regeling, niet gescheiden worden bewerkt door PEC.
- Oliefilters (categorie I );
- gebruikte metalen chemicaliënverpakkingen (categorie 8);
- niet regenereerbare vloeibare halogeenrijke en halogeenarme koolwaterstoffen (categorieën
9 t/m 19);
- niet-reinigbaar straalgrit (categorie 25);
- Overige gevaarlijke afvalstoffen (categorie 36).
Op grond van artikel 4 van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
wordt het PEC toegestaan dat de hiervoor genoemde afvalstoffen gezamenlijk worden verwerkt met
de overige in de aanvraag genoemde afvalstoffen, mits voldaan wordt aan de voorschriften en
beperkingen van deze vergunning.
acceptatie en administratie
Effectief toezicht betreft één van de doelmatigheidsaspecten. Een effectief toezicht wordt bevorderd
door in de voorschriften op te nemen dat vergunninghoudster dient te beschikken over een
goedgekeurde acceptatieprocedure en beschrijving van de administratie.
Hiervoor zijn in de, aan de wgb verbonden, bijlagen de randvoorwaarden opgenomen waaraan de
beschrijvingen van de acceptatieprocedure en de goederenadministratie moeten voldoen. Het bedrijf
kan op basis van haar eigen inzichten op maat gesneden beschrijvingen opstellen die vervolgens bij
ons college ter goedkeuring moeten worden ingediend. Wij zullen de beschrijvingen schriftelijk
goedkeuren, dan wel vergunninghoudster schriftelijk verzoeken de beschrijvingen te wijzigen. De
inrichting dient overeenkomstig de door ons goedgekeurde beschrijvingen in werking te zijn. Hiertoe
zijn voorschriften aan de vergunning verbonden. Aanvullend wordt opgemerkt dat het PEC alleen is
toegestaan een aantal specifieke afvalstoffen zoals boorspoeling en boorgruis, oplosmiddelen,
straalgrit en grond te be-/ver-werken voor zover dit niet regenereerbaar c.q. niet reinigbaar is. In de
acceptatieprocedure dient hieraan specifiek aandacht te worden besteed.
acceptatiepficht
In de considerans is gemotiveerd dat vergunninghoudster een acceptatieplicht voor Nederlandse
gevaarlijke afvalstoffen wordt opgelegd. Hiervoor is een voorschrift aan de vergunning verbonden.
tarieven
In artikel 8.14 van de Wm is vastgelegd dat aan een vergunning voorschriften kunnen worden verbonden met betrekking tot tarieven van afvalstromen, Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om
gebruik te maken van deze bevoegdheid. Wel dienen de Minister en Gedeputeerde Staten de
mogelijkheid te hebben om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de tarieven. Daartoe wordt een
voorschrift aan de verklaring verbonden.
stagnatie
Het is in het belang van de doelmatige verwijdering van gevaarhjke afvalstoffen dat het bevoegd
gezag op de hoogte is van stagnatie bij de be-/verwerking. Rit is met name van belang indien stagnatie
kan leiden tot het niet meer accepteren van afvalstoffen. Derhalve is in een voorschrift opgenomen dat
vergunninghoudster de stagnatie schriftelijk dient mede te delen aan ons college.
proefnemingen
In de beoordeling is aangegeven dat proefnemingen mogen worden uitgevoerd, met inachtneming van
de in de voorschriften opgenomen rapportageverplichting.
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rapportage
De informatie die met de rapportagevoorschriften wordt verkregen, verschaft de directeur Stoffen,
Afvalstoffen, Straling van het Ministerie van VRUM en ons college meer inzicht in het functioneren
van de vergunde be-lverwerkingstechnieken en het bereiken van belcidsdoelstellingen.
IV.4

Afweging ten aanzien van de onderscheiden milieucompartimenten

Thans volgt een beoordeling op grond van artikel 8.8, lid 1, van de Wm. Hierbij zijn de volgende
aspecten betrokken:
l* de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
3. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die
de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij
niet kunnen worden voorkomen.
IV,4,1

Bestaande toestand van het milieu

De inrichting is gevestigd op het industrieterrein Milieuboulevard. Hier zijn vele vormen van
afvalverwerkende industrie gevestigd. Het industrieterrein bevindt zich direct ten zuidoosten van
Groningen en wordt begrensd door het Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen-Winschoten. Het
terrein grenst niet aan een milieubeschermingsgebied. Op de milieuboulevard wordt een clustering
van bedrijvigheid nagestreefd in relatie tot het thema milieu. Hieronder worden verstaan bedrijven of
bedrijfsactiviteíten, gericht op inzameIing en (duurzaam) hergebruik van afvalstoffen en activiteiten
die hiermee in directe of indirecte zin samenhangen, zoals het 5pwckke11 van energie en de productie
van secundaire grondstoffen.
IV.4.2

De gevolgen VOOP het milieu en mogelijkheden tat beschermiag van het milieu

De miheuaspecten die van belang zijn, zijn de emissies naar de lucht, geur, water, bodem en geluid,
energie, externe veiligheid, gebruik van grondstoffen en productkwaliteit, aard en hoeveelheid
afvalstoffen en verkeer en vervoer. Voor alle relevante componenten zijn ingevolge deze vergunning
de toelaatbare emissies beoordeeld en zonodig vastgesteld. Sij de vergunningverlening zijn de
bestaande toestand van het milieu en de gevolgen voor het milieu betrokken.
Lucht
Vanuit de inrichting vinden emissies naar de lucht plaats. Het gaat hierbij om de volgende
emissiebronnen:
1. rookgasemissies;
2. opslag en bewerking van ingangsstoffen en producten;
3. incidenteIe procesemissies (o.a. fakkel).
ad 1. Ruokgasemiss~es.
De emissies naar het milieucompartiment lucht ten gevolge van synthesegas worden beschreven de
aanvraag in hoofdstuk 4 “Producten en reststoffen” van de aanvraag. In hoofdstuk 5 “Massa- en
energiebalans” van de aanvraag ís de energievoorziening opgenomen. In hoofdstuk 6 “Milieueffecten
en beperkende maatregelen” worden de rookgasemissies nader omschreven. In 0 2.6 van de aanvraag
zijn de gasreinigingstechnieken omschreven.

De emissie-eisen voor zwaveldioxide (SU& stikstofoxiden (NU,) en stof die van toepassing zijn voor
stookinstallaties op vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen zijn opgenomen in het Besluit
emissie-eisen stookinstallatie milieubeheer B (Bees-B). De emissie-eisen uit Bces-B werken
rechtstreeks voor de soorten stookinstallaties (ketels, fornuizen, gasturbines en diesel- en gasmotoren)
die in het besluit zijn opgenomen. In de vergunning behoeven hierdoor geen emissie-eisen en geen
meet- en registratievoorschriften te worden opgenomen.
De hoeveelheden aan zwavel- en chloorverbindingen worden in het Besluit zwavelgehahe
brandstoffen respectievelijk Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen gereguleerd. Deze
besluiten werken beiden rechtstreeks.
Ten aanzien van de verbrandingsemissies van koolmonoxide (CO) zijn wij van oordeel dat de
emissieconcentraties in bijlage 6-2 van de aanvraag voldoen aan de stand der techniek. Het opnemen
van emissievoorschriften voor CO in de onderhavige vergunning achten wij, mede gelet op de
absolute emissies van deze componenten uit bijlage 6-2 van de aanvraag, niet relevant. Uit bijlage 6-2
blijkt dat het totaal organisch halogeen zeer gering is. Gezien de samenstelling van het synthesegas
achten wij het opnemen van emissievoorschriften voor organische verbindingen niet relevant. Bijlage
6-1 Uverzichtstabellen Rookgasemissies, maakt deel uit van de onderhavige vergunning.
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Het Besluit luchtemissies afvalverbranding (Bla ‘93) en de Regeling verbranden gevaarhjke
afvalstoffen (14 april 1998) zijn & van toepassing op het PEC initiatief. Echter, om een toets te
kunnen uitvoeren ten aanzien van de emissieconcentraties, zijn de concentratiegrenzen uit het Bla ‘93
en uit de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen richtinggevend geweest. Ook de initiatiefnemer
heeft zichzelf de voorwaarde gesteld dat de emissies als gevolg van het toepassen van het synthesegas
als stookgas kleiner dienen te zijn dan de maximale toegestane emissies bij afvalverbranding voor
zover het gaat om stof, zware metalen en waterstof-halogeniden (WCl, HF).
Voor de monitoring van de emissieconcentraties in de rookgassen van zware metalen worden de
concentraties in het synthesegas als uitgangspunt genomen. Vanuit die concentraties kan berekend
worden wat de rookgasemissies van zware metalen uiteindelijk maximaal kunnen worden. De
emissieconcentraties van de som zware metalen en van de individuele componenten cadmium (Cd) en
kwik (Hg} uit tabel 4-2 van de aanvraag zijn alle kleiner dan de emissiegrenswaarden uit het Bla ‘93
voor de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen en kleiner dan de emissie-eisen uit de Regeling
verbranden gevaarlijke afvalstoffen. De bovengrenzen die aan de zware metalen in het synthesegas
zijn gesteld, zijn afkomstig uit de aanvraag: totaal gehalte aan zware metalen 1 mg/nm3, Cd 0,l
mg/Nm3 en
Hg 0,Ol mg/Nm3.
Er is voorgeschreven dat emissies van PCDD’s en PCDF’s in het monitoringprogramma moeten
worden opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de emissie-eis uit het Bla ‘93 niet mag worden
overschreden.
In 9 6.2.1 van de aanvraag worden de verspreidingsberekeningen en de resultaten daarvan
omschreven. De volgende stoffen zijn daarbij beschouwd: PAK’s, dioxinen, organische
halogeenverbindingen, stikstofdioxide (N02), HCl, zwaveldioxide, HBr, kwik (Hg), HF, fijn stof en
koolmonoxide (CO). Uit de berekeningen blijkt dat de verwachte emissies van PEC Groningen BV bij
een normale maximale bedrijfssituatie geen relevante invloed op de lokale en regionale
immissiesituatie zuhen hebben. Zoals uit bijlage 6-2 van de aanvraag (verspreidingsberekeningen)
blijkt zullen geen immissiegrenswaarden worden overschreden.
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ud 2. opslag en bewerking van ingangsstoffeen en producten.
Ten gevolge Y~R de activiteiten zíjn er de volgende potentiEle bronnen van stufemissies:
de shredderinstallatie inclusief toevoer naar pyrolyse of smelter;
e de verwerking van het pyrolyse residu (verkleinen, ontijzeren);
* de toe- en afvoer van de smelters {voeding, fIux, SIakafsteek).
Deze processen zullen in gesloten bebouwing plaatsvinden. Deze gebouwen worden op onderdruk
gehouden. De lucht in de bebouwing zal waar reIevant worden afgezogen en via een stoffilter worden
geleid. In de voorschriften is opgenomen dat de stof dient te worden afgevangen met een doekenfilter.
De in tabeI 6-1 van de aanvraag genoemde stofconcentratie van 10 mgBum3 is in onderhavige
vergunning overgenomen.
l

ad 3. incidentelepuocesemissies (o.a. fakkel).
Re pyrolyseoven en de smelter zullen een fakkel hebben, waaruit alleen bij een noodstcq zeer hete
gassen worden afgeblazen. Net gaat om een veiligheidsvoorziening, die alleen in
uitzonderingsgevallen gebruikt wordt (geen reguliere emissies). Omdat het gaat om emissies die
aIleen in bijzondere gevaIIen kunnen optreden en dan ook nog voor een korte tijd, is het niet relevant
om te toetsen aan de normen voor de Iange termijnberekeningen. De Maximaal Aanvaarde.
Concentratie (MAC waarde) is in deze situatie een beter kader. In $ 6.2.1 van de aanvraag wordt
omschreven dat ten tijde van een calamiteit op immissieniveau kortstondige pieken kunnen optreden
die echter de MAC-waarde niet zuIlen overschrijden.

Vanwege het lossen, overslaan en verwerken van diverse vloeibare en vaste afval- en reststoffen
kunnen geuremissies optreden. I?e verwerking en de op- en overslag zullen in gesloten bebouwing
pIaatsvinden, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de geuremissies kunnen worden
waargenomen. Preventieve maatregelen daartoe zijn omschreven in 3 62.2 van de aanvraag. Omdat
deze voorzieningen worden aangelegd, wordt er geen geurhinder verwacht. Als toch bhjkt dat er
geurhinder optreedt, dan zal een geuronderzoek moeten worden uitgevoerd. Be resultaten van dit
onderzoek zullen worden getoetst aan de NeR.
Indien uit het onderzoek blijkt dat de geuremissie van de installatie groter is dan volgens de
systematiek van de NeR is toegestaan, zullen wij alsnog ambtshalve de vergunning ten aanzien van
het aspect geur wijzigen.
Water
Algemeen.
Met ingang van 1 maart 1996 is de Instructieregeting lozingsvoorschriften milieubeheer in werking
getreden. Wierdour is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
en de Wet milieubeheer (Wm). De op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde Instructieregeling verplicht
ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van inrichtingen, waarvoor een
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor wij het bevoegde gezag zijn,
voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen.
De wijzigingen in de WVO en de Wm hebben samengevat de volgende gevolgen.
1. Voor aangewezen categorie& is voor de afvalwaterlozingen in het openbaar riool een vergunning
op grond van artikel 1, lid 2, van de WVO vereist. In die vergunning worden voorschriften
opgenomen die zich beperken tot de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater, waar het afvalwater uiteindelijk op uitkomt. Afhankebjk van de route waarlangs
het afvalwater wordt afgevoerd dient in de Wva-vergunning ook de bescherming van de goede
werking en bedrijfsvoering van de ontvangende zuiveringstechnische werken en/of de kwaliteit
van het ontvangende oppervIak$ewater
te worden meegenomen. PEC Groningen BV valt onder één
van de in artikeI I, lid 2 bedoelde categorie&.
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2. in de Wm-vergunning dienen volgens de Instruetieregeling voorschriften te worden opgenomen die
de bescherming van de werking van het openbaar riool en de daarbij behorende apparatuur
waarborgen.
Hoofdstuk 8 van de Wm ziet niet toe op de kwaliteit van het te lozen afvalwater als een WVO
vergunning vereist is. Dit is de bevoegdheid (werkingssfeer) van de WVO. Een Wvo-vergunning is
inderdaad voor de PEC vereist. In de Wvo-vergunning worden daarom de nodige regels ter
waarborging van de kwaliteit van het oppervlaktewater gesteld.
Water van de PEC.
Hemelwater wordt, voor zover nodig, via een olie- en slibvanger geloosd; in het kader van de Wvovergunning zijn daar voorschriften aan gesteld. Het huishoudelijke water zal worden geloosd op de
gemeentelijke riolering. Het laboratoriumafvalwater wordt binnen het proces gebruikt. Het condensaat
uit de drogers voor de ingangsstromen wordt geloosd op de gemeentelijke riolering. Om de kwaliteit
van het drogereondensaat zeker te stellen wordt het drogercondensaat nabehandeld met ab- en
adsorbtiemiddelen waarna lozing, eventueel via de zuiveringsinstallatie op de Milieuboulevard
(Stainkoel’n), op het riool plaatsvindt. Het overtollige proceswater uit de gasreiniging wordt binnen de
eigen inrichting gezuiverd en daarna geloosd op het Winschoterdiep; ook dit is opgenomen in de
Wvo-vergunning. Er vinden derhalve geen ongecontroleerde lozingen plaats.
Er zijn in onderhavige vergunning voorschriften opgenomen waarin eisen aan het op de riolering te
lozen afvalwater zijn gesteld.
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Bodem
Binnen de inrichting kunnen potentieel bodemverontreinigende activiteiten plaatsvinden. Gp die
plaatsen waar mogelijk sprake kan zijn van lekkages, overstort en/of calamiteiten legt PEC Groningen
BV bodembeschermende voorzieningen aan, die regelmatig zullen worden gecontroleerd. De kans op
immissie vanuit deze bronnen is daarmee verwaarloosbaar klein. De voorgenomen maatregelen
zorgen ervoor dat een beschermingsniveau wordt bereikt dat overeenkomt met bodemrisico-categorie
A volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), bijlagen 1 t/m 5, Re NRB is een
hulpmiddel bij het kiezen van bodembeschermende voorzieningen en methoden van monitoring.
Met behulp van een beslismodel wordt vastgesteld welke bodembeschermende maatregelen en
voorzieningen voldoende bescherming waarborgen. De resultaten van het bodemonderzoek dat als
bijlage 6.4 aan de aanvraag is overgelegd geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
.. . . . . . .. .

Geluid
Toetsingskadergeluid
a) Het equivalent neíuidsniveau
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is bij Koninklijk besluit van 24 december 1991, KB nr.
91.011915, rond het industrieterrern “Groningen Zuid-Oost” te Groningen een geluidszone vastgesteld. Re gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op dit bedrijventerrein, mag
op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Het industrieterrein, gelegen aan de
zuidoostzijde van de stad Groningen, waarop deze zone betrekking heeft, bestaat feitelijk uit een
complex van min of meer afzonderlijke industrieterreinen, die worden begrensd door infrastructurele
werken. Re dichtst bij de inrichting gelegen woning ligt te Essen op circa 650 meter vanaf de beoogde
locatie en is juist in de zone gesitueerd. De overige woningen van Essen liggen buiten de zone. Een
deel van de wijken “Klein Martijn” en “Coendersborg” van de stad Groningen liggen in de zone.
Tijdens het voorbereidingsonderzoek van de zonering van de terreinen is vast komen te staan, dat de
door de bedrijven veroorzaakte gezamenlijke geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woningen buiten
het industrieterrein meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde bedroeg. Derhalve was een saneringssituatie
zoals bedoeld in artikel 71 Wgh aanwezig. Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd.

Uit het laatste traject van dit onderzoek is gebleken, dat er fysiek geen sprake meer is van een
saneringssítuatie. In het saneringsprogramma, dat is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 16 december 1997, besluit nr. 97/15.725/5 1) RMM, is een voorstel gedaan voor de vaststelling
van de Maximale Toelaatbare Gevelbelasting (MTG) voor de saneringswoningen. Sij besluit van 17
juli 1998 van de Minister van VROM, besluit nr. MBG 98914938’133, zijn de MTG’s vastgesteld.
Voor alle 1,255 saneringsobjecten is een MTG-waarde van 55 dB(A) vastgesteld. Voor woningen op
het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden, voor eventueel nog aanwezige woningen
wordt gestreefd naar een maximale geluidsbelasting van 45 dB(A),
b) De voorkomende piekgeluiden
De maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen
uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus (In&) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen
hogere maximale geluidsniveaus {tnmx) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus
niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70,65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, In
bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken
of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde.
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.
c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein i.s de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door
het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer’ van de Minister van VROM (29 februari 1996, nr. MBG 96006 13 1)
niet van toepassing.
Beoordeling geluid
Ad a) Net equivalent geluidsniveau
Voor de beoordehng van de vergunningsaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie van een
inrichting in kaart te worden gebracht, de bedrijfssituatie zoals die onder normale omstandigheden
kan voorkomen. Bij de vergunningsaanvraag en het MER is een akoestisch rapport gevoegd (rapport
0970 127 d.d. 17 november 2000, aangevuld per brief van 11 december 2000 {rapport gedateerd
6 december 2OOO), uitgevoerd door Adromi B.V.). In de inrichting vinden de procesactiviteiten
continu plaats.
De aanvoer van ingangsstrornen kan gedurende het hele etmaal plaatsvinden. Hiervoor is rekening
gehouden met 30, 10 en 20 vrachtauto’s in de dag-, avond- en nachtperiode.
De aanvoer van hulpstoffen en de afvoer van producten en reststoffen met 11 vrachtauto’s vindt
uitsluitend in de dagperiode plaats. Daarnaast zijn het gebruik van de shovel, de geluidsuitstraling van
de gebouwen, enkele rookgaskanalen en koelinstallaties akoestisch relevant. De gevels van de
proceshal zijn voor een relatief groot deel open. Een kleiner ventilatieoppervlak zou (aanmerkelijk
duurdere) apparatuur die geschikt is voor grotere explosieklassen vereisen of geforceerde ventilatie,
hetgeen een nieuwe geluidsbron vormt en een nieuw storingsrisico introduceert.
Gelet op de in de aanvraag voorziene maatregelen wordt voldaan aan het principe van ALARA.
De berekeningen in het akoestisch rapport zijn, conform de MER-richtlijnen, verricht volgens de
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, IJL-HR-í 3-01 van maart 1981, Deze Handleiding is
inmiddels vervangen door de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” van april 1999.
Re verschillen zijn zeer beperkt. Met het rekenmodel behorend bij het rapport zijn door ons
overdrachtsberekeningen verricht volgens de Handleiding van april 1999.
Op basis van deze berekeningen zijn de grenswaarden in de geluidsvoarschriften vastgesteId.
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De inrichting veroorzaakt in zuidwestelijke richting een geluidsbelasting van 43 dB(A) op de zonegrens. In zuidelijke richting is de geluidsbeIasting van de inrichting maximaal en bedraagt 45 dB(A)
op de zonegrens. In oostelijke richting bedraagt de belasting 40 dB(A) op de zonegrens: een zeer
geringe bijdrage.
Uit onze berekeningen blijkt dat het totaal van de vergunde geluidsbelasting van het hele industrieterrein ter plaatse van de inrichting van stortplaats “Stainkoeln”, oostelijk van de inrichting, iets groter
is dan de vastgesteide zoneruimte. De Gemeente Groningen heeft een uitbreiding van de zone
gepland. Daartoe heeft de Gemeente een herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied alsook
van het bestemmingsplan voor het gebied ten noorden van de A7 ) noordoostelijk van de inrichting,
voorgenomen, waarin de zone-uitbreiding wordt geëffectueerd. In of nabij de stortplaats zijn en
mogen geen woningen worden gesitueerd. Er worden derhalve in de huidige situatie geen woningen
hoger belast dan de toegestane grenswaarden.
Zn het in het MER beschreven Meest Milieuvriendelijke Alternatief neemt de geluidsbelasting
afhankelijk van de richting in de nachtperiode met 1 tot 3 dB af. Gezien de nadelen en beperkingen
ten aanzien van de flexibiliteit die dit met zich meebrengt en de activiteiten binnen de gewijzigde
geluidszone zullen passen, achten wij de geluidsbelasting van de voorgenomen activiteit
aanvaardbaar.
Ad b) De voorkomende piekgeluiden
De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de piekniveaus L,,) worden volgens het
akoestisch rapport veroorzaakt door het laden van basalt en het handelen met containers.
Deze activiteiten vinden plaats ten noorden van de ontvangsthal. De piekniveaus, berekend en
beoordeeld volgens de Handleiding 1999, bedragen ten hoogste 43 dB(A) bij de dichtstbijzijnde
woning. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde voor de piekgeluidsniveaus.

Conclusie geluid.
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
De toegestane geluidsbelasting en piekniveaus hebben wij in de voorschriften vastgelegd op een
aantal controlepunten rond de inrichting. Volledigheidshalve zij vermeld dat de ligging van deze
controlepunten om praktische redenen anders is dan die van de punten waarop in het MER en de
aanvraag de geluidsniveaus berekend zijn en dat de grenswaarden van deze controlepunten
corresponderen met de aangevraagde geluidsruimte.
Trillingen:
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
Energie
Energiebesparing is van groot belang vanwege internationale afspraken over het klimaatbeleid.
Nederland heeft zich gecommitteerd aan een reductiedoelstelling van 6% van de zes broeikasgassen,
als bijdrage aan de EU-reductiedoelstelling.
De circulaire “Energie in de milieuvergunning” (oktober 1999) van de ministeries van VROM en EZ
geeft aan dat het instrument Wet milieubeheer de komende jaren een behmgrijkere rol gaat spelen.
In artikel 1 .l lid 2b van de Wet milieubeheer is opgenomen dat bescherming van het milieu mede
inhoudt de zorg voor een zuinig gebruik van energie. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat,
energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast. Eén van de doelstellingen
van het PEC initiatief is het leveren van energie aan derden. Dit sluit aan bij het beleid van de
overheid om de energiesector te liberaliseren. De uiteindelijke elektriciteitopbrengst is af te zetten in
de markt.
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Externe Veiliheid
Omdat er binnen inrichting gevaarbjke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd en gebruikt, is de
aanvraag mede getoetst op de aanvaardbaarheid van de risico’s die verbonden zijn met de
voorgenomen activiteiten.

Allereerst is getoetst of de inrichting gaat vallen binnen het kader van het BesIuit risico’s zware
ongevallen 1999. Omdat hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen beneden de drempelwaarden
blijven zoals genoemd in het BRZG ‘99, heeft dit besluit geen directe werking.

Hoewel geen verplichtingen voortvloeien uit het BRZO ‘99, is een studie gedaan naar het effect en de
schade van het grootste ongeval dat nog net geloofwaardig is (Maximum Credible Accident).
Uit deze studie is gebleken dat het scenario waarbij koolwaterstoffen vrijkomen uit een lek van de
pyrolyse unit de grootste sehadeafsstand kent. Op een afstand van 40 tot 300 meter zal er herstelbare
schade optreden aan gebouwen. Bij een escalatie van dit scenario, kan tevens een verspreiding van het
toxische koolmonoxide plaatsvinden, Buiten de inrichting zijn echter geen letale gevolgen te
verwachten als gevolg van deze koolmonoxide-emissie.
Volledigheidshalve hebben wij tevens een omgevingsanalyse uitgevoerd naar objecten met een risico,
waardoor een mogelijke wederzijdse beïnvloeding kan plaatsvinden tijdens een ongeval (dominoeffect). Hierbij is gebleken dat de PEC-installaties buiten de risicocontouren zijn gelegen van een
nabij de inrichting geplande LPG-installatie. “Tevens kan, op basis van de MCA-studie, een
bemvloeding van de (ondergronds gelegen) LPG-opslag als niet geloofwaardig worden beschouwd.
Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen is een introductiekeuring door of namens de Dienst
Stoomwezen voorgeschreven voor een aantal procesleidingen en -apparaten. Deze keuring moet
periodiek worden herhaald.

Met betrekking tot de brandveiligheid is door de Brandweer en advies uitgebracht over de
brandveiligheidseis aan de Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen. Deze aspecten zullen naar
verwachting worden verbonden aan de bouwvergunning. In de voorschriften is opgenomen dat een
bedrijfsnoodplan dient te worden opgesteld.

Voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen gelden, ter beheersing de risico’s vanwege externe
veiligheid en bodembescherming, CPR-richtlijnen. Voor de beheersing van de risico’s verbonden met
de opslag van zuurstof en dieselolie hebben wij respectievelijk CPR 5 en CPR 9.4 voorgeschreven.
Grondstoffenverbruik
De ingangsstoffen voor het PEC initiatief betreffen voor het belangrijkste deel afvalstoffen.
Daarnaast zijn relatief kleine hoeveelheden hulp- en toeslagstoffen noodzakelijk.
Vanuit deze ingangsstoffen worden nuttig toepasbare producten verkregen (zie paragraaf 111.4 van de
considerans van deze vergunning). Deze producten leveren een besparing op van grondstoffen die
anders ingezet hadden moeten worden voor de productie van de desbetreffende producten.
Doordat afvalstoffen worden ingezet en dus grondstoffen worden bespaard, kan gesproken worden
van een grondstoffenbesparing. In het MER dat ten behoeve van dit initiatief is opgesteld wordt de
aard en de omvang van de vermeden emissies beschreven.

Afvalstoffen
Het beleid op het gebied van afvalstoffen heeft als doelstelling te komen tot een verdere vermindering
van afvalstoffen. In de PEC worden afvalstoffen be- en verwerkt tot vrijwel uitsluitend nuttige
producten waardoor per saldo de hoeveelheid afvaistoffen die voor eindverwerking in aanmerking
komt vermindert. Een geringe hoeveelheid fjaarlijks maximaal 20 ton) beladen kooi afkomstig van de
reinigingsprocessen wordt afgevoerd als gevaarlijk afval.
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op aanvraag dient ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het
milieu van het verkeer of het vervoer van goederen van en naar de inrichting in de overwegingen te
worden betrokken. De aanvoer van ingangsstoffen vindt plaats per vrachtauto. De afvoer van
producten geschiedt eveneens per vrachtauto. Verder vindt er verkeer plaats van personenauto’s van
het personeel en bezoekers van en naar het bedrijf. Er is niet voorzien in gebruik van de bestaande
spoorlijn. Daarvoor zouden aan- en afvoer over de weg en extra overslagactiviteiten buiten de
inrichting nodig zíjn. Maximaal zullen er 40 vrachtauto’s per dag gaan rijden.
IV.4.3 Toekomstige ontwikkelingen
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Op dit moment zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend (anders dan die op onderhavige
vergunning betrekking hebben en die zÍjn genoemd in de aanvraag), die van invloed kunnen zíjn op
onze beslissing op de aanvraag.
fV.4.4 Afrondende opmerkingen
In de aanhef van het onderhavige hoofdstuk IV.4 is aangegeven dat de in dit hoofdstuk neergelegde
afwegingen en beoordelingen zijn uitgevoerd op basis van artikel 8.8, eerste lid, van de Wm.
In aanvulling hierop merken wij op dat de toetsing aan de in artikel 8.8, tweede en derde lid, van de
Wm opgenomen criteria, voor zover deze criteria bij de beoordeling van de voorliggende aanvraag
aan de orde zíjn, eveneens heeft plaatsgehad in de overwegingen van de onderhavige vergunning,
hetzij in hoofdstuk DJ.4 hetzij in andere hoofdstukken van onderdeel IV van de considerans.
Tenslotte merken wij op dat, ingevolge artikel 8.9 van de Wm, er bovendien zorg voor ís gedragen dat
de onderhavige vergunning geen strijd kan opleveren met regels die met betrekking tot de in de
aanvraag voorziene inrichting van kracht zijn bij of krachtens de Wm dan wel bij of krachtens de in
artikel 13.1, tweede iid van die wet genoemde wetten.
IV.5

Beschrijving en opzet van plannen

In de voorschriften van onderhavige vergunning zijn ten aanzien van verscheidene onderwerpen
plannen opgenomen. Het gaat hierbij o.a. om een noodplan, een aanvalsplan en een
monitoringprogramma. Er is gekozen voor deze opzet van de betreffende onderwerpen, omdat
hierdoor flexibiliteit wordt ingebouwd waardoor bij nieuwe inzichten bepaalde aspecten kunnen
worden aangepast.
Bij de vaststelling van de voorgeschreven inhoud van de plannen is steeds per plan overwogen welke
van de volgende aspecten in dat plan zouden moeten worden beschreven:
* risico-inventarisatie;
* organisatorische maatregelen;
l
technische maatregelen en emissies;
l
procedures en instructies;
l
registraties;
l
communicatie.
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DJ.6

Ingebrachte adviezen, opmerkingen en bedenkingen

IV.6.1

SehrifteIijk en mondeIing ingebrachte adviezen en opmerkingen t.a.v. het MEK

Ten aanzien van het MER zijn geen adviezen en/ofopmerkingen ingebracht
IV.ó.2
Ingebrachte adviezen door de commissie voor de m.e.r.
Na de bekendmaking van de aanvragen en het MER, heeft de commissie voor de mx.r (hierna de
Commissie) haar toetsingsadvies opgesteld (Toetsingsadvies 1099-95, d.d. 5 maart 2001).
Dit advies is tezamen met het ontwerp van onderhavige vergunning ter visie gelegd. Het advies luidt,
in samenvattende vorm, als volgt.
De Commissie is van oordeel dat de essenti& informatie in het MER aanwezig is en dat het MER een
goed uitgangspunt biedt om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvormÍng te geven.
Op enkele onderdelen van het MER heeft de commissie opmerkingen gemaakt met aanbevelingen
voor de besluitvorming. Deze hebben betrekking op doelmatigheid, acceptatiecriteria en het
evaluatiepro~mma.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
Doelmatigheid: als toetsingskader voor de doelmatigheid van afvalverwijdering is door ons het meest
recente toetsingskader gehanteerd. De door de Commissie aangehaalde discussienota heeft niet de
status van beleid en kan derhalve niet als toetsingskader gelden. De verwerking in een PEG
onderscheidt zich bovendien van verwerking in een AVI met name door een vrijwel restloze
verwerking en een (veel) hogere kwaliteit van de producten.
Acceptatiecriteria: in S; 6 1 van het MER wordt geconcludeerd dat de productkwaliteit vrijwel geheel
wordt bepaald door de technologiekeuze en slechts in geringe mate door de samenstelling van het
ingevoerde afval. Mede omdat het in het belang is van de initiatiefnemer om verkoopbare producten
(en geen afval) te produceren en het feit dat het hier om bewezen technieken gaat, zien wij geen
aanleiding om op voorhand aan te nemen dat de productspecificaties niet gehaald kunnen worden.
Vooralsnog worden daarom in de voorschriften geen aanvullende acceptatiecriteria opgenomen.
Evaluatiemxxramma: in het evaluatieprogramma zullen in ieder geval de volgende aspecten worden
opgenomen:
* kwaliteit en afzetmogelijkheden van het synthcsegas;
* kwaliteit en afzetmogelijkheden van het synthetisch basalt;
* de daadwerkehjke emissies naar de lucht in relatie tot de in het MER berekende emissies.
1V.6.1

Schrifteììjk en mondeling ingebrachte adviezen en opmerkingen t.a.v. het
ontwerpbestuit.
Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons college ter zake van het ontwerpbesluit te
adviseren (art.3:23, lid 1, Awb). Dcxx hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht. Een ieder is in de
periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit (van 9 juli 2001 tot en met 5 augustus 2001)
in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen (art.3:24 Awb). Op schrift
gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen. Daarnaast is de gelegenheid geboden een
gedachtenwisseling te doen plaatsvinden (art. 3:25, lid 1 Awb). Van deze mogelijkheid is geen
gebruik gemaakt.

IV.7

Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten

Indien ten gevulge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het miheu zoals lucht-, water- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan we1 worden vermoed, dienen daarop
door de vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling
welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen in bijzondere
omstandigheden”). Rit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig
mogelijk melding dient te maken en onmiddelhjk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van
hoofdstuk í7 van de Wm. De melding dient gedaan te worden bij de geconsigneerde van het bureau
Milieuzorg en Toezicht van de provincie Groningen, bereikbaar onder telefoonnummer 06 53977863.
Aangezien de regeling uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die
materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet dan ook worden volstaan met
verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.
IV.8

Relatie vergunning en Wm aanvraag

In verband met deze vergunning en de daaraan te verbinden voorschriften moge voor een goed begrip
nog het volgende worden opgemerkt. De te verlenen vergunning zal worden gebaseerd op de
aanvraag, alsmede op de door de aanvrager toegezonden aanvulhngen.
De aanvraag bepaalt in beginsel de reikwijdte van de vergunning en vormt daarmee tegelijkertijd de
begrenzing van die reikwijdte. Rit wordt in onderdeel 1 van het dictum verwoord, met name in de
passage “op basis van”. Vervolgens wordt in onderdeel 11 van het dictum aangegeven welke
onderdelen van de aanvraag op grond van artikel El. 11, eerste lid, tweede volzin, van de Wm deel
uitmaken van de vergunning; dit heeft als rechtsgevolg dat de desbetreffende onderdelen van de
aanvraag en de daarin expliciet neergelegde dan wel daarin impliciet begrepen maximale emissies
naar de onderscheidene milieucompartimenten voor vergunninghoudster rechtens bindend zijn, op
dezelfde voet als de aan de vergunning te verbinden voorschriften, zulks met dien verstande dat voor
zover in de voorschriften, binnen de door de aanvraag - kwalitatief en kwantitatief - gegeven
beperkingen, zou worden afgeweken van de eerder bedoelde onderdelen van de aanvraag, de
voorschriften bepalend zijn. De onderdelen van de aanvraag die op grond van artikel 8.11, eerste lid,
tweede volzin, van de Wm deel uitmaken van de vergunning enerzijds en de aan de vergunning te
verbinden voorschriften anderzijds vormen tezamen het kemstuk van de vergunning; de in deze
onderdelen vervatte maximale emissies respectievelijk de in deze voorschriften opgenomen
verplichtingen zijn voor vergunninghoudster rechtstreeks bindend. Hiernaast geldt, onverminderd de
rechtskracht van de in de vorige zin bedoelde onderdelen en voorschriften, dat de aanvraag, met
inbegrip van de aanvullingen daarop, de begrenzing vormt, qua aard en omvang, van de onder het
regime van de vergunning geoorloofde activiteiten.
V.

AFSLUITENDE

OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel, in het belang van de bescherming van het milieu te achten,
voorschriften worden verbonden.
De verklaring van geen bedenkingen (wgb) van het Ministerie van VROM, met kenmerk
2001091091, wgb 253, op 20 augustus 2001 door ons college ontvangen, is geïntegreerd in- en is
gevoegd bij, de vergunning, De voorschriften die aan deze wgb zijn verbonden, zijn tevens
opgenomen in de onderhavige vergunning onder ‘Doelmatigheidsvoorschriften’.
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BESLISSING:
gelet op de Wet milieubeheer, het inrichtingen- en vergunningenbesluit miheubeheer, de algemene
wet bestuursrecht en de gelezen de brief van PEC Groningen BV, Industriestraat 8, Postbus 7324,
3280 AC Numansdorp, gedateerd 20 november 2000, kenmerk PECgro/025TJ/GvdS en de daarbij
overgelegde bescheiden, en gelezen de twee brieven van 11 december 2009, kenmerk respectievelijk
PECgroi’928 TJ/dmjmd en PECgro/029 TJ/dmjmd en de daarbij overgelegde bescheiden, alsmede de
brief van 9 februari 2001, kenmerk RV/h 05 l/gro, besluiten wij:
I.

aan PEC Groningen 3V, op basis van de bij brief dd 20 november 2000, kenmerk
PECgro/O25TJfGvdS,
ingediende aanvraag en van de bij brieven van 11 december 2800,
kenmerk resp. PECgroKI28 TJldmjmd en PECgro/029 TJ/dmjmd), 9 februari 2001 (kenmerk
RV/hOS l/gro) en 5 juni 2001 {kenmerk 29075/tj-dmjmd), overgelegde aanvuHingen op de
aanvraag, te verlenen een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

IL

te bepalen dat de volgende onderdelen van de aanvraag en van de bijbehorende aanvulhngen
deel uitmaken van de vergunning:
a. de hoofdstukken 2,3,4, 5,6,7;
b. de paragrafen 1-3, 1-4, 1-5;
c. de bijlagen 1-2, I-3,2-3, 3-3,6-1,6-2,6-3

III.

te bepalen dat deze vergunning wordt verleend voor een termijn welke eindigt op 1 juh 20 11,
met uitzondering van het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat
en het be-/verwerken van oliefilters, daarvoor wordt deze vergunning verleend voor een
termíjn welke eindigt op 1 juli 2006.

IK

te bepalen dat ingevoIge artikel 8,18, lid 2, van de Wet milieubeheer de termijn waarbinnen de
in de aanvraag omschreven installaties, dienen te zijn voltooid en ín werking gebracht, wordt
vastgesteld op vijf jaren, te rekenen vanaf het onherroepelijk worden van de bij dit besluit,
onder 1, verleende vergunning.
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aan de vergunning als bedoeld onder 1 de navolgende voorschriften te verbinden :
INHOUD VOORSGEI

I[UFTEN

AMifieuvoorschriften
1. Algemeen
2. Lucht
_3 . Bodem
4. Afvalstoffen
5. Energie
6, Opslag
7. Veiligheid
8. Geluid
9.
Riolering
10. Monitoring en kwahteitszorg
ll. Procesinstallaties
doe~matigheidsvoorschriften
12. Be-/verwerken van vvgb-phchtige gevaarhjke afvalstoffen
13. Be-/verwerken van niet-vvgb-plichtige gevaarlijke afvalstoffen, alsmede van nietrrevaarliike afvalstoffen

Voorschriften
1.

ALGEMEEN

1.1

Tijdens het in bedrijf zijn dient een verantwoordelijke deskundige van het bedrijf aanwezig te
zijn, die in staat is noodsituaties te beoordelen en in onveilige situaties onmiddellijk de vereiste
maatregelen te treffen.

1.2

Voor de verschillende plannen die in onderhavige vergunning worden voorgeschreven, te weten
het noodplan, het aanvalsplan en het monitoringsprogramma, geldt dat conform de plannen
dient te worden gewerkt.

1.3

De maximale hoeveelheid aan ingangsstoffen (met inbegrip van het daarin aanwezige vocht en
exclusief hulpstoffen) mag niet meer bedragen dan 100.000 ton per jaar.

2.

LUCHT

2.1

Binnen één jaar nadat voor het eerst afval in de installatie is verwerkt en daarna ieder jaar vóór
of op 3 1 december, dient in het gereinigd synthesegas te worden bepaald het gehalte aan zware
metalen- Het meetprogramma dient uiterlijk één maand vóór de uitvoering van de metingen aan
ons college te worden overgelegd. Bij de uitvoering van de metingen dient rekening gehouden
te worden met de richtlijnen in 9 3.7.4 en bijlage 4.7 van de NeR (2OOO), voor zover van
toepassing. De concentraties mogen de volgende grenswaarden niet overschrijden: totaal
gehalte zware metalen 1 mg/Nm3, Cd O,l mg/Nm3, Hg 0,Ol mg/Nm’. Indien blijkt dat de
meetresultaten in de tijd constant zijn, kan in overleg met ons college de meetfrequentie worden
aangepast.

2.2

In rookgas vrijkomend bij het verstoken van synthesegas mag de som van PCCD’s en PCDF’s
niet meer bedragen dan 0,l ng TEQ/Nm3.

2.3

In de rapportage van de metingen uit voorschrift 2. I en voorschrift 2.2 moet tenminste het
volgende worden opgenomen:
* de opzet van de controlemetingen;
l
de toegepaste meetmethode (monsterneming, monster(voor)behandehng en
analysemethode);
* de bedrijfs- en procesomstandigheden die voor de beoordeling van de meetgegevens van
belang zijn;
a de resultaten van alle afzonderlijke metingen;
l
de onnauwkeurigheid van de meetmethode, uitgedrukt als tweezijdig 90 %
betrouwbaarheidsinterval;
l
de toetsing van de meetresultaten (emissie-waarden) aan de bijbehorende voorschriften;
l
indien een emissie-eis wordt overschreden: de maatregelen die zijn (worden) genomen om te
kunnen voldoen aan de vastgestelde emissie-eis.

2.4

De stofconcentratie in het geëmitteerde verbrandingsgas van de fornuizen en de
verbrandingsmotoren mag niet meer bedragen dan 5 mg/Nm3. De stofconcentratie in de
geëmitteerde lucht van de overige emissiepunten mag niet meer bedragen dan 10 mg/Nm’.
Binnen drie maanden na het in bedrijf nemen van een doekfilter, dient de stofemissie te worden
bepaald. Het meetprogramma dient uiterlijk één maand voór de uitvoering van de metingen aan
ons college te worden overgelegd. Sij de uitvoering van de metingen dient rekening gehouden
te worden met de richtlijnen in 3 3.7.4 en bijlage 4.7 van de NeR (ZOOO), voor zover van
toepassing.
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2.5

Binnen Sn maand na uitbrengen van het meetrapport ingevolge voorschriften 2.1 en 2.4, moet
het meetr;tpport worden overgelegd aan ons cokge.

2.6

De met de productieprocessen samenhangende geuremissie mag geen aanleiding vormen voor
het optreden van niet acceptabeIe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige bebouwing, zoals
bedoeld in 5 2.9.2 van de NeR. Indien door of namens de Directeur niet-acceptabele geurhinder
wordt geconstateerd, moet op aanwijzing van de Directeur een onderzoek worden uitgevoerd
gericht op het voorkomen enlof verminderen van de geurhinder. Een voorstel van het onderzoek
dient ter goedkeuring aan de Dienst te worden gezunden.

3,

BODEM

3.1

In geval van een redelijk vermoeden van verontreiniging van de grond enlof het grondwater,
dan wel na beëindiging of wijziging van de inrichting, dient vergunninghoudster, na een daartoe
strekkend verzoek van de directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een
representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond
en/ofhet grondwater van het door de directeur, bij het verzoek aan te geven deel of het geheel
van het terrein van de inrichting, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.
Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek djent het onderzoeksplan door de directeur
te worden beoordeeld. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van
het onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten birmen 2 maanden na het bekend worden
hiervan worden overgelegd aan de directeur en worden goedgekeurd.

4.

AFVALSTOFFEN

4.1

Afvalstoffen dienen, in afwachting van verwerking in of verwijdering uit de inrichting, zodanig
te worden bewaard dat geen bodemverontreiniging kan optreden.

4.4

Afvalstoffen welke ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan waarbij giftige, schadelijke
of hinderlijke stoffen kunnen worden gevormd dienen gescheiden te worden opgeslagen.

5.

ENERGIE

5.1

Jaarhjks vóór 1 april dienen met betrekking tot de energie-efficiency binnen de PEC tenminste
de volgende gegevens, voor zover deze kunnen bijdragen aan een netto energiebesparing, aan
de
directeur te worden gerapporteerd:
l
het energiegebruik en netto energieopbrengst over het voorafgaande kalenderjaar;
* maatregelen die van invloed zijn geweest op het totale energiegebruik;
* de bereikte energie-effici&-rcy verbetering (in o/o) over het voorafgaande kalenderjaar;
* een overzicht van de in dat jaar uitgevoerde projecten;
* een overzicht van de in het komende jaar voorgenomen maatregelen en onderzoeken,
l
onderverdeeld naar:
- energiebeheer en goed-housekeeping projecten;
- efficiëncyverbetermgsprojecten;
- strategische projecten en vervangingsprojecten.
l
overzicht van maatregelen in het komende jaar die bij de nieuw te bouwen instahaties
worden doorgevoerd.

5.2

Indien uit de analyse van voorschrift 5. I onvoldoende blijkt wat de oorzaak is van een hoog
energieverbruik, kan de directeur een nader onderzoek eisen naar maatregelen ter reductie van
het energieverbruik.

6.

OPSLAG

6.1

Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen minder is dan 10
ton, dient de opslagplaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de hoofdstukken 4,
5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.9, 9.1,9.3, 11 en 12 van de richtlijn CPR 15-1 die vigeerde tijdens het van
kracht worden van de vergunning. Dit geldt alleen voor gevaarlijke (afval)stoffen die onder de
werkingssfeer van CPR 15-1 vallen, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van die CPR richtlijn.

6.2.

Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen tenminste 10 ton
bedraagt, dient de opslagpIaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de richtlijn
CPR 15-2 die vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning. Rit geldt alleen voor
gevaarlijke (afval)stoffen die onder de werkingssfeer van CPR 15-2 vallen, zoals beschreven in
paragraaf 2.2 van die CPR richtlijn.

6.3 _ 1 Indien de totale bovengrondse opslagcapaciteit voor KO, K 1, K2 klasse stoffen minder is dan
40.000 m3, dienen tanks bestemd voor opslag van vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is
dan 55 “C en de bijbehorende leidingen te zijn uitgevoerd en te worden gebruikt
overeenkomstig de voorschriften in de paragrafen 1.2, 1.17, 1.18,2.1,2.2,2.3, 2.4, alsmede
hoofdstuk 3 met uitzondering van $ 3.1 en $3.5.3. en hoofdstuk 4 met uitzondering van 5: 42.2.
van CPR 9-2 die vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning.
6.3.2 De uitvoering van de opslag moet plaatsvinden in overleg met de directeur.
6.3.3 De opslag mag plaatsvinden binnen het gebouw waarin de installatie is ondergebracht.
6.4

Re opslag van vloeibare zuurstof moet voldoen aan CPR 5.

6.5

Opslag van dieseIolie en afvalolie met een vlampunt tussen de 55 en 100 ‘C:

G.S. 1 Algemeen
Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak worden
geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks geIijktijdig bij een brand kunnen worden
betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst indien de gezamenlijke tankinhoud
meer dan 10.000 liter bedraagt. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2.tot en met
4.3.5 van de CPR 9-6.
6.52 Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn
CPR 9-6:
8. 4.1.1 en 4.1.2;
b. 4.1.2.1 totenmet4.1.2.3;
C.
4.1.3 tot en met 4.1.6;
d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
c. 4.3.8 en 4.3.9;
f. 4.3.11;
&* 4.4.1;
h. 4.4.4 en 4.4.5;
i. 4.4.7 en 4.4.8;
j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
k . 4.5.11.
6.5.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een
KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

. . . ..
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6.5.4 Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages: de opslag dient te voldoen
aan het gestehle in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
a. 4.1.1 en4.1.2;
b. 4.1.2.1 tut en met 4.1.2.3;
e. 4.1.3 tot en met 4.1.4;
d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
e . 4.2.14;
f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
6. 4.3.11 en 4.3.12;
h , 4.4.1 tot en met 4.4.5;
i.
4.4.7 en 4.4.8;
4.5.1 tot en met 4.5.9;
i
k . 4.5.11.
6.5.5 Opslag in stalen dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages: de opslag dient te
voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
a. 4.1.1 en4,1.2;
b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
4.1.3 tot en met 4.1.6;
C.
d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
e. 4.3.8 en 4.3.9;
f. 4 . 3 . 1 1 ;
4.4.1;
h: 4.4.4 en 4.4.5;
i.
4.4.7 en 4.4.8;
4.5.2 tut en met 4.5.9;
i
k. 4.5.11;
1.
4.6.1 tot en met 4.6.7.
65.6 3innen de inrichting moet van de stalen dubbeiwandige tank een KWA-tankcertificaat
inzage aanwezig zíjn.

ter

7.

VEILIGHEID

7.1

Er dient een noodplan te zijn opgesteId dat tenminste moet bevatten:
* maatregelen die getroffen moeten worden om voor de omgeving de gevolgen van brand,
explosie, ernstige hinder en het vrijkomen van giftige stoffen te beperken;
l
de bevoegdheden en taken van de bedrijfsleiding, het bedienend personeel en interne
hulpdiensten;
l
de wijze en alarmering van en communicatie met interne betrokkenen, overheidsinstanties
en andere betrokkenen;
l
de uitvoering en signaleríngen van terreinen en wegen;
.
eisen en waarborgen aan verlichting en noodenergievoorziening;
0
een hjst met te waarschuwen instanties.

7.2

Voor de inrichting moet een aanvalsplan aanwezig zijn waarin tenminste is aangegeven:
*
de brandbestrijdingsmiddelen die toegepast kunnen worden;
+
de capaciteit van de brandbestrijdingsmiddeien;
+
de plaats van blussysteem en blusapparatuur;
*
de hoeveelheid van de beschikbare middelen;
*
de plaatsing van de detectiesystemen.

7.3

Het noodplan en aanvalsplan moeten zijn apgestefd en aan de directeur zijn toegestuurd voordat
voor het eerst afval in de installatie wordt verwerkt.

7.4

Voor alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die aan tenminste één van de hierna
genoemde criteria voldoen, geldt:
* indien deze toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen door Stoomwezen b.v. zijn
beoordeeld en goedgekeurd en een bewijs van onderzoek en beproeving (B.U.B.) bezitten,
dienen ze ten minste éénmaal in de vier jaar ter herkeuring te worden aangeboden aan
Stoomwezen BV of diens gemachtigde gedelegeerde; met instemming van Stoomwezen BV
en ons college kan van deze termijn worden afgeweken;
* indien deze toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen geen B.O.B. bezitten, dienen
periodieke inspecties plaats te vinden naar maatstaven en procedures die met instemming
van Stoomwezen BV zijn opgesteld.
Criteria:
*
elk toestel dat door Stoomwezen BV is geklasseerd als “drukvat”;
*
afle leidingen die door Stoomwezen BV zijn geklasseerd als “drukhouder”;
*
alle toestellen onder druk, opslagtanks en Ieidingen die de volgende stoffen, dan wel
mengsels hiervan, bevatten voor zover de concentratie hiervan groter is dan het laagste
explosie niveau (LEL) of de maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde).
Van alle keuringen en inspecties dient een registratie te worden bijgehouden.
Bovengenoemde toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen mogen alleen in bedrijf zijn
indien deze niet door Stoomwezen BV zijn afgekeurd.

8.

GELUID

8.1

Het Iangtijdgemiddeld beoordehngsniveau voor geluid (L~,LT), veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

8.2

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van deze inrichting
(L,J, mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:
Referentiepun

Ligging

07.00-19.00 uur ~19.00-23.00

uur ~23.00-07.00 uur 1

. ...... ....

8.3

Re in deze vergunning genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1333, De hoogte op de
referentiepunten bedraagt 5 meter ten opzichte van het maaiveldniveau. De referenticpunten staan aangegeven op bijlage 4 bij deze vergunning.

8.4

Binnen 6 maanden nadat voor het eerst afval in de installatie is verwerkt dient aan ons
college een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
. een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
e een umsehrijvíng van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstrahng van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband
en in dB(A);
* een berekening van de gehridsbijdragen van deze bronnen op de in voorschrift 8.1
omschreven referentiepunten;
l
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidsredueerende maatregelen en
de effecten hiervan;
* toetsing van de berekende enlof gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de
voorschriften 8.1 en 8.2.

9.1

Re in de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan
uit huishoudelijk afvaIwater en condensaat vanuit de droger.
Condensaat vanuit de droger kan ai dan niet met tussenkomt van de zuiveringsinstallatie
van de Milieuboulevard (Stainkoeln) op de gemeentelijke riolering worden geloosd.
Het condensaat vanuit de droger dient ter plaatse van de meetvoorziening aan de lozingsnormen
in onderstaande tabel te voIdoen.

Toelícbtíng:
A: volumepruportioneIe etmaalbemonstering ,
B: steekbemonstering
9.2.

Met afvalwater mag verder uítduitend in de gemeentelijke riolering worden gebracht, indien
door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a> de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, of dc bij een
openbaar riool zodanig behorende apparatuur en,
b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

9.3

Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd,
Daartoe dient de afvalwaterstroom via een voorziening te worden geleid, die geschikt is voor
bemonsteringsdoeleinden. De voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze te allen
tijde goed bereikbaar en toegankelijk is.

9.4

Zowel bij rechtstreekse lozing op de gemeentelijke riolering als bij lozing via de
zuiveringsinstallattie op de Milieuboulevard, moet de hoeveelheid en samenstelling van het
drogercondensaat door of vanwege vergunninghoudster door representatieve meting en
bemonstering worden gecontroleerd. Deze controle betreft de hoeveelheid te lozen
drogercondensaat per uur en de analyse van de in onderstaande tabel aangegeven parameters,
met inachtneming van de daarbij aangegeven frequentie en wíjze van meting en bemonstering:

Toelichting:
A: volumeproportionele etmaalbemonstering,
B: steekbemonstering
10,
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MONITORING EN KWALXTEITSZURG

10.1 Bij de opzet van het milieuzorgsysteem dient de opbouw zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de
aanvraag te worden aangehouden. De uitwerking van de opzet van het milíeuzorgsysteem dient
aan ons college te worden overgelegd.
10.2 Vergunninghoudster moet op verzoek van ons college de wijzigingen, die in procedures van het
mílieuzorgsysteem hebben plaatsgevonden, ter inzage geven aan de controlerend ambtenaar.
De wijzigingen mogen niet tot gevolg hebben dat de vergunning niet wordt nageleefd.
10.3. 1.

2.

Er dient een beheersplan te worden opgesteld ten aanzien van de PEC, waarin dienen te
zijn opgenomen:
a. de planning voor het opstarten en het vervolgens operationeel maken van de
installaties;
b. de opname van relevante miheuaspecten in een milieuregister;
c. meet- en registratiesysteem van luchtemissies (zie ook voorschrift 10.4);
d. meet- en registratiesysteem van energie, water en afval;
e, (preventief) onderhoudsbeheerssysteem;
f.
wijziging van procedures.
Het beheersplan voor de PEC dient ten minste twee maanden vóór het in bedrijf stellen ter
goedkeuring aan ons college te worden overgelegd.

10.4. Er dient een monitoringsprogramma te worden opgesteld, waarin het volgende ís opgenomen:
welke emissies er worden gemeten en geregistreerd, waaronder emissies van PCDD’s en
PCDF”s;
* de frequentie van de metingen en registratie;
* waar en op welke wijze gemeten wordt;
l
de wijze van registreren van de gemeten emissies;
l
de wijze van rapporteren naar de bevoegde instanties;
l
de uitgangspuntenlaannames bij de emissiemetingen;
l
de controlesystematiek die bij de emissiemetingen wordt gehanteerd;
l
het resultaat van de gasreiniging (in relatie tot voorschrift 2) ;

. .. ..
. ..... ...

Het monitoringsprogrammsuna
dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van de
vergunning, dan wel binnen 3 maanden nadat voor het eerst afval in de installatie is verwerkt, te
zijn opgesteld en ter goedkeuring aan de directeur te worden overgelegd.
10.5

Jaarlijks moet vóór 1 april een milieujaarverslag aan ons college worden toegezonden. Het
eerste verslag dient betrekking te hebben op het jaar waarin voor het eerst afval is velwerkt in
de installatie.

í0.6

In het in voorschrift 10.5 bedoelde milieujaarverslag moeten tenminste de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
* uitgangspunten van het bedrijfsmilieubeleid;
* omschrijving van de bedríjfsactíviteiten;
* stand van zaken van de ontwikkeling en uitvoering van het op te zetten milieuzorgsysteem;
l
overzicht van de verwerkte en afgevoerde gevaarlijke en andere afvalstoffen (aard en
omvang);
* actuele milieubelasting (afgezet tegen voorgaande jaren); hierin aandacht voor stofstromen
in het bedrijf, emissies naar de verschihende miheucompartimenten, energieverbruik,
geluid, eventuele geuroverlast, chemicaIi& gebruik e.d.;
l
overzicht van opgetreden milieu-incidenten en ingekomen milieuklachten en getroffen
maatregelen;
l
een opsomming van de getroffen technische en organisatorische maatregelen op het gebied
van de milieuzorg en een bijdrage daarvan aan de beheersing en vermindering van de
milieubelasting;
* samenvatting van resultaten van interne en externe audits;

11.

PROCESINSTALLATIES

11.1

In de controIekamer moeten te allen tijde het bedrijfsboek en het noodplan aanwezig zijn. De
hierin opgenomen handelwijze met betrekking tot: het opstarten van de installaties, het in
bedrijf zijn van de installaties, het stoppen van de installaties en abnormale omstandigheden,
waaronder in ieder geval worden verstaan afwijkingen en of noodsituaties in de betreffende of
in aangrenzende installaties, moet bij het bedienend personeel bekend zijn.

11.2 De temperatuur van de rookgassen moet bij uittrede uit de schoorsteen tenminste boven het
dauwpunt van de verbrandingsgassen blijven.
t)oelmatigheidsvoorschaiften
12.

BE-/VERWERKEN VAN VVGB-PLICMTIGE GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
Onderstaande voorschriften zijn, op grond van de, ingevolge artikel 8.36, 1” lid Wm, door de
minister van VROM afgegeven vvgb, verbonden aan de vergunning VOOY het be-/verwerken van
de gevaarlijke afvalstoffen. Voorschrift 12 heeft dan ook uitsluitend betrekking op:
het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat;
het be-/verwerken van niet regeneerbare oliehoudende boorspoeling of oliehoudend
boor~q-uis;
het be-/verwerken van oliefilters afkomstig van motoren;
het belverwerken van katalysatoren;
het be-/verwerken van oliehoudende afv&tuffen zoals brandstofrestanten/off-spet
partijen, oliefracties van olieiwaterlsiib-mengsels, halogeenhoudende ohe, PCBhoudende olie en boor-, snij-, slijp- en walsolie (bssw);

-

het be-/verwerken van niet regenereerbare oplosmiddelen;
het be-/verwerken van niet reinigbaar straalgritistraalgritreinigingsresidu;
het be-/verwerken van ferro- en non-ferm afvalstoffen;
het be-lverwerken van C3-afvalstoffen waaronder fysisch-chemisch zuiveringsslib,
assenMakken van verbrandingsprocessen, staalovenstof, ijzerfosfaatdib en
grondreinigingsresidu, niet reinìgbare grond en RWZI-slib;
het be-/verwerken van C&afvalstoffen waaronder rookgasreinigingsresidu, bodem/vliegas, metaalhoudende slibben, filtermateriaal en katalysatorrestanten;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
De wgb heeft tevens betrekking op het be-/verwerken van restanten van papiergeisoleerde
kabelrestanten.
-

12.1 Vergunningtermijn
1. De vergunning voor het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten
bevat en het be-/verwerken van oliefilters wordt verleend tot uiterlijk 1 juli 2086.

._
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2. Voor de overige afvalstoffen als genoemd in voorschrift 12.2 wordt de vergunning verleend
tot uiterlijk 1 juli 2011.
12.2 Toegestane activiteiten
1. De wgb heeft, voor zover het wgb-plichtíge activiteiten betreft, uitsluitend betrekking op
het opslaan en in afwijking van de Regeling scheiden- en gescheiden houden van gevaarlijke
afvalstoffen gezamenlijk met de overige in de aanvraag genoemde afvalstoffen be-/ verwerken van:
a. verpakkingsafval dat verfresten bevat;
b. niet-regenereerbaar oliehoudende boorspoeling of oliehoudend boorgruis;
e. oliefilters afkomstig van motoren;
d. oliehoudende afvalstoffen met uitzondering van afgewerkte olie en PCB-houdende
afvalstoffen;
e. niet-regenereerbare oplosmiddelen;
f. ferro- en non-ferro afvalstoffen, waaronder katalysatorrestanten;
g. C3-afvalstoffen, waaronder niet reinigbaar straalgrit en niet-reinigbare grond;
waaronder metaalhoudende filterkoeken;
h. C%-afvalstoffen,
i. restfractie afkomstig van de verwerking van papiergeïsoleerde kabels;
voor zover de onder a tot en met h genoemde afvalstoffen worden aangemerkt ais
gevaarbjke afvalstof. De onder í genoemde restfractie afkomstig van de verwerking van
papiergeïsoleerde kabels kan zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval betreffen.
2. Be-/verwerking van de in het eerste lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen is uitsluitend
toegestaan voor zover bij acceptatie het gehalte aan kwik en/of kwikverbindingen per partij
lager is dan 10 mglkg.
3. Vvgb-plichtige activiteiten die niet in overeenstemming zijn met artikel 1, vierde en vijfde
lid en artikel 3, eerste lid van de aan deze vergunning gehechte vvgb, zijn niet toegestaan.
4. Re in het eerste lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen mogen uitsluitend worden opgeslagen
en vervolgens be-/verwerkt op een terrein gelegen aan de Duinkerkenstraat (ongenummerd)
te Groningen.

..+x<:.:
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Vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaarlijke afvalstoffen als
bedoeld in artikel 3 van de aan deze vergunning gehechte wgb te accepteren conform het
acceptatieplan als beschreven in artikel 5 van de aan deze vergunning gehechte vvgb.
Vergunninghoudster mag geen onderscheid maken in de acceptatievoorwaarden die voor
aanbieders van dergelijke gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd.
12.4 Acceptatie
1. Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan
de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting
overeenkomstÌg deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien bbjkt dat een
aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de
vergunnlnghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te
nemen om herhaling te voorkomen, Een en ander dient in de acceptatieprocedure te zijn
beschreven.
2. Tenminste Eén maand voor het in bedrijf nemen van een installatie, moet een beschrijving
van de acceptatieprocedure ter goedkeuring aan ons college worden gezunden. Deze
beschrijving inclusief de in het vierde lid bedoelde wijzigingen, moeten voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage 2 van deze vergunning,
3. Vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure al
dan niet is goedgekeurd.
4. Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn
doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door ons college.
5, Vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).
12.5 Administratie
1, Vergunninghoudster moet een administratie van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee
verband houdende productstromen voeren overeenkomstig de randvoorwaarden in artikel ‘7
van de aan deze vergunning gehechte wgh.
2. De opzet en wijze van uitvoering van de administratie moet tenminste één maand voor het in
bedrijf nemen van een installatie ter goedkeuring aan ons college worden gezonden.
3. Vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van
uitvoering van de administratie al dan niet is goedgekeurd.
4. Wijzigingen in de goedgekeurde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie
moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door ons
colIege,
5. De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen
het bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de
goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op
te sturen administratie te worden gevoegd. Onder goederen wordt verstaan alle gevaarlijke
afvalstoffen en daarmee verband houdende productstromen. Onder goederen zíjn in ieder
geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd dan wel afgescheiden van de gevaarhjke
afvalstoffen.

6.

Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a, naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. een analyserapport, indien van toepassing;
h. afvalstoffencode.

7.

Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a, naam, adres en woonplaats geadresseerde;
b, naam, adres en woonplaats transporteur;
e. afleveradres;
d. datum van afvoer;
e, de hoeveelheid (tonnen};
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. analysegegevens (bijvoorbeeld analyserapport), dan wel product/~rocescertificaten;
h. afvalstoffencode.

8.

Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f, omschrijving aard en samenstelling;
g. afvalstoffencode;
h. reden van weigering;
i. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn.

9.

Van alle be-/verwerkte (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a . de hoeveelheden be-/verwerkte (grond)stoffen enlof afvalstoffen;
b. de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of be/verwerking van de afvalstoffen;
e. de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen en/of hters;
d. een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen.

10.

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële
administratie.

11, Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. DG hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
De gebruikte weegmstallatie moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van
het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet in
de inrichting aanwezig zijn.
Toelichtittg

Er mag ook gebruik worden gemaakt van een naburige weegbrug.

. ...... ..

‘1;:
.. . . . . . .

12. De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste
vijf jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter
inzage werden gegeven.
13. Op verzoek van ons college dient een overzicht van de getotaliseerde gegevens van het
vijfde tot en met tiende lid, te worden opgestuurd naar ons. Ten behoeve van het
compIementeren van de afvalstoffenbalans van de inrichting moeten in dit overzicht tevens
de productstromen worden meegenomen die verband houden met de in het vijfde tot met
tiende lid geregistreerde afvalstoffen. Tevens moet op datzelfde moment een opname
worden gemaakt van de fi-sieke voorraad. Optredende verschillen, onder meer tussen de
fysieke voorraad en de administratieve voorraad, dienen te worden verklaard.
14, Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, aan ons college melding
worden gedaan.
12.6 Tarieven
Op een daartoe strekkend verzoek van ons college of van de directeur Stoffen, Afvalstoffen,
Straling dient vergunninghoudster de hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen
binnen één maand na dit verzoek schriftehjk mede te delen aan ons college en de directeur
Stoffen, Afvalstoffen, Straling,
12.7 Sturing afvaktramen
Het is verboden boorspoehng en boorgruis op oliebasis te be-/verwerken, Dit verbod geldt niet
indien per aangeboden partij van deze afvalstuffen een verklaring kan worden overgelegd van
een (of meerdere) vergunninghoud(s voor het be-/verwerken van boorspoehng en
boorgruis op ohebasis tot een voor het oorspronkelijke doel herbruikbaar product. Uit deze
verklaring moet blijken dat de betreffende partij afvalstoffen door de vergunninghoud(s
niet kan worden be-/verwerkt tot een voor het oorspronkehjke doel herbruikbaar product. De
procedure die vergunninghoudster bij het vaststellen van het voorgaande volgt dient te worden
vastgelegd in de beschrijving van de acceptatieprocedure als bedoel in artikel 5 van de aan deze
vergunning gehechte wgb,
12.8 Stagnatie
Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan ons college en aan dc
directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straiing. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de
oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden
genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
12.9 Proefnemingen
Proefizeming inncrvutieve techniek
1. Het is vergunninghoudster toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer
innovatieve techniek toe te passen dan beschreven ín artikel 3 van de aan deze vergunning
gehechte wgb, mits hiervoor voorafgaand aan de proefneming, schriftelijke toestemming
van ons college is verkregen. Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende
gegevens voorafgaand aan de proefneming schriftehjk te worden verstrekt aan ons college
cn aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling:

a.

b.
C.

d.
e.
f.

h.
i.
i

k.
2.

een technische beschrijving enlof specificatie van de innovatieve techniek met
vermelding van de capaciteit;
het doel en de functie van de innovatieve techniek;
een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico’s en de
bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve
techniek;
een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvalstoffen tijdens de
proefneming;
de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen;
de verwachte bestemmrng van de reststromen, met vermelding van de verwachte
fysischeichemischeltoxicologische specificaties en eventuele
hergebruikmogelijkheden;
een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de aceeptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is
gelegaliseerd;
de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.

. ...... .

Indien bij het beproeven van de innavatieve techniek tevens bij wijze van proef,
afvalstromen zoals bedoeld in het derde lid, worden behandeld, moeten bij de te
verstrekken gegevens als bedoeld in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in het
derde lid, onder a, b en c worden verstrekt.

Proe~zeming andere afialstoffen
3. Vergunninghoudster mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in
onderhavige vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor
vergunninghoudster geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming is verleend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan ons college en de directeur Stoffen
Afvalstoffen, Straling:
a . productnaam, samenstelling en fysisch’chemischltoxicologische specificaties van dc
afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
b. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid
van de afvalstof;
C.
de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecriteria voor de betreffende be- en/of verwerkingsmethode;
d. de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt;
e. de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
g. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische
/chemische/toxieologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkeden;

. ...... .

h.
i.
jk.
1.

een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de
proefneming;
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt;
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld;
een beschrijving van de huidige be- eniofverwerkingswijze en bestemming van de te
beproeven afvalstof;
de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.

Algemeen
4. Wij kunnen naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in het eerste en/of
derde lid toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze
nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen
te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen- Tevens kunenn wij nadere eisen stellen aan
de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
5.

Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in het
eerste en/uf derde lid, dan nadat de schriftelijke toestemming van ons college is ontvangen.

6.

De resultaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan ons
college en aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling worden overgelegd. Indien de
proefneming voor vergunninghoudster aanleiding geeft tot wijziging van de
bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster tevens te rapporteren over de door
vergunninghoudster te nemen acties.

12.10 Rapportage
1. Vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van de
goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. In deze
rapportage dient tenminste de volgende informatie te zijn opgenomen:
a . de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-/verwel.ki~gsinstalIatie is verwerkt, indien
relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken
afvalstoffen;
b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop
deze zijn verwijderd;
c. de maatregeIen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de belverwerklng ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de
Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting
dan wel bij derden;
d. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar;
hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht.
Het overleggen van de onder a en b genoemde gegevens dient per be-iverwerkingsinstallatie te
geschieden. De wijze waarop de rapportage dient plaats te vinden, behoeft de goedkeuring van
ons colIege. Een voorbeeld van de wijze waarop de rapportage kan phratsvinden is in de tabel
en bijbehorende toelichting in bijlage 3 opgenomen.
2.

De in het eerste Iid genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan ons cohege en aan de directeur Stoffen, Afvabtoffen, Straling te worden
toegezonden.

13.

BE-/VERWERKEN VAN NIET-VVGR-PWCHTIGE GEVAARLIJKE
AFVALSTOFFEN, ALSMEDE VAN NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

13.1

Voor zover het niet gaat om activiteiten die zijn gereguleerd in voorschrift 12, mogen de
activiteiten met betrekking tot het op en overslaan en be-/verwerken slechts betrekking hebben
op de stoffen genoemd in “tabel te verwerken afvalstoffen” onder N.2.2 genoemd in deze
vergunning.

13.2 De navolgende bepalingen, opgenomen in voorschrift 12 van deze vergunning, zijn eveneens
van toepassing op de in voorschrift 13.1 genoemde ingangsstoffen:
* voorschrift 12.4 betreffende ‘Acceptatie’;
* voorschrift 12.5 betreffende ‘Administratie’;
o voorschrift 12.6 betreffende ‘Tarieven’;
m voorschrift 12.9 betreffende ‘Proefnemingen’;
* voorschrift 12.10 betreffende ‘Rapportage’;
13.3 Er mogen alleen ingangsstoffen worden geaccepteerd die be-/verwerkt kunnen worden
overeenkomstig de beschrijving in de aanvraag.
13.4 Indien vergunninghoudster voornemens is ingangsstoffen te be-/verwerken die niet kunnen
worden ingedeeld in één van de in voorschrift 13.1 genoemde categorieen, dient zij dit
voorafgaand aan de belverwerking te melden aan ons college. De melding dient tenminste de
volgende informatie te bevatten:
a, productnaam, samenstelling en fysische, chemische en toxicologische specificaties van de
ingangsstof {onder meer of het een niet-gevaarlijke ingangsstof betreft);
b. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de
ingangsstof;
c . de wijze waarop de te behandelen ingangsstof wordt be-/verwerkt;
d. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
e, een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de te
beproeven ingangsstof.
Wij zullen binnen 30 dagen al dan niet toestemming geven voor reguliere verwerking van de
betreffende ingangçstof dan wel eisen dat voorafgaande aan de reguliere be-/verwerking een
proefverwerking dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 12.9. Afhankelijk
van de resultaten van de proefverwerking kan alsnog toestemming worden verleend dan wel
onthouden voor reguliere verwerking.

UI.

te trepalets dat een exentplanr van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1. BEC Groningen BV, Postbus 7324,328O AC Numansdorp;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagehjks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195,964O AD Veendam;
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Miheudienst
Groningen, Postbus 742,970 AS Groningen;
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren, Postbus 2 1,975O AA
Haren;
Inspectie Miheuhygiëne - Noord, Postbus 30.200, 9700 RM Groningen;
Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord, Postbus 30032,
9700 RM Groningen;
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden;
De Roever Miheuadvisering, Postbus 64, 5480 Al3 Schijndel;
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10. Ministerie van VROM, DGN, Directie bestuurszaken, afd. BMB, Postbus 30,945 l ipc 660,
2500 GX Den Haag;
ll. Ministerie van VROM, Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, directie Stoffen,
Afvalstoffen, Straling, Postbus 30.945, 2500 GX Den Haag;
12. Afval Overleg Orgaan (AOO), Postbus 19015, 350 1 DA Utrecht;
13. Commissie voor de milieueffcctrapportage, Postbus 2345,3500 GH Utrecht;
14. Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG), VerLLodewijkstraat SI,9723 AK
Groningen;
IS. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Postbus 1600,380O BP
Amersfoort.

Groningen, 3 0 AN. XIQ’E
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Bijlage

1, Definities en afkortingen

lkgrippen en definities

In deze vergunning wordt met bewerken bedoeld het afscheiden van metalen, het verkleinen en zeven
van hoogcalorisch afval, het drogen van laagcalorisch afval en mengen van de diverse afvalstoffen om
een geschikte voeding te creëren alsmede de gasreiniging en de zuivering van het spuitwater.
C2 afvalstoffen
sterk uitloogbare vaste anorganische afvalstoffen die niet verwcrkbaar zijn
C3 afvalstoffen
matig tot slecht uitloogbare anorganische afvalstoffen die niet vcrwerkbaar zijn
C-hout
sterk verontreinigd afvalhout dat niet voldoet aan de omschrijving A- of B-hout

Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van
een referentiedruk van 20 uPa.
De dienst
de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen
Directeur
directeur van de Dienst Ruimte en Miheu van de provincie Groningen
Directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling
directeur Stoffen, Afvalstoffen, Strahng van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
Equivalent geluidsniveau (taea)
Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdsperiode niet constant. Om een maat van
geluidsniveau en dus de mogelijke geluidshinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch
gemiddeld geluidsniveau over die periode.
Etmaalwaarde
hoogste van de volgende gemiddelde waarden:
1. het Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur;
2. het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met 5 dB;
3. het taeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00) uur verhoogd met 10 dB.
Gedenuteerde Staten
het ColIege van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu,
Postbus 630,970O AF Groningen
Gevaarliike afvalstoffen
onder gevaarlijke afvalstoffen worden die afvalstoffen verstaan die als gevaarlijk afvalstoffen
zin van de Wm dienen te worden aangemerkt.

in de

Hoon calorisch gevaarhik afval
gevaarlijke afvalstoffen met een calorische inhoud van meer dan 11.500 kJ/kg (bij minder dan of
gelijk aan 1% chIoor) of meer dan 15.000 kJ/kg (bij meer dan 1 % chloor)
Hoonwaardigheid
effectiviteit en efficiëntie van een verwijderingstechniek, te bepalen aan de hand van de
milieueffecten. Van belang zíjn de effecten die de techniek heeft op verspreiding, broeikaseffect,
ozonlaagaantasting, smogvorming, verzuring, vermesting, energieverbruik, grondstofverbruik en
volume finaal afval.
KO klasse stof
brandbare vloeistoffen, waarvan de dampspanning bij 37.8 “C hoger is dan 1 bar
Kl klasse stof
brandbare vloeistoffen, geen KO zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van AbclPensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dat 21 “C
K2 klasse stof
brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk
van 1 bar lager ligt dan 55 “C, doch niet lager zijn dan 2 1 “C
K3 klasse stof
brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pen&-Martens,
druk van 1 bar gelijk is aan of hoger is dan 55 “C

bij een

Laan calorisch gevaarliik afval
gevaarhjke afvalstoffen met een calorische inhoud minder dan 11.500 W/kg (bij minder dan 1 %
chloor) of minder dan 15.000 kJ/kg (bij meer dan 1 % chloor).
Maximaal geluidsniveau
Een maat voor het hoogste momentane geluidsniveau, gemeten in de meterstand “fast”, gecorrigeerd
voor de meteocorrectie Cm
Minimumstandaard
minimale hoogwaardigheid van de wijze van verwijderen van een categorie gevaarlijke afvalstoffen
zoals vastgelegd in het MJP-GA 11.
MJP-GA 11
Meerjarenplan Gevaarhjke Afvalstoffen TI
Onslaím
al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstofvoor een korte of langere tijd in een zekere ruimte
min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken,
overpakken, ompakken, opbulken, samenvoegen en het tutsorteren, scheiden en demonteren van
onderdelen, voor zover aard en samenstelling van de gevaarlijke afvalstoffen daarbij niet veranderen.
Overstaan
(be)laden, lossen, overladen, hevelen en dergelijke van stoffen binnen de inrichting

,. .,. .
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Stand der Techniek
behorende tot ‘Stand der Techniek’ worden die maatregelen gerekend die ter beperking van emissies
van een bron, procesgeintegreerd dan wel als nageschakelde techniek, in een gemiddeld en financieel
gezond bedrijf van de desbetreffende branche in binnen- en buitenland met succes worden toegepast,
dan wel overeenkomstig de regels der techniek vanuit andere processen af op basis van succesvoIle,
op industriële schaal uitgevoerd demonstratieprojecten op de desbetreffende bron kunnen worden
toegepast. Is binnen de branche de bedrijfsgrootte erg uiteenlopend, dan is het voorzieningenniveau
van bedrijven met een vergelijkbare grootte maatgevend.
Veraunninnhoudster
PEG Groningen BV
Verwerken van gevaarlijke afvalstoffen
het behandelen van gevaarlijke afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en
eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie
plaatsvindt, In deze vergunning wordt met verwerken bedoeld het pyrolyseren, vergassen en smelten
van gevaarlijke afvalstoffen in de PEGinstallatie.

de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 8.36 van de Wm.

Wm
de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad nr. 80, inclusief daarna aangebrachte
wijzigingen.
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ALARA
AMVB

AOO
AVI
AVG
Awb
BAGA
BEES
BLA
BRZO
bssw
CPR
BTU
Ivb
GCV
GFT
LAP
LCA
LMA
MER
MJP-GA 11
NeR
NMP 3
ofw mengsel
olwf s mengsel
PCB
PCDR
PCDF
PEC
RDF
RWZI
TJP.A-95
VBI
VRUM
we
Wgh
WKG
Wm
WVO

As low as reasonably achievable (art 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer).

Algemene maatregel van bestuur
Afval overleg orgaan
Afvalverwerkingsinstallatie
Afvalverwerking Groningen
Algemene wet bestuursrecht
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer
Besluit luchtemissies afvalverbranding (1993)
Besluit risico’s zware ongevallen 1999
boor-, snij, slijp- en walsolie
Commissie preventie van rampen
&aaitrommel oven
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
Gebruikte chemicaliën verpakkingen
Groente fruit en tuin afval
Landelijk Afvalbeheersplan
Levenscyclus analyse
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Milieu effectrapport
Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 11
Nederlandse emissies Richtlijnen 2000
Nationaal Milieubeleidsplan 3
Nederlandse RichtIijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
olie/water mengsel
oIie/water/slib mengsel
Poly chloor bifenyl
Polychloordibenzodioxinen
Polychloordibenzofuranen
Product- en energiecenh-ale
Refuse derived fuel (droge brandbare fractie)
Rioolwater zuiveringsinstallatie
Tienjarenprogramma Afvalstoffen, 1995 - 2005
V~~afva~behandeIinginstallatie
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 8.36 van de Wm
Wet geluidhinder
Warmte kracht centrale
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

. . . i.
.i.,.. . . . . . .

Bijlage 2
RANDVOORWAARDEN VOOR RET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATiEPROCEI)URE
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke afvalstoffen in
ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure
verloopt indien de afva&room niet wordt geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure
dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom dit de primaire ontdoener ten minste
moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener
monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
Een beschrijving van het moment waarop de feitehjke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). indien gebruik wordt
gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het “standaard” vervoerscontract.
Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
wijze van verpakking;
de minimale en/of maximale partijgrootte;
eventuele standaard aanleveringscontracten.
Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke
gevaHen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.
Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen belverwerkingsteehnieken;
de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt,
dampspanrring, toxiciteit, etc);
de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan,
waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in reMie tot de categorie afvalstofen de partijgrootte);
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener
worden beoordeeld.
Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiëIe administratie, de meldingen die
gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.
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Toelichting on de tabel behorende bii het rannortageartikel
De tabel moet worden ingevuld voor iedere be-lverwerkingld@%tieve venuijdern~sinstallatie waar
de verklaring van geen bedenkingen op toeziet. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
volgende onderdelen.
1. Bij “Afvalstof” (kolommen 1 en 4) dienen de diverse categorieën afvalstoffen die worden belverwerWde@zitief verwijderd dan wel bij be-/verwerking zijn ontstaan afzonderlijk te worden
genoemd.
2. Onder “Ontvangen” (kolom 2) dient de hoeveelheid ontvangen afvalstoffen in eenheid van registratie (kg) te worden vermeld.
3. Onder “Be-/verwekt/definitief verwijderd” (kolom 3 j dient de hoeveelheid be-/verwerkte afvalstoffen te worden vermeld.
4. Onder “Hoeveelheid” (kolom 5) dient de hoeveelheid product/reststof/afvalstof te worden
vermeld die na be-fverwerking/deJi~ìG~~~
verwijc1erìng resteert.
5. Onder “Percentage” (kolom 6) dient het quotiënt van de hoeveelheid product/reststoUafvalstof en
de ingaande hoeveelheid afvalstof te worden vermeld. Dit cijfer geeft inzicht in het rendement
van de installatie.
6. Onder “Afvoer naar” (kolom 7) dient de naam van de vergunninghoud(s aan wie de afvalstof
wordt afgegeven te worden vermeld. Indien er sprake is van producten die op de markt worden
gebracht is het niet noodzakelijk alle afleveradressen te noemen, maar kan worden volstaan met
de term “product”.
7. Onder “Hoeveelheid” (kolom 8 j dient de hoeveelheid dit naar een vergunninghoud{st)er is
afgevoerd te worden vermeld.
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Bijlage 3

VOORBEELD RAPPORTAGE CRYOGENE
Be-lverwe~kjngsinstailatie:

Cryogene scheidingsinstallatie

VERFBEWEWNGSINSTALLATJE

jaar: 1995

Qntvangen afvalstoffen

Afgegeven afvalstoffen

4
Afvalstof

Ontvangen {kg)

Verweskt
(kg3

Afvalstof

Hoeveelheid (kg!

Afvoer naai

Percentage

Hoeveelheid (kg)

verfafval

9.675x103

11.453x10”

metaal

4.589x403

34%

Product

4.576x1@

kittenllijmen

783x103

772~10~

kunststofafval

810~10~

6%

AVR
AVI-

532 x3@
214 x103

West
ovrnge
emballage

1.264x10

1273x103

hoog-calorisch

afval
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Bijlage 5
Verklaring van geen bedenkingen
Ministerie van VROM
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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het College van gedeputeerde staten
van Groningen
t.a.v. de heer A. Sangers
Pastbus 630
9700 AP Groningen

Verklaring van geen bedenkingen
inzake : PEC Groningen B.V.
te
: Numansdorp

tiierbij zend ik u de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 8.36 van de Wet
miheubeheer.

Tegen de verklarinç van geen bedenkingen kan uitsluitend doczr het College van
gedeputeerde staten beroep worden ingesteld binnen zes weken met ingang van de dag na
de dag waarop een exemplaar van de beschikking waarop de verkiaring betrekking heeft, ter
inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad yan State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien
beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek tat een vaorlapige voarziening worden
gedaan. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling
bestuursrechtspraak.

De Minister van Voikshuisvestjng, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
0.1. de directeur Staffen, Afvalstoffen, Straling
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Ministerie VELG Voìkshuisvesiing,
Ruimtetijke Ordening en Miliwbehee~

Directie Stoffen, Afvaistoffen,

Straling (A 645)
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De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verklaart,
Op 31 juli 2001 is YZH-I het College van gedeputeerde staten van Groningen een verzoek,

kenmerk nr. 200?!12.276a RMM, ontvangen om afgifte van een verklaring van geen
bedenkingen als bedoeld in artikel 8.36 van de Wet milieubeheer met betrekking tut de
aanvraag am een vergunning op grond van de Wet milieubeheer van PEC Groningen B.V. te
Numansdorp (hierna te noemen PEC) voor het opslaan en be-/verwerken van gevaarlijke
afvalstoffen.
Ten aanzien van dit verzsek wordt het volgende overwogen:

Op 21 november 2000 is door PEC een aanvraag ingediend om een vergunning ap grond van
artikel 8.1, eerste lid, sub a en c, van de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en
vervolgens in werking hebben van een inrichting gelegen aan de Duinkerkenstraat
(ongenummerd) te Groningen. Bij brief d.d. 14 december 2006 en 2 maart 2005 zijn
aanvullingen op de aanvraag ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een product- en energiecentrale.
DoeisNting van deze centrale is de productie van synthesegas, bouwstoffen en metalen uit
hoogcaforisch en laagcalorisch afval. De aanvraag heeft derhalve betrekking op het opslaan en
be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,.,
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vervQlgvel:
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VAN DE VERKLARiNG

Een vergunning op grond van de Wm wordt ingevolge artikel 8.36, eerste lid, van de Wm niet
verleend dan nadat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, voor zover het een inrichting
betreft afs bedoeld in bijlage Hl van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (ivb).
Up grond van categorie 1 van bijlage IJ1 van het Ivb ís een verklaring van geen bedenkingen
(wgb) vereist voor het bewerken, verwerken of vernietigen van :
4”
verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat;
5”
oiiehoudende boorspoeling of ofiehoudend boorgruis;
6”
oliefilters afkomstig van motoren;
8”
accu’s, katalysatoren of batterijen;
9”
oliehoudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie, met uitzondering van
poetsdoeken, verontreinigde grond of mengsels van olie, water en slib afkomstig uit olieof stibafscheiders, waarvan een inrichting waar onderhouds- en herstelwerkzaamheden
aan voertuigen en machines worden verricht zich door afgifte ontdoet;
11” straatgrit;
13” PCB-houdende transformatoren, condensatoren, hydraulische installaties of
vloeistofhouders, of voor bij het bewerken, verwerken of vernietigen daarvan vrijkomende
PCB-houdende vloeistoffen;

.,.,.,. .

Voorts is op grond van categurie i van bij-lage 111 van het lvb een vvgb vereist voor het be/verwerken van:
14” restanten van papiergeïsoleerde kabels.
De in categorie 1, onder 1” tot en met 13” aangegeven afvalstoffen, worden aangewezen voor
zover het gevaarlijke afvafstoffen betreft.
Op grond van categorie 2 van bijlage 111 van het Ivb is een vvgb vereist voor het:
2”
het verbranden of op andere wijze thermisch behandelen van afvalstoffen daaronder niet
begrepen inrichtingen VQOT het bewerken, verwerken of vernietigen van verontreinigde
grond of van shredderafval als bedoeld in categorie 1, onder 15”;
3”
het ontgiften, neutraliseren of ontwateren, dan wel het door middel van hydrulorgische of
pyroiurgische technieken bewerken, verwerken of vernietigen van zware metalen
bevattende afvalstoffen, afkomstig van de oppervlaktebehandeling van materialen,
alsmede van de daarbij vrijkomende reststoffen;
voor zover deze afvalstoffen worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
Deze verklaring heeft dan ook uitsluitend betrekking op:
- het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat;
- het be-/verwerken van niet regeneerbare oliehoudende boorspoeling of oliehoudend
boorgruis;
- het be-/verwerken van oliefitters afkomstig van motoren;
- het be-/verwerken van katalysatoren;
- het be-/verwerken van oliehoudende afvalstoffen zoals brandstofrestantenloff-spet partijen,
oliefracties van olielwaterlstib-mengsets, halogeenhoudende olie, PCB-houdende olie en
boor-, snij-, stijp- en waisolíe (bssw);
- het be-lverwerken van niet regenereerbare oplosmiddelen;
- het be-/verwerken van niet reinigbaar straalgrit/straaigritreinigingsresidue;
- het be-/verwerken van ferro- en non-ferro afvalstoffen;

... . .
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- het be-/verwerken van C,-afvalstoffen waaronder fysisch-chemisch zuiveringsslib,
staalovenstof,
ijzerfasfaatslib
en
van verbrandingsprocessen,
assenMakken
grondreinigingsresidue, niet reinigbare grond en RWZI-slib;
- het be-/verwerken van C,-afvalstoffen waaronder rookgasreinigingsresidu, bodem-/vliegas,
metaathoudende slibben, filtermateriaal en katalysatarrestanten;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt ats gevaarlijke afvalstoffen.
Deze verklaring heeft tevens betrekking op het ba-/verwerken van restanten van
papiergeïsoleerde kabelrestanten.
artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring betrekking op &
tngevoige
verwijderingshandelingen ten aanzien KM de betrokken afvalstoffen in de aangewezen
categorie van het lvb (zie nota van toeíichtjng op het Ivb), Deze verklaring heeft derhalve tevens
betrekking op het opslaan van hiervoor genoemde (gevaarlijke) afvalstoffen.

AANVULLENDE GEGEVENS 1 PRUCf$BESCHRW1MG
De PEC verwerkíngslijn kan een breed scala aan ingangsstoffen be-/verwerken. De volgende
processtappen zijn te onderscheiden:
1. voorbewerking;
2, conversietechnieken;
3. gasreiniging.
Ue maximale verwerkingscapaciteit bedraagt ~Q0.080 ton per jaar. De verschillende te be/verwerken afvalstoffen kunnen verdeeld worden in een drietal hoofdgroepen, te weten
hoogcalorisch afval, laagcalorisch afval en vloeibaar afval,
Voorbewerken
Het doei van het voorbewerken is de ingangstromen op specificatie te brengen voor verdere
verwerking in de installatie. De volgende technieken en processen worden toegepast tijdens de
voorbewerking:
- Hoogcalorische afval wordt door middel van zeven gescheiden in grove en fijne fracties.
De fijnste fractie kan worden ingezet in de smelters. De grove fractie wordt verkleind en
opnieuw gezeefd. Eventueel aanwezige ferro en non-ferro metalen worden middefs
magneetbanden en Eddy-current technieken verwijderd. De grove fractie kan worden
ingezet in de tweetrapsvergassing en de middenfraetie kan ingezet worden in de
tweetrapsvergassing af in de smelters (afhankelijk van de beschikbare capaciteit).
- Laagealorische fslib)stromen worden gedroogd in een droogtrommel. Het vrijkomende
condenswater wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstattatie. De (gedroogde)
laagcalorische stroom kan worden ingezet in de smelters.
- De verschillende ingangsstromen, het residu uit de pyrolysetrommel, residustromen uit de
gasreiniging, waterzuivering en stoffitters en de minerale flux zoals zand of kalk (hulpstof)
kunnen gemengd worden om een geschikte voeding voor de smelter te creëren.

Conversietechnieken

Het principe van de PEG berust op thermische afbraak middels pyrolyse, vergassen en smelten.
Hierdoor kunnen uit de verschillende afvalstoffen de vofgende producten worden gewonnen:
- synthesegas (bestaande voornamelijk uit CO, CO,, Ha, N2, CM, en H,O) dat kan worden
toegepast ten behoeve van electriciteitsopwekking;
- basalt dat wordt gevormd uit de afgekoelde slak uit de smelter. Het geproduceerde basaft
zal getoetst worden aan de eisen zoals gestetd in het Bouwstoffenbesluit;

vervolgvel: 3
-

metalen, uit de smelter kan een metaallaag worden afgetapt, die voornamelijk bestaat uit
koper, nikkef en ijzer.

Om voorgaande producten te verkrijgen worden conversietechnieken toegepast, onder te
verdelen in een tweetrapsvergassíng (een combinatie van pyrolyse en autotherme
gasfasevergassing) en pyrometallurgisch smelten.
Tweetrapsvergassing
De eerste stap in de tweetrapsvergassing is pyrolyse. Pyroiyse is een proces waarbij organisch
materiaal door verhitting in een inerte (zuurstofloze) atmosfeer wordt omgezet in gasvormige
en vaste producten. De omzetting vindt plaats in een zogenaamde pyrolysetrommel en is een
endotherm proces. De temperatuur in de pyrolysetrommel zal circa 550” C bedragen. Bij deze
temperatuur worden de organische bestanddelen voor circa 70 tot 90% omgezet in de gasfase.
De overige organische bestanddelen worden omgezet in kool. De anorganische bestanddelen
die voorkomen in de invoerstroom vormen tezamen met het gevormde kooi het pyrolyseresidu
dat als grondstof dient voor de smelters. Ten behoeve van koeling en stabilisatie van het
pyrolyseresidu wordt water geïnjecteerd. De hierbij gevormde stoom wordt tezamen met het
pyrolysegas afgevoerd naar de vergasser. De capaciteit van de pyrolysetrommel bedraagt circa
4 ton per uur zodat de jaarcapaciteit circa 39.080 ton/jaar zal bedragen.
liet ontstane pyrolyseresidu wordt ten behoeve van verwerking in de smelter voorbewerkt. Deze
voorbewerking bestaat uit een verkleiningsstap en een afscheiding van het ferro en non-ferru
metaal. Na de metaalafscheiding wordt het restant gezeefd waarbij de grove fractie terug wurdt
gevoerd naar de verkleiningsstap, De ontstane fijne fractie wordt gemengd met de overige
ingangsstromen zo& het laagcalorisch afval en het vloeibaar afval zodat deze kan worden
ingezet in de pyrometaiiurgische smelter.
Het gevormde pyrolysegas wordt gevoerd in de vergasser bij een temperatuur van i250 - 1400
o C onder toevoeging van zuiver zuurstof. Tijdens dit proces worden alle koolwaterstoffen
gekraakt tot een synthesegas (CO + CQ + HZ). Naast dit synthesegas ontstaan nog een aantal
andere componenten zoals N,, HJS, HCI, CH4 en H@. Middels watennjectie wordt het gas
vervolgens gekoeld tot een temperatuur waarbij het gas geschikt is om in een recuperator te
voeren. tn de recuperator koelt het gas verder af tot circa 309” C. De bij deze koeling gevormde
stoom wordt in een kraehteentrate gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

Het smeltproces vindt plaats in een smeltreactor die bestaat uit twee cilindrische
compartimenten en een voorkamer. Het betreft een exotherm proces. t3ij een temperatuur van
1400” C zullen atle aanwezig mineralen smetten. Aanwezige metalen worden ondar deze
omstandigheden gereduceerd. Zware metalen zoals zink, cadmium en lood vervluchtigen bij
deze temperatuur terwijl andere metalen zoals koper en ijzer een smeft vormen. De
smeltervoeding bestaat uit het pyrotyseresidu en het vloeibare (gevaarlijke) afval. Het kool uit
het pyrolyseresidu en het vloeibare afval dient als brandstof voor het proces. Daarnaast wordt
een kleine hoeveelheid primair brandstof (aardgas) gebruikt.
De smeltervoeding wordt in eerste instantie in het eerste compartiment gevoerd en aldaar
versmolten. Het ontstane gas (smeltergas) wordt gevoerd naar het tweede compartiment
(stralingskamer) waarbij door middel van de injectie van water het gasevenwicht kan worden
gestuurd. Het ontstane synthesegas wordt vervolgens naar de gasreiniging gevoerd.

veruoigvel: 4
Indien zich in de smeltervoeding veel metalen bevinden, vormt zich onder de vk~eibare minerale
slak een zwaardere vloeibare metaalfase. Deze metaalfase kan separaat van de minerale stak
worden afgetapt en vervolgens worden afgevoerd naar de metallurgische industrie. f3e
afgetapte minerale slak stolt en kan worden toegepast als bouwstof in voornamelijk de weg- en
waterboLtw .
De capaciteit van &2n smelter is circa 3 ton (voorbewerkte voeding) per UU. PEC heeft het
vasmemen om twee smelters te plaatsen.

Gasreiniging
Het ontstane synthesegas uit de smelter en de tweetrapsvergassing wordt gevoerd naar de
gasreiniging waarbij stoffen zoals zwavel en metaatoxides worden teruggewonnen en het gas
wordt gezuiverd. #e gasreiniging bestaat achtereenvoigens uit natte gaswinning, condensatie,
ontzwaveting en droge nazuivering. De natte gaswinning wordt voor beide conversielijnen (de
tweetrapsvergassing en de smelter) separaat geïnstalleerd Daarna worden de gasstromen
samengevoegd voor de volgende gasreinigingsstappen.

Doel van deze gasreinigingsstap is het verwijderen van de aanwezige zure componenten zoals
HCI, HF en HBr. Voorts wordt het aanwezige stof uitgewassen. Bij de natte gaswinning vindt
koeting van het gas plaats. C)e zuurgraad van het gebruikte waswater wordt constant gehouden
middels toevoeging van NaOH. Een gedeelte van het circulerende waswater wordt gespuid. Dit
spuiwater bevat zouten en metaaloxiden. Het spuiwater wordt gezuiverd middels een filterpers,
gevulgd door precipitatie van de metaatoxiden en membraamfiltratie-

Qe gasstroom na de natte gaswinning bevat veel waterdamp. Door middel van contact van de
gasstroom met een kand waterstroam condenseert de waterdamp. Het condenswater wordt
vervolgens afgevoerd.

Het in het gas aanwezige li,S wordt in twee reinigingstappen omgezet In elementair zwavel
middels een wasvloeistof in een licht atkaiische milieu en vervolgens een oxidatie in een
bioreactor. Het elementaire zwavel kan vervolgens worden toegepast door derden.

Na de natte wasstappen wordt het gas middels een tweetal fitterinstallaties verder ontdaan van
mogelijke verontreinigingen. Het eerste filter is een actief koolfilter waarbij aanwezige
kwikdampen en sporen van organische verbindingen worden afgevangen. Na het actief koolfrlter
is een doekenfilter geplaatst waarbij nog eventuele metaaíoxides kunnen worden verwijderd.
Het ontstane beladen kool uit het actief kaolfitter en de filterstof uit het doekenfilter wordt
teruggevoerd afs voeding voor de smelter. Aanvullend wordt opgemerkt dat indien uit metingen
blijkt dat het beladen kool dusdanig is verontreinigd met kwik dat sprake is van gevaarlijk afval,
het beladen kool wordt afgegeven aan een erkende verwerker.

MEERJARENPLAN GEVAAR&IJKE

AFt(ALSfQFFEN

Een verklaring van geen bedenkingen (wgbi) kan op grond van artikel 8.36 van de Wm slechts
in het betang van een doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen worden geweigerd.
Re artikelen 8.8, 8.9 en 8.?0 van de Wm zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover die
artikelen betrekking hebben op de doelmatige verwijdering van afvalstoffen.
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Op grond van artikel 8.8, tweede’lid, onder a, van de Wm moet het bevoegd gezag rekening
houden met het gefdende milieubeJeidsplan.
Voor de Minister van VROM is dit het Nationaal Milieubeleidsplan. biet hierin verwoorde beleid ten aanzien van de doelmatige verwijdering van
gevaartijke afvalstoffen, is uitgewerkt in het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen {MJP-GA
11).
Dit MJP-GA Il is op 22 mei 1997 vastgesteld door het Interprovinciaal Overleg (#PO) en op 11
juni 1997 door de Minister van VROM. In het MJP-GA ll is het beleid ten aanzien van gevaartijke
afvalstoffen voor de periode lQQ7 tot 2007 vastgelegd.
Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen worden ingevolge het MJP-GA It de aspecten
continuïteit, effectieve en efficiënte verwijdering, capaciteit, spreiding en effectief toezicht (en
nazorg bij stortplaatsen) onderscheiden.

ONTWERP VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

. :.
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Advies van de provincie Groninnen
Op 29 januari 2001 is van de provincie Groningen een verzoek, kenmerk nr. 2Q01101151a RMM,
ontvangen (op grond van artikel 8.37, zesde Iid, van de wm) voor het ontwerp van de verklaring.
Re provincie adviseert een ontwerp-vvgb af te geven conform de aanvraag. Het verzoek is
verder niet aangevuld met een inhoudelijk advies,
Doetmaticlheidsbeoordelin- door het ministerie van VROM
cantinuïteit
De overheid heeft als taak bewaking van de continulteit van de verwijdering van afvatstoffen.
Voorkomen moet worden dat ongewenste situaties zoals ophoping van gevaarlijke afvalstoffen
op bedrijfsterreinen, ontstaan. Een van de gehanteerde argumenten om de continuïteit van een
bedrijf te toetsen, is dat ingevaf van failtissement de overheid opgezadeld wordt met een
hoeveefheid opgeslagen afvalstoffen. Urn beslag op overheidsgeld te voorkomen, dienen gelden
gereserveerd te worden door de vergunninghoud(s voor de verwijdering van op het terrein
van de vergunninghoud(s opgeslagen afvalstoffen. Op grond van de Wm zal een Algemene
Maatregel van Bestuur (AM@) worden opgesteld waarin wordt opgenomen dat het bevoegd
gezag met betrekking tot inrichtingen voor het bewaren of verdere verwijdering van gevaarlijke
afvafstoffen een financiële zekerheidsstelling kan eisen.
Indien toetsing van de financiële continuïteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager
worden gevraagd een investeringsplan, een exploitatieplan en/af een liquiditeitsprognose te
verstrekken. Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financiële
contin&eit niet zou zijn gewaarborgd.

.i..ii..

vetvolguel: 6
effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering

algemeen
De minimate hoogwaardigheid van de verwijdering van een bepaalde afvafstruom, wordt minimumstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per sectorplan aangegeven. Be
technische specificaties van de minimumstandaard atsmede de scores op de verschitlende
milieuthema’s zijn beschreven in het Milieu-effectrapport (MER) met bijbehorende bijlagen, dat
ten behoeve van het MJP-GA II is opgesteld en de Errata MER MJP-GA ti, waarin herziene
berekeningen zijn opgenomen. Voor verwijderingstechnieken die leiden tot even hoogwaardige
of hoogwaardiger verwijdering wordt in beginsel vergunning verleend. Verwijdering op een wijze
laagwaardiger dan de minimumstandaard zal niet worden vergund. Bij de beoordeling van een
nieuw initiatief dienen tevens de argumenten die hebben geleid tut de minimumstandaard,
betrokken te worden.
AIS een bedrijf een bepaalde techniek wiJ gaan toepassen, zal dit bedrijf moeten aantonen dat
deze techniek tenminste even hoogwaardig is als de techniek die aangemerkt wordt als
minimumstandaard. Voor de bepaling van de hoogwaardigheid van een verwijderìngstechnìek
moeten de miiíeu-effecten worden geïnventariseerd en beoordeeld.
In het MER daf ten behoeve van dit MJP-GA 11 is opgesteld, is dit gebeurd aan de hand van een
aantal milieuthema’s. Met behutp van de levenscydusanalyse (LCA-methode)
is bepaald welke
bijdragen bepaalde technieken leveren aan de mìfieuthema’s. De initiatiefnemer dient de
vergelijking op dezelfde wijze met behulp van de LCA-methode uit te voeren.

Bij de doelmatigheidsbeoordeling dient allereerst onderscheid te worden gemaakt in de toetsing
aan de minimumstandaarden waarvoor conform hetgeen gesteld in het MJP-GA tl, al dan niet
een KA-vergelijking noodzakelijk is. De gevaarlijke afvalstoffen die PEC voornemens is te
verwerken volgens een techniek die niet overeenkomstig de minimumstandaard is, zijn:
- gebruikte chemicafiënverpakkingen;
- oliefilters;
- oplosmiddelen (niet-regenereerbaar);
- oliehoudende afvalstoffen (brandstofrestanten/uff-spet partijen, oiiefractìes uit olwlsmengsels, halogeenhoudende otie, PCB-houdende olie en BSSW).
In de vergunningaanvraag en de daarbij behorende aanvullende gegevens zijn LCAvergelijkingen opgenomen voor de hiervoor genoemde afvabtsffen, Voor de overige in de
aanvraag genoemde stoffen hoeft ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag geen LCAvergelijking te worden opgesteld.
Gebruikte chemicalìënverDakkinqen (Gcv)
In sectorplan 13 “gebruikte chemicati&nuerpakkìngen”
van het MJP-GA It is met betrekking tot
Gcv als minimumstandaard vastgelegd dat metaalhoudende GW dient te worden gespoeld
gevolgd door verbranding val de verffractie in de QTO. De minimumstandaard voor
kunststofhoudend Gcv is rechtstreekse verwerking in een DTO of spoelen en verbranden van
de kunststoffractie in een AVI. PEC is voornemens om Gcv te verwerken in de
pyrolyse/vergassingsinstaIlatie
waarna het residu wordt verwerkt in de smetter. fn deze
installatie worden de metalen teruggewonnen, wordt de organische fractie omgezet in
synthesegas en worden de restanten verwerkt in synthetisch basalt. Uit de bij de aanvraag
gevuegde LCA-vergelijking blijkt dat verwerking van metaalhoudende Gcv in de PEGinstatlatie
op de milieuthema energieverbruik, verzuring en humane toxiciteit vergelijkbaar scoort dan
verwerking van metaalhoudende Gcv in een VBf.
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Beide technieken leveren geen bijdrage aan het milieuthema ozonlaagaantasting. Voor de
overige milieuthema’s geldt dat verwerking in de PEG-installatie beter scoort dan verwerking in
de VEX
Voor het verwerken van kunststofhoudend Gcv geldt dat beide technieken vrijwel gelijk scoren
op de milieuthema’s broeikaseffect , energieverbruik. Beide technieken dragen niet bÍj aan het
mitieuthema ozonlaagaantasting. Voor de overige milieuthema’s geldt dat het verwerken van
kunststofhoudend Gcv beter scoort dan het verwerken van kunststofhoudend Gcv volgens de
minimumstandaard. Uit het voorgaande blijkt dat het verwerken van GW (metaalhoudend en
kunststofhoudend) in de PEC-installatie ten minste even hoogwaardig is afs het verwerken van
Gcv volgens de minimumstandaard.
Niet reqeneerbare boorspoeJing en boorqruis
in sectorpJan 6 “Oliehoudende afvalstoffen” van het MJP-GA II is met betrekking tot
oliehoudende boorspoeling en boorgruis als minimumstandaard vastgesteld dat deze, indien
mogetijk, door middel van destillatie worden gescheiden in minerale stof en herbruikbare olie
die weer geschikt is voor het oorspronkelijk doef (producthergebruik). In de PEC-installatie wordt
aDeen de niet regeneerbare boorspoeling en boorgruis verwerkt in de smelter waar de ofiefractie
wordt omgezet in synthesegas en de minerale fractie wordt omgezet in synthetisch basalt, Voor
niet regeneerbare boorspoeting en boorgruis is in het MJP-GA 11 geen minimumstandaard
opgenomen. fn de PEC-JnstalJatie wordt synthesegas en synthetische basalt geproduceerd.
Deze vorm van nuttige toepassing is in overeenstemming met de voorkeursvotgurde zoals
vastgelegd in artikel 10.1 van de Wim. Teneinde te waarborgen dat uitsluitend niet regeneerbare
boorspoeling en boorgruis door PEC wordt geaccepteerd, dient in de vergunning te worden
vastgetegd dat boorspoeting en boorgruis uitsluitend mogen worden be-/verwerkt indien per
aangeboden partij een verklaring kan worden overgelegd van een vergunninghouder voor het
bewerken van boorspoeling en baorgruis waaruit btijkt dat de betreffende partij niet kan worden
be-/venrJerkt tot een voor het oorspronkelijk doel herbruikbaar product.
Niet reseneerbare oplosmiddelen
In sectorplan 4 ‘Oplosmiddelen en koudemiddelen” van het MJP-GA tt is met betrekking tot niet
regeneerbare oplosmiddelen ats minimumstandaard vastgesteld dat deze dienen te worden
verbrand of gedestilleerd.
PEC is voornemens niet regeneerbare oplosmiddelen te verwerken in de smelter. De brandbare
stof wordt daarbij omgezet in synthesegas. In de toegevoegde LCA is de voorgenomen
verwerking van deze afvalstoffen vergeJeken met verbranding in een DTO.
Uit de resultaten van de LCA-vergelijking en de motivatie hierbij blijkt dat het verwerken van niet
regenereerbare oplosmiddelen in de PEC-instalatie slechter scoort op het miJieuthema
ecotoxiciteit dan verwerking van deze afvalstoffen in de DTO. Rit heeft volgens PEC te maken
met het feit dat de hoeveelheid zout afvalwater en dus de emissies, afhankelijk zijn van het
chloorgehalte van de ingangsstroom. Aangenomen is dat al het chloor in het zoute water
terechtkomt. Sij de DTO ontstaat volgens de aanvraag van AVR eveneens afvalwater, namelijk
bij de raakgasreinigingsinstallatie. In de aanvraag van AVR is over het lozen van afvalwater
onder andere het volgende opgenomen: “Lozing is noodzakelijk om ophoping van zouten en
andere verontreinigingen, die met de waterzuivering niet kunnen worden verwijderd, in het
waswater tegen te gaan”. Gezien het voorgaande kan er van worden uitgegaan dat de
hoeveeJheid zout in het afvalwater eveneens afhankelijk is van het chloorgehalte in de ingaande
stroom. In het MEJ? MJP-GA JI is hier echter geen melding van gemaakt. Onduidelijk is derhalve
of dit op dezelfde wijze is meegenomen als bij de instaJJatie van PEG.
Op de milieuthema’s energieverbruik en broeikaseffect scoren beide technieken vrijwel gelijk.
Beide technieken leveren geen bijdrage aan het mitieuthema ozontaagaantasting.
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Voor de overige milieuthema’s scoort het verwerken van de niet regenereerbare ophsmiddeien
in de PEG-installatie beter dan het verwerken van deze oplusmiddelen in een DTO. Gezien het
voorgaande en het feit dat de totaal gewogen scores bij zowel de gelijk gewogen methode als
de distance-to-target methode beter zijn voor de PEC-installatie, kan gesteld worden dat de
verwerking in de smelter bij PEC ten minste even hoogwaardig is als verbranding in een DTO.
Derhalve kan geconcludeerd worden dat de verwerking van deze afvalstoffen in de PECinstallatie ten minste even hoogwaardig is ats de minimumstandaard.
Olieflftefs
fn sectorplan 12 “diefilters” van het MJP-GA Jl is met betrekking tot oliefilters als
minimumstandaard vastgelegd dat deze dienen te worden geshredderd, gevolgd door
verbranding in een faostefuven. PEC is voornemens om oliefiìters te verwerken in de
pyrolyse/vergassingsinsta~fatie waarna het residu wordt verwerkt in de smelter. Ln deze
installatie worden de metalen teruggewonnen, wordt de organische fractie omgezet in
synthesegas en worden de restanten verwerkt in synthetisch basaR Uit de bij de aanvraag
gevoegde LCA-vergelijking blijkt dat verwerking van oliefilters in de PEC-installatie vrijwel getijk
scoort op het ni$ieutkema energieverbruik, daarnaast geldt voor beide technieken dat zij geen
bijdrage leveren aan het milieuthema ozonlaagaantasting. Op het mitieutt?ema eccltoxiciteit
scuort het verwerken van atiefilters in de DTO beter dan het verwerken van oliefiRers in de PECinstallatie. De oorzaak is hetzelfde ats bij het verwerken van niet regenereerbare spbsmiddelen,
namelijk de hoeveelheid zout in het afvalwater. Ook hier geldt hetzelfde als bij het verwerken
van niet regenereerbare apiocmiddelen.
Voor de overige milieuthema’s geldt dat verwerking in de PEC-installatie resulteert in een lagere
milieubelasting in vergelijking met verwerking van de otiefilters volgens de minimumstandaard.
Gezien het voorgaande en gezien het feit dat de gewogen totaalscores voor zowel de
gelijkgewogen methode als de distanee-to-target methode voor de PEC beter zijn kan het
verwerken van oliefilters in de PEC-instaltatie als tenminste even hoogwaardig gezien worden
als verwerken van oliefilters volgens de minimumstandaard.
Katalysatoren en andere ferm- en non-ferm afvalstuffen
Een aantal soorten katalysatoren wordt in Nederland verwerkt bij gespecialiseerde bedríjven
waarbij de metalen worden teruggewunnnen. In het MJP-GA tl is in sectarpfan 14, “Ferro- en
non-fefro afvalstuffen” ais minimumstandaard upgenomen: metaalterugwinning met
minimalisatie van de daarbij vrijkomende reststoffen. PEC is voornemens om katalysatoren en
andere ferm- en non-ferro afvalstoffen te verwerken in de smelter. In deze installatie worden de
metalen teruggewonnen, wordt de organische fractie omgezet in synthesegas en worden de
restanten verwerkt in synthetisch basalt. Derhalve wordt voldaan aan de minimumstandaard
zoals vastgelegd vaar ferm- en non-ferro afvalstoffen.
Oliehoudende afvalstoffen
In sectorplan 6 “Oliehoudende afvatstoffen” van het MJP-GA II is met betrekking tot
brandstofrestanten (uff-spet partijen), de oliefractie van o/w/s-mengsels, halogeenhoudende
olie en BSSW vastgefegd dat de minimumstandaard is: rechtstreekse energie-opwekking in
installaties die voldoen aan de NER en/of de Regeling verbranden gevaarlijke afvafstof$en. PEC
is voornemens deze afvalstoffen te verwerken in de smelter waar deze worden vergast. Door
de partiële oxidatie wordt de benodigde warmte geleverd voor het smeltproces. Een deel van
de energie wordt teruggewonnen in synthesegas.
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In de toegevoegde LCA-vergelijking is deze verwerking vergeleken met de verbranding in een
DTO. Uit de resultaten van de LCA-vergelijking en de motivatie hierbij blijkt dat het verwerken
van oliehoudende afvalstoffen in de PEC-installatie op de milieuthema’s energieverbruik en
broeikaseffect vrijwef gelijk scoort als het verwerken van oliehoudende afvalstoffen in de DTO.
Daarnaast blijkt dat beide technieken geen bijdrage leveren aan het mifieu+hema
ozontaagaantasting.
Voor de overige milieuthema’s scoort het verwerken van de oliehoudende afvalstoffen in de
PEC-installatie beter dan het verwerken van oliehoudende afvalstoffen in een DTO. Gezien het
voorgaande kan gesteld worden dat uit de LCA-vergelijking is gebleken dat verwerking van de
hiervoor genoemde afvalstoffen tenminste even hoogwaardig is als verbranding in de DTO en
derhalve ten minste even hoogwaardig ats de minimumstandaard.
PCB-houdende olie
in sectorplan 6 “oiìehoudende afvalstoffen” van het MJP GA II is met betrekking tot PGBhoudende afvalstoffen vastgelegd dat het verbranden van afvaistoffen dient te worden
aangemerkt ais definitieve verwijdering. Dit uitgangspunt komt rechtstreeks voort uit de Richtlijn
poiychfoorbifenyien en polychloorterfenyten (96159/EG). Aangezien sprake is van definitieve
verwijdering van PCB-houdende afvalstoffen dient te worden nagegaan of capaciteitsuitbreiding
voor de definitieve verwijdering van PCB-houdende afvalstoffen noodzakelijk is. Signalen uit de
markt dienen hierbij als toetssteen. Tot op heden zijn geen signalen uit de markt bekend waaruit
blijkt dat onvotdoende capaciteit aanwezig is voor de definitieve verwijdering van PCB-houdende
afvalstoffen. PEC heeft in haar aanvraag niet aangetoond dat capaciteitsuitbreiding noodzakelijk
zou zijn. Daarnaast dienen PCB-houdende afvalstoffen te worden be-/verwerkt in een speciaal
daarvoor bestemde verwijderingsinstailatie. De installatie van PEG is niet aan te merken ats een
speciaal voor de verwijdering van PCEYs bestemde verwijderingsinstaiiatie. Gelet op het
voorgaande dient de vergunning voor het be-/verwerken van PCB-houdende afvalstoffen te
worden geweigerd
&afvalstoffen waaronder niet reiniobaar straainrit en niet-reiniabare orond
In sectorplan 25 ‘te storten C,-afvalstoffen” van het lVJP-GA ti is met betrekking tot C,afvalstoffen die be-/verwerkt kunnen worden de volgende voorkeursvolgarde vastgelegd.
- Deeltjesscheidingstechniek ten behoeve van nuttige toepassing;
- Thermische reiniging ten behoeve van nuttige toepassing;
- Thermische immobiiisatie ten behoeve van nuttige toepassing;
- Verbranden voor zover voldoende volumereductie optreedt.
indien geen van deze technieken mogelijk zijn, dan is het storten op een C,-stortplaats
toegestaan.
PEC is voornemens C3-afvalstoffen te verwerken in de smeiter. Eventuele organische stoffen
wordt daarbij omgezet in synthesegas. Met anorganisch deet wordt gebruikt voor de productie
van synthetisch basalt dat ais bouwstof nuttig kan worden toegepast.
De aanvraag heeft betrekking op C,-afvalstoffen die niet middels een deeitjesscheidingtechniek
of thermische reiniging geschikt kunnen worden gemaakt vuor nuttige toepassing. Derhalve kan
up grond van het MJP-GA Ii thermische immobilisatie van de aangevraagde afvalstoffen worden
toegestaan.
C-afvaistaffen waaronder filterkoeken uit ONO-installaties
In sectorplan 20 “te storten C,-afvalstoffen” van het MJP-GA it is met betrekking tot C,afvaistoffen de volgende voorkeursvoigorde vastgelegd.
- Terugwinnen van grondstoffen;
- Nuttige toepassing ais vervanger van primaire grondstof;
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Tijdelijk onbehandelde sfurt in de C2-deportie in afwachting van een meer prioritaire
verwerkingsmogetijkheíd;
lmmobilisatie tat een nuttig toepasbaar product;
lmmobilisatie tut een C,-afvalstof;
Immobilisatie waardoor storten af in-situ immobilisatie in een separaat compartiment van
een C,-stortplaats mogelijk is;
Storten in de C,-deponie.

In de PEGinstallatie werden C,-afvakstoffen in de smelter verwerkt. Indien zich in de
smeltervoeding veel metalen bevinden vormt zich onder de vloeibare minerale slak een
vtoeibare metaalfase die separaat wordt afgetapt en wordt afgevoerd naar de metallurgische
industrie.
De minerale slak wordt afgetapt en stolt en kan vervolgens worden toegepast als bouwstof.
In de PEC-instalatje worden dus grondstoffen teruggewonnen en de restfractie wordt
geimmobiliseerd tot een nuttig toepasbaar product. Derhalve kan op grond van het MJP-GA
Il de verwerking van C,-afvaktoffen in de smetter worden toegestaan,
Restanten van papiergeïsoleerde kabels
Op 30 maart 7993 is een intentieverklaring vastgesteld tussen de grote ontdoeners van
papiergeisoleerde kabels en het Ministerie van VROM. In deze verklaring nemen de ontdoeners
de verantwoordelijkheid op zich, de kabelrestanten ‘lekvrij” te (tatert) verwijderen en bewerken
zodat een maximale scheiding en hergebruik van de componenten plaatsvindt. Het hergebruik
dient zodanig plaats te vinden dat ijzer, lood, koper en aluminium worden teruggawannen en
waarbij een “restfractie” vrijkomt die wordt afgevoerd ter verbranding. De aanvraag heeft
betrekking op het inzetten van deze restfractie in de PEC-instaltatíe. De metalen zijn reeds
selectief verwijderd bij vergunninghouders. In de PEC-instattatie wordt deze afvalstof nuttig
toegepast waarbij de organische fractie wordt omgezet in synthesegas en de restanten worden
verwerkt in synthetisch basalt. Gelet op het voorgaande kan de verwerking van de restfractie
afkomstig van de verwerking van papiergeïsoleerde kabels worden toegestaan.

Sij het smettpraces komen metafen terecht in de gewenste producten, Hiervoor zijn dan ook
geen samenstellngseisen gesteld. Een uitzondering hierop betreft kwik- Het kwikgehatte in de
voeding moet dusdanig laag zijn dat het kwik niet condenseert bij de gaskoeting en het actief
kooifilter niet te snef beladen raakt, Dit probleem komt vofgens PEC theoretisch voor bij een
kwikgehalte in de voeding van 700 mg/kg. Veiligheidshalve wordt door PEC een
samenstelfingsctiterium gehanteerd voor kwik van 20 mg/kg. Individuele partijen mogen van
PEC echter een hoger ktikgehatte hebben. Door mengen met andere afvalstuffen wordt
vervolgens het kwikgehalte verlaagd, waarna het afval wordt verwerkt. 70 tot 90 % van het kwik
komt volgens PEC terecht in het metaalstof dat vrijkomt uit de processen. Dit metaalstof wordt
afgevangen in gaswassers en verkocht als grondstof voor de metallurgische industrie.
Met betrekking tot kwik hanteert Nederland en de EU een sterk brongericht beleid. In principe
moeten deze metalen op termijn worden uitgefaseerd. Het is tegen deze achtergrond
noodzakelijk om verdere diffuse verspreiding via producten te vuorkomen. Zoats PEC aangeeft
wordt 70 tot 90 % van het kwik als metaalstof verkocht in de metallurgische indus&. Het kwik
in het meiaalstof wordt daarbij niet nuttig toegepast. Daarbij is het onduidelijk welk deel van het
kwik door de metallurgische industrie wordt afgevangen en welk deel wordt geëmitteerd.
Verwacht wordt dat dit per installatie sterk zal variëren, Gelet op het voorgaande wordt het niet
toegestaan door middel van mengen het kwikgehalte in afvatstoffen te verlagen tot het
samenstellingscriterium wordt behaald en het vervatgens te verwerken in de PEC. Dit betekent
dat PEC een acceptatiecriterium van 10 mg/kg kwik zal worden opgetegd.
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Deze norm komt overeen met de maximaal toegestane concentratie van kwik in afvalstoffen
bestemd voor nuttige toepassing in thermische processen zoals vastgelegd in het rapport “De
verwerking verantwoord”.

fn dit rapport dat inmiddels voor commentaar is voorgelegd aan de milieubeweging en de
betrokken branche-organisaties, zijn onder andere de aanbevelingen met betrekking tot het
mengen van afvalstoffen van de Commissie Havenontvangsinstatlaties en de Inspectie
milieuhygiëne uitgewerkt.
Pfoefnemingert
Proefnemingen die tot doei hebben het ontwikkelen van een hoogwaardiger techniek zullen,
gelet op het belang van innovatie, in beginsel positief worden beoordeeld. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt in twee situaties:
1. Het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat deze
leidt tot een in milieuhygiënisch opzicht betere verwijdering. Een dergelijke verbetering kan
kwantitatief (minder afvalstoffen) of kwatitatief zijn (afname van de milieubetasting van de
afvalstoffen),
2. Het be-/verwerken van andere afvalstoffen dan die expliciet zijn vergund.
Proefnemingen worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaal 6 maanden) en de
beperkte hoeveelheid afvatstoffen die wordt be-/verwerkt om de noodzakelijke informatie te
vergaren. in het belang van een zo hoogwaardig mogelijke be-/vewerking zijn er geen
bedenkingen tegen he-t verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van
proefverwerkingen, mits in de voorsschriften een rapportageverplichting wordt opgenomen.

Met betrekking tot de vergunningtermijn is in het MJP-GA 14 opgenomen dat vergunningen voor
de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in principe voor maximaal vijf jaar worden verleend.
In de volgende gevailen is echter een vergunningtermijn van maximaal tien jaar mogelijk:
als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiiiteit van investeringen
hiertoe aanleiding geven of
indien het een sector {of deelstroom daarvan) betreft waarvoor op korte termijn geen
ontwikketingen zijn te venvachten die leiden tot een hoogwaardigere vewijdering.
Indien sprake is van een dynamische sector, wordt in principe de vergunning verleend voor een
periode van vijf jaar, Na deze periode zal de activiteit getoetst worden aan de dan geldende
minimumstandaard, Op deze wijze wordt de implementatie van innovatieve technieken bevorderd. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat om financiële overwegingen een langere
termijn gewenst kan zijn. In het MJP-GA Il is per sector gekeken of dit het geval is (toetsing
vindt dan ook niet per aanvraag plaats) en is concreet aangegeven voor welke periode vergunning zal worden verleend. Indien een provincie een vergunning voor een van het sectorplan
afwijkende, langere termijn wil verlenen, zal een afwijkingsprocedure van dit plan moeten
worden gevolgd. Voor de verschillende activiteiten binnen een inrichting kunnen verschillende
termijnen worden gehanteerd.
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De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Sij brief d.d. 12 september 2000
is door het CoDege van gedeputeerde Staten van Groningen een verzoek ingediend bij de
Stuurgroep Meerjarenplan Gevaarlijke afvalstoffen tot het veriengen van de maximale
vergunningtermijn voor het be- of verwerken van niet-regeneerbare oplosmiddelen, olief&rs,
GW, ferro- en non-ferro afvajstoffen en C*- en C,-afvafstuffen. Síj brief d.d. 13 december 2000
wordt door de voorzitter van de Stuurgroep NIJP medegedeeld dat voor de stromen nietregenereerbare oplosmiddelen, ferm- en non-ferro afvalstoffen en C2- en K%afvalstaffen de
vergunning voor een periode van “10 jaar kan worden verleend. Voor oliefilters en gebruikte
chemicali&verpakkingen
adviseert de stuurgroep de vergunning voor een periode van 5 jaar
te verlenen. Dit aangezien niet wordt uitgestoten dat vuor deze afvalstoffen binnen afzienbare
termijn een nieuwe hoogwaardige techniek op de markt zai komen
Gelet op het voorgaande en gelet op de verwachte beschikkingsdatum wordt de vergunning
voor gebruikte chemiealiënverpakkingen en oliefilters verleend tot 1 juti 2096. De vergunning
voor de overige afvalstoffen wordt verieend tot 1 juli 201 I.

capaciteit
Ais gevotg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogelijk bij gelijke mate van nuttige toepassing) zai geen capaciteitsregulering meer
plaatsvinden bij de vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen
ten behoeve van nuttige toepassing. Er zijn dan ook geen redenen om de vergunning up grond
van averwegingen met betrekking tot de capaciteit te weigeren.
Door de meer vrije markt bij het be-/verwrerken
(met name nuttige toepassing) van gevaarfijke
afvakWTen, ontstaat de mogelijkheid dat Nededandse gevaarlijke afvalstoffen moeten worden
uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door het be-/verwerken van buitenlands afval
geen capaciteit meer beschikbaar hebben. Aangezien dit een ongewild effect is, zat in de
vergunningen voor het be-/verwerken van gevaarlijke afvatstaffen een acceptatieplicht VOOF
Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen. De acceptatieplicht betekent echter
geen verwerkingspiicht voor de vergunninghoudster. Daarbij zal geen tariefregulering
plaatsvinden, ervan uitgaande dat redelijke tarieven in rekening worden gebracht-

spreiding
Vanwege de reiatief geringe transportafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen am op
grond van overwegingen met betrekking tot de spreiding van inrichtingen de vergunning te
weigeren.

effectief

toezicht

Goede verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen vergt grote investeringen om het benodigde
niveau van miiieubeschermende voorzieningen te realiseren. De kosten zijn mede hierdoor
hoog. Het niet volgens de regels verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen is derhatve verteidelijk.
Vuor het bevorderen van een lekvrije verwijdering is vergroting van de handhaat’baarheid van
we.zenJijk belang. De beleidskeuzen moeten bijdragen tot een goed controleerbare structuur,
Effectief toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvatstoffen is van essentieel belang.
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Dit wordt bevorderd door: eenduidige definities in de diverse wet- en regelgeving, 25 min
mogelijk schakels in de keten (de afvalstuffen via zo min mogelijk stappen/inrichtingen van
primaire ontdoener naar verwerker laten gaan), een overzichtelijk aantal vergunninghoud(st
(bij inzamelen en definitief verwijderen), een goede administratielregistratie, een goede
acceptatieprocedure en een zorgvuldige bedrijfsvoering. Aan de vergunning dienen dan ook
voorschriften te worden verbonden met betrekking tot het hanteren van goedgekeurde
beschrijvingen van de administratiejregistratie en acxeptatieprucedure,

DEFlNITiEVE VERKLARING VAN GEEN BEDENK1NGEN
Advies provincie Groninmn
Op 31 juli 2001 is van het College van gedeputeerde staten van Groningen een verzoek,
kenmerk nr. 2001/12.276a, RMM, ontvangen om de definitieve verklaring af te geven. Door de
provincie Groningen wordt medegedeeld dat naar aanteiding van de bekendmaking van de
aanvraag en de ontwerpbeschikking geen bedenkingen zijn ingebracht. Gelet op het feit dat
geen bedenkingen zijn ingebracht, wordt geadviseerd de verklaring conform het ontwerp af te
geven.
DOELMATiGHEtDS3EUORDEL1NG OUC3R HE? MINISTERjE VAN l(ROM EN CONCLUSIE
Het advies van de provincie wordt onderschreven. Gelet op de verwachte beschikkingsdatum
kan de vergunning worden verleend tot 1 oktober 2006 respectievelijk 1 oktober 2011. Het is
ín het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de gevraagde
vergunning voor het bewaren en be-/verwerken van PCB-houdende afvalstoffen te weigeren.
Het is in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de
gevraagde vergunning voor het bewaren en be-/verwerken van de overige in de aanvraag
genoemde vvgb-plichtige afvalstoffen te verlenen, mits hieraan voorschriften en beperkingen
wsrden gesteld.

OP TE NEMEN BEPERKINGEN EN VQORSCHRIFTEN
Ter voldoening aan de eerdergenoemde beleidsuitgangspunten is het noodzakelijk aan de
vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden.
begrippen en afkortingen
Ten behoeve van een eenduidige interpretatie van de voorschriften en beperkingen is artikel 1
toegevoegd.
toegestane activiteiten
In artikef 3, met inachtneming van de in artikel 1 opgenomen begrippen en afkortingen, zijn de
toegestane activiteiten beschreven. Tevens is vastgetegd in welke inrichting de activiteiten op
grond van onderhavige verklaring mogen worden uitgevoerd.

“,,
.i... . . ..
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termijn
In de beoordeling is gemotiveerd dat de vergunning voor gebruikte chemicalien verpakkingen
en oliefitters wordt verleend tot 1 oktober 2006. De vergunning voor de overige gevaarlijke
afvak&dfen wordt verleend tot 1 oktober 207 1.
scheiden en gescheiden houden
Up 18 april 1998 is de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvafstoffen
(27 maart 1998, stcrt. 72) in werking getreden. Op grond van deze regeling dient de drijver van
een inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen de in ontvangst genomen
afvalstoffen behorende tut verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, ges&&fen
te houden van elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten.
Voorts dient de drijver van de inrichting bij het in ontvangst nemen van gevaartijke afvalstoffen
de afvalstuffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen fa scheiden
van elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten. De
regeting heeft een directe werking op de daarin genoemde inrichtingen voor het opslaan,
overstaan, be-/verwerken of vernietigen van gevaarlijke afvalstoffen en heeft derhalve ook
betrekking op de inrichting van PEC. Up grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd
gezag indien het belang van de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de
vergunning voorschriften verbinden dat bepaalde in de vergunning aangewezen gevaarfijke
afvalstoffen wel mogen worden gemengd met daarin aangewezen andere stoffen. Uit de
toelichting bij de regeling blijkt dat het bevoegd gezag op grond van hoofdstuk 8 van de Wm in
de vergunningvoorschriften nadere of aanvutlende bepalingen dan vermetd in de regeling kan
opnemen met betrekking tot het scheiden of gescheiden houden.
Uit de aanvraag en de considerans van deze verklaring blijkt dat onderstaande afvalstuffen, die
zijn vermeld in de bijlage van de regeling, niet gescheiden worden bewerkt door PEC,
Oliefirlters (categorie f );
gebruikte metalen chemicaliënverpakkingen (categorie 8);
niet regenereerbare vloeibare halogeenrijke en halogeenarme koolwaterstoffen
(categorieën 9 tirn 49);
niet-reinigbaar straatgrit (categorie 25);
Overige gevaarijke afvalstoffen (categorie 36).
Op grond van artikel 4 van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke
afvaMoffen wordt het PEC toegestaan dat de hiervoor genoemde afvalstoffen gezamenlijk
worden verwerkt met de overige in de aanvraag genoemde afvalstoffen, mits voldaan wordt aan
de voorschriften en beperkingen van deze verklaring.
acceptatie en administratie
Effectief toezicht betreft één van de doelmatigheidsaspecten. Een effectief toezicht wordt
bevorderd door in de voorschriften op te nemen dat vergunninghoudster dient te beschikken
over een goedgekeurde acceptatieprocedure en beschrijving van de administratie.
Hiervoor zijn in de, aan de vvgb verbonden, bijlagen de randvoorwaarden opgenomen waaraan
de beschrijvingen van de acceptatieprocedure en de goederenadministratie moeten voldoen.
#iet bedrijf kan op basis van haar eigen inzichten op maat gesneden beschrijvingen opstellen
die vervolgens bij de provincie ter goedkeuring moeten worden ingediend. De provincie zal de
beschrijvingen schriftelijk goedkeuren, dan wel vergunninghoudster schriftelijk verzoeken de
beschrjjvingen te wijzigen. De inrichting dient overeenkomstig de door de provincie
goedgekeurde beschrijvingen in werking te zijn.
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Hiertoe zijn de artikelen 5,6 en 7 aan de verklaring verbonden. Aanvullend wordt opgemerkt dat
het PEC alleen is toegestaan een aantal specifieke afvalstoffen zoals boorspoeting en
boorgruis, oplosmiddelen, straalgrit en grond te be-/verwerken voor zover dit niet
regenereerbaar c.q. reinigbaar is. In de acceptatieprocedure dient hieraan specifiek aandacht
te worden besteed.

acceptatiepiicht

In de considerans is gemotiveerd dat vergunninghoudster een acceptatieplicht voor
Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen wordt opgelegd. Hiervoor is artikel 4 aan de verklaring
verbonden.

tarieven

In artikel 8.14 van de Wm is vastgelegd dat aan een vergunning voorschriften kunnen worden
verbonden met betrekking tot tarieven van afvalstromen. Op dit moment zijn geen redenen
aanwezig om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Wel dienen de Minister en de Provincie
de mogefijkheid te hebben om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de tarieven. Daartoe wordt
artikel 8 aan de verklaring verbonden.

i;iy>i
ii i . . . .

stagnatie

Het is in het belang van de doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen dat het bevoegd
gezag op de hoogte is van stagnatie bíj de be-/verwerking. Bit is met name van belang indien
stagnatie kan keiden tot het niet meer accepteren van afvalstoffen. Derhalve is in artikel IQ
opgenomen dat vergunninghoudster de stagnatie schriftelijk dient mede te deten aan het
bevoegd gezag,

proefnemingen

In de beoordeling is aangegeven dat proefnemingen mogen worden uitgevoerd, voorzover aan
de beschikking een rapportageverplichting wordt verbonden (artikel 11).

rapportage

De informatie die met het rapportage-artikel (artikel 12) wordt verkregen, verschaft de directeur
Stoffen, Afvalstoffen, Straling van het Ministerie van VROM en het bevoegd gezag meer inzicht
in het functioneren van de vergunde be-/vemerkingstechnieken en het bereiken van beleidsdoelstellingen.

..: . . . .

...........

..::;:
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PROCEDURE
Gelet op de Wet milieubeheer
Gelet up de Algemene wet bestuursrecht

DE

MINISTER

VAN

VROM

VERKLAART:

I

d bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel
8.1, eerste Ed, sub a en c, van de Wet mitieubeheer door het College van gedeputeerde
staten van Groningen aan PEC Groningen B.V. te Numansdorp voor het be-/verwerken
van afvalstoffen met een gehafte aan polychkxxbifenylen van meer dan 0,5 mglkg per
cangeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 af 180, voor rover deze afvalstoffen worden
aangemerkt als gevaarlijke afvalstof.

II

cleen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoeld in
artikel 8.7, eerste lid, sub a en c, van de Wet milieubeheer door het Colfege van
gedeputeerde staten van Groningen aan PEC Groningen B,V. te Numansdorp vaar het
opstaan en vervolgens be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen, zoals omschreven in
artikel 3 van deze verklaring. De vergunning dient ten minste onder de volgende
beperkingen te worden verleend en aan de vergunning dienen ten minste de volgende
VOUrSGhfifien

te worden verbonden.

BEGR1PPEN EN AFKORT1NGEN

1. Onder Wm wordt verstaan de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsbiad
nr. 80, inclusief daarna aangebrachte wijzigingen.
2. Onder wgb wordt verstaan de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel
8.36 van de Wm.
3, Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstof voor een
korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan
wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken, opbulken,
samenvoegen en het uitsorteren, scheiden en demonteren van onderdelen, voor zover aard
en samenstelling van de gevaarlijke afvatstoffen daarbij niet veranderen.
4. Onder Ptewerken wordt verstaan het veranderen van de aard of hoedanigheid van de in
artikel 3 genoemde gevaarlijke afvalstoffen door het behandeten met fysische methoden ten
behoeve van verdere verwijdering. tn deze vergunning wordt met bewerken bedoeld het
afscheiden van metalen, het verkleinen en zeven van hoogcakxístsh afval, het drogen van
laagcalorisch afval en mengen van de diverse afvalstuffen om een geschikte voeding te
cre&en alsmede de gasreiniging en de zuivering van het spuitwater.
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5. Onder verwerken wordt verstaan het behandelen van de in artikel 3 genoemde gevaarlijke
afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van
kat oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.
In deze vergunning wordt met verwerken bedoeld het pyrolyseren, vergassen en smetten
van gevaarlijke afvalstoffen in de PEC-installatie.
6. Onder Gedeputeerde Staten wordt verstaan het College van gedeputeerde staten van
Groningen,
7. Onder directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling wordt verstaan de directeur Stoffen,
Afvalstoffen, Strating van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
.;.*,.. .
.:.
.,.,.,.,.

Artikel 2
1 _ De vergunning voor het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat
en het be-/verwerken van oiiefilters wordt verleend tot uiterlijk 1 oktober 2006.
2. De vergunning voor de overige in artikel 3, eerste lid, genoemde afvafstoffen wordt verleend
tot uiterlijk 1 oktober 2011.

TOEGESTANE ACTWITEITEN
Artikel 3
1.

Deze verklaring heeft, voor zover het wgb-plichtige activiteiten betreft, uitsluitend betrekking
op het opslaan en in afwijking van de Regeling scheiden- en gescheiden houden van
gevaarlijke afvafstoffen gezamenlijk met de overige in de aanvraag genoemde afvalstoffen
be-/verwerken van:
a. verpakkingsafval dat verfresten bevat;
b. niet-regenereerbaar oliehoudende boorspoeling of oliehoudend boorgruis;
c. oiiefittefs afkomstig van motoren:
d. oliehoudende afvalstoffen met uitzondering van afgewerkte otie en PCB-houdende
afvalstoffen;
e . niet-regenereerbare oplosmiddelen;
f. ferro- en non-ferro afvalstoffen, waaronder katalysatorrestanten;
g. C,-afvalstoffen, waaronder niet reinigbaar straafgrit en niet-reinigbare grond;
h. C,-afvalstoffen, waaronder metaalhoudende filterkoeken;
i. restfractie afkomstig van de verwerking van papiergeïsoleerde kabeis;
voor zover de onder a tot en met h genoemde afvatstoffen worden aangemerkt als
gevaarlijke afvalstof. De onder i genoemde restfractie afkomstig van de verwerking van
papiergeisoleerde kabels kan zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval betreffen,

2. Be-/verwerking van de in het eerste lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen ís uitsluitend
toegestaan voor zover bij acceptatie het gehalte aan kwik enlof kwikverbindingen per partij
lager is dan 10 mgikg.
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3. Vvgb-plicbtige activiteiten die niet in overeenstemming zijn met artikel 1, vierde en tijfde lid
en artikel 3, eerste lid, zijn niet toegestaan.
4. Re in het eerste lid genoemde gevaarlijke afvatstuffen mogen uitsluitend wsrden opgedagen
en vervotgens be-/verwerkt op een terrein gelegen aan de Duinkerkenstraat (angenummerd)
te Gfaningen.

ACCEPTATtE
Artikel 4
Vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaadijke afvalstoffen ais
bedoeld in artikel 3 te accepteren conform het acceptatieplan als beschreven in artikel 5.
Vergunninghoudster mag geen snderscheid maken in de acceptatÍevuorwaarden
die voor
aanbieders van dergelijke gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd.

Artikel 5
1.

Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvatstoffen aanbieden
aan de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inriehting
overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd magen worden. Indien blijkt dat een
aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de
vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregefen te
nemen om herhafing te voorkomen. Een en ander dient in de aceeptatieprocedure
te zijn
beschreven.

2. Tenminste één maand voor het in bedrijf nemen van een installatie, moet een beschrijving
van de acceptatieprocedure ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.
Deze beschrijving indusief de in het derde lid bedoelde wijzigingen, moeten voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage t van deze vergunning.
3. Vergunninghoudster wordt schriftetíjk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure
dan niet is goedgekeurd.

al

4. Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure moeten, voordat daze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd daor Gedeputeerde Staten.
5. Vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).

ADMIN tS?~ATtE
Artiket 6
?. Vergunninghoudster moet een administratie van de gevaarlijke afvatstoffen en daarmee
verband houdende produetstromen voeren overeenkomstig de randuasrwaarden in artiket
7 van deze verklaring.
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2. De opzet en wijze van uitvoering van de administratie moet tenminste één maand voor het
in bedrijf nemen van een instaMie ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden
gezonden.

3. Vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld af de ingediende opzet en wijze van
uitvoering van de administratie al dan niet is goedgekeurd.

4. Wijzigingen in de goedgekeurde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie
moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten.

Artikel 7
... . i. ...

1.

De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen
het bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de
goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring
op te sturen administratie te worden gevoegd. Onder goederen wardt verstaan alle
gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende pruduetstromen. Onder goederen
zijn in ieder geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd dan wel afgescheiden van
de gevaarlijke afvaistoffen.

2. Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c, locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelting;
g. een analyserapport, indien van toepassing;
h. afvalstoffencode.
3. Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. afleveradres;
d. datum van afvoer;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. analysegegevens (bijvoorbeeld analyserapport), dan wel producffprocescertificaten;
h. afvalstoffencode,
4. Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder gevai de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;

c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);

,..:‘:j::.,
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f. omschrijving aard en samenstelting;
g . afvalst&fencode;
h. reden van weigering;
i. naam, adres, WQQR~~EI& geadresseerde van aangeboden partíjen die geweigerd zijn.
5. Van alle be-/verwerkte (ah/al)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. de hoeveelheden
be-/verwerkte (grond)sk$fen en/of afvafsiaffen;
b. de hoeveelheden van de diverse deeistromen die ontstaan bij de productie of be/verwerking van de afva!stoffen;
c. de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen en/of liters;
d. een verwijzing naar eventuele anaIyserapporten van de diverse deelstromen,
6. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie.
7.

Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
De gebruikte weeginstailatie moet overeenkomstig de daarvoor geidende vaorschriften van
het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet in de
inrichting aanwezig zijn.

Taetichtinq
Er mag ook gebruik worden gemaakt van een naburige weegbrug,
8.

De geregistreerde gegevens maeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste
vijf jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage
worden gegeven.

9. Op verzoek van Gedeputeerde Staten dient een overzicht van de getotaliseerde gegevens
van het eerste tot en met zesde lid, te worden opgestuurd naar Gedeputeerde Staten. Ten
behoeve van het ccmpfementeren
van de afvalstoffenbalans van de inrichting maeten in dit
overzicht tevens de productstramen worden meegenomen die verband houden met de in
de eerste tut met zesde lid geregistreerde afvalstuffen. Tevens moet op datzelfde moment
een opname worden gemaakt van de fysieke voorraad. Uptredende verschillen, onder meer
tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad, dienen te worden verklaard.
10. Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan
aan Gedeputeerde Staten.

TARIEVEN
ArWeI 8
Op een daartae strekkend verzoek van Gedeputeerde Stafen af van de directeur Stoffen,
Afvalstoffen, Straling dient vergunninghsudster de hoogte en opbouw van de in rekening te
brengen bedragen binnen é&n maand na dit vefzuek schriftetijk mede fe delen aan
Gedeputeerde Staten en de directeur Stoffen, Afvalst&en, Straling.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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STURfNG AFVALSTROMEN

Artikel 9
Het is verboden boorspoeling en boorgruis op oliebasis te be-/verwerken. Dit verbod geldt niet
indien per aangeboden partij van deze afvalstoffen en verklaring kan worden overgelegd van
een (of meerdere) vergunninghouder voor het be-/verwerken van boorspoeling en boorgruis
op oliebasis tot een voor het oorspronkelijke doel herbruikbaar product. Uit deze verklaring moet
blijken dat de betreffende partij afvalstoffen door de vergunninghouder niet kan worden be/verwerkt tot een voor het oorspronkelijke doel herbruikbaar product. De procedure die
vergunninghoudster bij het vaststellen van het voorgaande volgt dient te worden vastgelegd in
de beschrijving van de acceptatieprocedure als bedoel in artikel 5 van deze verklaring.
STAGNATIE
Artikel 10
Indien het accepteren van gevaartljke afvalstofFen stagneer& of dreigt te stagneren, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schrifieiijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten en
aan de directeur Stoffen, Afvaistoffen, Straling. Deze mededeiing dient gegevens te bevatten
over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregeien die
worden genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

PROEFNEMINGEN
Artikeí 11
Proefnetning innovatieve techrsiek
1. Het is vergunninghoudster toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer innovatieve
techniek toe te passen dan beschreven in artikel 3, mits hiervoor voorafgaand aan de
proefneming, schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is verkregen. Ter
verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftetijk te worden verstrekt aan de Gedeputeerde Staten en aan de
directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling:
a. een technisr;he beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met
vermelding van de capaciteit;
b. het doel en de functie van de innovatieve techniek;
c. een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico’s en de
bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve
techniek;
d. een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
e. de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvalstoffen tijdens de
proefneming;
f. de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen;
g. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermetding van de verwachte fysische/chemischeRoxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;

.
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de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grond van de Wet verontreiniging appervtaktewateren is gelegaliseerd;
de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.

2. Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij wijze van proef, afvafstrumen
zoals bedoeJd in het derde tid, worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gegevens
als bedoeld in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in het derde lid, onder a, b
en c worden verstrekt.
Proefneming andere afvalsto#en
3. Re vergunninghoudster mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige vergunning upgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor
vergunninghoudster geidende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verteend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan de Gedeputeerde Staten en de directeur
Stoffen, Afvalstoffen, Straling:
a. productnaam, samenstelling en flsisch/chemisch/toxicologiisd-te specificaties van de
afvalstof (ander meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
b- de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid
van de afvalstof;
c. de parameters waarop de betreffende afvatstof afwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecríferia voor de betreffende be- en/of verwerkingsmethode;
d. de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- enlof verwerkt;
e. de w#ze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en registraties
de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f. de verwachte massabatans waarin aandacht voor de emissies naar de verschiflende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
g. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische iehemische/toxicologische specifîcaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
h. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de
proefneming;
i. de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaadijks in Nedertand vrijkamt;
j. de geschatte hoeveetheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld;
k. een beschrijving van de huidige be- en/uf verwerkingswijze en bestemming van de te
beproeven afvalstof;
1. de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.
Aigemeen
4. Gedeputeerde Staten kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoats bedoeld in het
eerste enlof derde lid toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de
proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de
bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen, Tevens kan
Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van
de proefnemingen.
5.

Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming ais bedoeld in het
eerste enlof derde lid, dan nadat de schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is
ontvangen.
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6. Re resultaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan
Gedeputeerde Staten en aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen,
Straling worden overgelegd.
Indien de proefneming voor vergunninghoudster aanleiding geeft tot wijziging van de
bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster tevens te rapporteren over de door
vergunninghoudster te nemen acties.

RAPPORTAGE
Atiikei 12
1. Vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van de
goedgekeurde opzet en wíjze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. in deze
rapportage dient tenminste de volgende informatie te zijn opgenomen:
a. de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-lvennrerkingsinstaltatie is verwerkt, indien
relevant uitgesptìtst
naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken afvalstoffen;
b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop
deze zijn verwijderd;
c. de maatregelen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de be/verwerking ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de
Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan
wel bij derden;
d. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar;
hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht.
Het overleggen van de onder a en b genoemde gegevens dient per be-lverwerkingsinstallatie te geschieden- De wijze waarop de rapportage dient plaats te vinden, behoeft de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een voorbeeld van de wijze waarop de rapportage
kan plaatsvinden is in de tabel en bijbehorende toelichting in bijlage ll opgenomen.
2, De in het eerste lid genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan de Gedeputeerde Staten en aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling
te worden toegezonden.

‘s-Gravenhage,
De Minister vuornoemd,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.i. de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling

1.
A
mr. A.B. Holtkamp
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Bijlage 1
RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATIE-PROCEDURE
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding
door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst
zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure v&oopt
indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. Re beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder
geval de volgende gegevens te bevatten:
1.

De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet
leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de prìmaire ontdoener monsters
worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.

2.

Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt
(bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog tater). Indien gebruik wordt gemaakt van
transporteurs moet een kopie worden ingestoten van het “standaard” vervaerscontract.

3.

Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
wijze van verpakking;
de minimale enlof maximale partijgrootte;
eventuete standaard aan)everingscontracten.

4.

Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke gevallen
afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.

5.

Een beschrijving van de acceptatievoowaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/vetwerkingstechnieken;
de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt,
dampspanning, toxiciteit, etc);
de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.

6.

Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin
in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethsde
in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
de analysering van een bepaalde afvalstof (o,a. samenstelling enlof uitlooggedrag);
de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
^
de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern Iabora#orium;
de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener
worden beoordeeld.

7.

Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiGle administratie, de meldingen die
gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure
die wordt gevolgd.
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Bijlage II

Be-lvewerkingsinstaltatie:

jaar:

Ontvangen afvalstoffen
Afvalstof

Ontvangen
Ikg)

Afgegeven afvalstoffen
Qe-/verwerkt
(kg)

Afvalstof

Hoeveeíheid
Ik@

Percentage

Afvoer naar

Hoeveelheid
Nd

+

ToelicktinQ op de tabel behorende bii het rat3partaae-artikel
De tabel moet worden ingevuld voor iedere be-lverwerkingldefinifieve verw~~er7ngsinstal~atie
waar de verklaring van geen bedenkingen op toeziet. Hierbij dient rekening te worden gehouden
met de volgende onderdelen.
1.

3ìj “Afvalstof” (kolommen 1 en 4) dienen de diverse categorieën afvalstoffen die worden belvetwerktf vetwgderd dan wel bij be-/verwerking zijn ontstaan afzonderlijk te worden
genoemd.
2. Onder “Ontvangen” (kolom 2) dient de hoeveelheid ontvangen afvatstoffen in eenheid van
registratie (kg j te warden vermeld.
3. Onder “Be-/verwef~Vd~finitief verwijderd’ (kafom 3) dient de hoeveelheid be-/verwerkte
afvalstoffen te worden vermetd.
4. Onder “Hoeveelheid” (kolom 5) dient de hoeveelheid product/reststuf/afvaIstof te worden
vermeid die na be-/verwer~ng/definive versr/iddeering resteert.
5. Onder “Percentige” (kulom 6) dient het quotiënt van de hoeveelheid productlreststoftafvvalstof en de ingaande hoeveelheid afvalstof te worden vermeld- Dit cijfer geeft inzicht in het
rendement van de installatie,
6. Onder “Afvoer naaf’ (kolom 7) dient de naam van de vergunninghoud(s aan wie de
afvalstof wordt afgegeven te worden vermeld. indien er sprake is van producten die op de
markt warden gebracht is het niet noodzakelijk alle affeveradressen te noemen, maar kan
worden volstaan met de term “product”.
7. Onder “Hoeveelheid” (kolom 8) dient de hoeveelheid die naar een vergunninghoudfst)er is
afgevoerd te worden vermeld.

VOORBEELD RAPPORTAGE CRYOGENE

VERFBEWERKINGSINSTALLATIE

Be-lvenJverkingsinstallat~e~ Cryogsne scheidingsinstallalie

Afgegeven afvalstoffen

Ontvangen afvalstoffen
Afvalstof

Ontvangen

jaar: 1995

(kg)

11.722x103

Verwerkt
(kg)

Afvalstof

13.49%x103

! Hoeveelheid (kg)

Percentage

13.228x10
3

9% OJa

Afvoer naar

Hoeveelheid (kg)

13.247
x103

Zoals uit de tabel blijkt is in 1095 13.498 x10” kg afval verwerkt in de cryogene installatie. Dit is een toename met 1.256 xl@kg ten opziohte van 1993. Door deze stijging is de capaciteit nu voor 34 % benti (maximale capaciteit q6.000
x10’ kg). uitgaande van een Xwee-ploegendienst.
Verder wordt OpQemerk6 dat het LWCentage metaal dat na bewerking re$teeri verder stijgt ten opzichte van de vorige jaren. Dit wordt waar&ijnlijk vermnaakt doordat de consument
steeds meer aandacht besteedt aan preventie en scheiding aan de brOn. De fmtie hoog-caforisch afveY wordt momenteel aangewen aan een venbrandingsinstal~atie ter verniefiging dan wei als brandstof aan de cementindu$t&
Momenteel wordt een onderroek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de verfsludge zodanig te drogen dat de vaste fractie kan word&? ingezet als vuletof. Verwacht wordt dat de komende jaren het aanbod van verfafval terug za;
typen, Om de installatie maxtmael
te benutten, wordt ondenocht welke afval$toffefl verder kunnen worden be-/verwerkt in de huidjge trE&l~atie. Gedacht wordt daarbfj aan otiefitters, kabelrestanfen, autoruiten en elektronica-aifvat,
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