Groningen, 12 augustu+J$& i
UTFERDE
Nr.97/8424/33. RMM

STATEN DER PROV1NClE GRONINGEN

Verzonden:

Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van
Eurospray B.V. te Winschoten.

1.

AANVRAAG EN PROCEDURE

Aanvraag vergunning
Op 6 januari 1997 ontvingen wij e& brief van Eurospray B.V. te Winschoten, gedateerd 3 januari
1997. HierbÍj wordt een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
(rcv~sievergul~ning) gevraagd voor’een inrichting voor de productie van vloeibare en poedervormige
producten, bestemd voor dierlijke en menselijke consumptie. Deze inrichting is gevestigd aan de
Cìrachtstraat 1 te Winschoten op de percelen kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie F,
nummers 099 16, 10244, 10596, 10598, 10999, 10863 en 10863.

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet milieubeheer
WW.
Wi.i hebben voor deze aanvraag en.dc daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en Afdeling
4.1. I van de Algemene wet hestuufsrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm)
voorgeschreven procedure gevolgd.
CIverccnkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer en de artikelen 3: 17
cn 3: 19. eerste tid, van de Algemeqe wet bestuursrecht hebben wí.j bij brief van 27 januari 1997 een
exemplaar van de aanvraag om vequnning en de daarbij behorende stukken verzonden aan het
college van burgemeester en wethojuders van de gemeente Winschoten en aan de Regionaal
Inspecteur van de Volksgezondhql voor de Milieuhygiëne.
Van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winschoten hebben wiSj per brief
van 19 februari 1997 een advies ontvangen naar aanleiding van de aanvraag om vergunning. Dit
advies heeft betrekking op het ontbreken van bepaalde gegevens in de aanvraag,
IHet ontwerp-besluit en bi.jbehoren& stukken, waaronder de vergunningaanvraag. zijn bekend
gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in het Streekbiad van 14 mei 1997 en de
Nederlandse Staatscourant van 14 mei 1997. Aan omwonenden van de inrichting van Eurospray B.V.
z(jn kennisgevingen verzonden.
:
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Met ingang van 15 mei 1997 hebben de bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met 1 1
juni 1997 is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen. Op 3
-juni

1997 is er in het gemeentehuis te Winschoten een gedachtenwisseling gehouden. Tijdens deze

gedachtenwisseling bestond de mogeli,ikheid om mondelinge bedenkingen in te breqen.

Het verslag

van de gedachtenwisseling is op 12 juni 1997 aan de aanwezigen en adviseurs gezonden. Ti.jdens

de

gedachtenwisseling zijn door de heer A.T. van der Laan, Pottebakkerstraat 13 te Winscholen
mondeling bedenkingen ingebracht. Hij heeft per brief van 9 juni 1997 schriftelijk bedenkingen
ingediend. Verder zijn er per brief van 8 juni 1997 {abuisievelijk
bedenkingen ingediend door de heer P.F.J. Eversmann,

gedateerd 8 mei 1997) schriftelijke

Garst 5.9673 AA Winschoten.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

2.

Algemeen
In 1962 fuseerden de zuivelcoöperaties te Winschoten en Slochteren in Verenigde Coöperatieve
Zuivelfabrieken

(V.C.Z.)

Cotnbinatie

Oost-Groningen

G.A..

Deze

nieuwe

coöperatie

nam

de

. . .

zuivelfabriek te Winschoten over. Tevens werd door de nieuwe eigenaar een oprictstingsvergttnnii~~
ingevolge de Hinderwet aangevraagd. Deze werd op 1 l oktober 1962 door het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Winschoten verleend.
In 1965 werd de kaasproductie van Slochteren overgeheveld naar Winschoten. Re nieuwe
kaasmakerQ werd op 30 december

1965, middels een uitbreidingsvcrguisning ingevolge de llinderwet,

aan de bestaande vergunning toegevoegd. Op 24 april 1970 werd de VerEunningensituatie opnieuw
gewijzigd door een uitbreidingsvergwnning voor bijplaatsing en verplaatsing van diverse
electromotoren.
Naar aanleiding van klachten met betrekking tot het verstuiven van melkpoeder, het lawaai en het
verspreiden van roetdeelijes
gewijzigd tol

uit de schoorsteen werd het bedrijf, waarvan de naam ondcrtusscn

Coöperatieve Zuivelindustrie “0ost-Grolli11~en”

was

G.A., op 21 mei 1970 aanvullende

voorschriften opgelegd. Deels met succes ging “0ost-Groningen”

tegen deze beschikking in beroep.

Door een uitspraak van de Raad van Statejkroonberoep (3 juli 1972) werd een aantal voorsehrif~en
betreffende de aanscherping gewi%jzigd.

Opmerkelijk is dat deze

zaak desti-jds

zelfs aandacht kreeg

in

de Tweede Kamer, door het stellen van kamervragen aan de toenmalige Minister van Sociate Zaken
cn Volksgezondheid. Op 3 januari 1974 werd opnieuw een uitbreidings-/wiJzigingsvcrgunning
ver-lecnd

ten behoeve van de bijbouw van ccn installatie voor hei drogen val1 melk en wei.

In 1983 is de Coöperatieve Zuivelindustrie “Oost-Grofiingen”
Zuivelindustrie “De Luid-Oost-Week”
zijn

voortgezet

onder

de

naam

gefuseerd met de Coöperatieve

B,A, gevestigd te Oosterwolde, De activiteiten te Winschoten

Coöperatieve

Zuivelindustrie

“De

Zuid-Oost-Hoek”,

afdeling

Winschoten.
In 1985 werd het gebruik van de inrichting gesplitst: Bepaalde delen kwamen in gebruik bij
Gurospray B.V., de rest bleef in gebruik bij de “De Zuid-Oost-Hoek”. Er werd een nieuwe installatie
voor de vervaardiging van spray-vetconcentraten en melk- en weipoeder aan dc inrichting
toegevoegd. Hiervoor hebben wij bQ
het

besluit van 23 januari 1986 vergunning vcrteend. In verband met

inwerkingtreden van de Wet geluidhinder was het bevoegd gezag ondertussen overgegaan van

burgemeester en wethouders naar gedeputeerde staten.
In 1993 zijn de activiteiten door de Coöperatieve Zuivelindustrie “De Zuid-Oost-Hoek”, afdeling
Winschoten beëindigd. De bedrijfsgebouwen en -inventaris zijn toen overgenomen door Eurospray
B.V.
De vele veranderingen, die in de loop der jaren in de inrichting of de werking daarvan zi.jn
aangebracht. hebben naar onze mening tot een onoverzichtelijke vergunningsituatie geleid. Ook
andere ontwikkelingen, zoals het opstellen van een bedrijfsmitieuplan door Eurospray B.V. en het
vaststellen van het saneringsprogramma ingevolge de Wet geluidhinder, hebben er voor gezorgd dal

:-...
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de huidige vergunniligsitustie

nie{ meer actueel is. Revisering van de vergunning is dan ook

noodzakelijk.

helgroepenbeleid
Met een aantai bedriSjfstakken,

dat daarvoor door de rijksoverheid is geselecteerd, worden in ovcrlcg

met andere betrokken overheden afspraken gemaakt over de uitwcerking
integrale milieutaakstellingen,

en implementatie van

die gelden voor de jaren 2000 en 20 \O. Deze taakstcllingeu zijn voor

verschillende bedrijfstakken, waa$onder
vastgelegd in ir~tentieverklaringel~~

de zuivelindustrie waartoe

Eurospray

B.V. behoort,

Belangrijk uitgangspunt bij deze doelgroepaanpak is dat bedr+en

hun veroorzaakte belasting op
opstekn van bedri,ifsmilieuplal~n~n,
dc door

het milieu middels de stand der techniek rcduccren. Het
milieuprogramma’s en jaarrapportages maakt onderdeel uit van

deze doelgroepaanpak.
Per brief van 28 juni 1995 heeft Eurospray B.V. ons een bedtijfsmilieuplan (BMP)

aangeboden. Dit

BMP heeft een looptijd van 4 &w:( 199% 1998). In hei BMP zi-jn maatregelen beschreven die door
Eurospray B.V. zijn of zullen worden getroffen gedurende de looptiTjd
maatregelen zijn onderverdeeld in:zekere.

van het BMP.

Deze

onzekere en voorwaardelijke maatregelen. Jaartijks zal

door Eurospray B.V, aan ons worden gerapporteerd over de uitvoering van dit BMP.
In het BMP zi-jn de volgende maatregelen ats zekere maatregelen genoemd:
- Verdere reductie van aantal HCGK-installaties ( 1995);
- Vervanging brandblussers met h$Ionen
door koolzuur ( 1996);
- Opstellen bedri.j fsenergíeplan

(1 j96/9’7);

- Meting gehalte stikstofoxiden in :rookgassen

( 1995);

- Silkehorgtoren wordt voorzien van een natwasser ( 1995):
- Afi/oer spoelwaters als veevoer/Optimalisrtie
- inzameling gcvaartljk

van reiniging ( 1995/96);

afval verder verbeteren (1996):

- Prcvcntie verlies bij laden en lossen ( 1996197);
- Activiteiten toetsen op risico

van

bodemvcrontreinigin!:

- Aanmelden bij BSBIBodemondeLzock
- CJitvocring

( 1995-98);

voor ‘nul-situatie’ (1995):

geluidssaneringsprograrnma en verplaatsing instal taties { 1995196);

- Beperken verwerking van sterk &urveroorzakende
- Reductie van hoeveelheid ammo$iak (1995);

produkten ( i 495-98):

- Vernieuwen ammoniakkoelinstal]atie

(1996);

- Opslag gevaarlijke stoffen in spetiiale

kunststof bakken ( 1995).

Op grond van de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid zuivelindustrie moeten wij

ons, nadat wij

hebben ingestemd met het BMP. irizetten

om bi.j de vergunningverlenin g voor de inrichting het
199s (Nr. 95/13673/36/B. 1, MA)
geaccordeerde plan in acht te netnen. Per brief van 6 scptcmber
hehbcn wij ingestemd met

de inho$d van her BMP.

Bi+j dc beoordeling van de aanvraag om vergunning zullen wij dan ook rekening houden met de
uitvoering van de bovengelioetnde’zekerc maatregelen.

Berm-deling van de aanvraag

I

Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet
milieubeheer. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1. van de Wet
mitieubeheer de vo&nde aspecte$ betrokken:
a.
de bestaande toestand van pet milieu. voor zover de inrichting daarvoor gevolgen
veroorzaken;
b.

dc gevolgen voor het milieb,

die de inrichting kan veroorzaken:

kan
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c.

de redelijkerwijs tc verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als
met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;

d.
e.

ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu,
de mogeliljkheden
die de inrichting kan veroorzaken. te voorkomen. dan wel zoveel mogeli.jk te beperken, voor
zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wet milieubeheer moeten wij bisj de beoordeling van de
aanvraag rekening houden met de volgende aspecten:
f.

het

provinciaal

milieubeleidsplan;

g.

richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.

Artikel &8, lid 3 van de Wet milieubeheer geeft aan welke aspecten bi.j de beoordeling in acht moeten
worden genotnen. De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
19.

grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die
voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);

i.

zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond
van

.i.

de

provinciale

.:

milieuverordening;

bindende ministeriele aanwi.jzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27
van de Wet milieubeheer.

Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
k.

bi.j de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld biej

of krachtens de Wet milieubeheer, danwel bij of krachtens de in

artikel 13,1, tweede lid, genoemde wetten.
Bovengenoemde punten a tim k worden hieronder behandeld.

ad a.

De bestaande toestand van het milieu.

De fabriek van Eurospray B.V. ligt binnen de bebouwde kom van Winschoten. De Grachtstraat ligt
au9 de zuidzijde van de inrichting, tussen het bedrijf en de spoorlijn GrotlinEen-Nieuweschans.

De

Watertorenstraat vormt de noordelijke begrenzing van de inrichting. In de directe omgeving van
Eurospray B.V. staan, naast de in de twee eerder genoemde straten. ook nog woningen in de
Pottebakkerstraat, de Steringa

Kuiperstraat, de Burg. Wicherstraat, de Mr. A.E.J.

Moddermanstraat,

de Garstestraat, de Stationsweg, de Garst en de Pekelderstraat. In het verleden zijn door het bedrijf
verschillende woningen aan de Watertorenstraat en

Pottebakkerstraat aangekocht en geamoveerd.

Aan dc noord-oostelijke zijde van de Steringa Kuiperweg ligt op korte afstand van Eurospray BV.
een openbaar park.

ad b.

De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.
lucht: Binnen de inrichting kunnen drie relevante emissies naar de lucht worden
onderscheiden : Geur, stof en stikstofoxiden @40x).
De geuremissie kan vrijkomen bij de verwerking en het drogen van grondstoffen tot
producten. l3i.j bijzondere grondstoffen, zoals gistex of eiwithydrolysaat van dierli-jke
oorsprong, heeft dit in het verleden tot stankklachten geleid. Stofemissie kan eveneens
onstaan bij het drogen in de twee droogtorens. Storingen en slecht functioneren van de
stofvangapparatuur van vooral de silkeborgtoren hebben regelmatig geleid tot een voor
omwonenden
onaanvaardbare
poederuitstoot.
De afgassen
van de stoomketels bevatten stikstofoxiden. Deze emissie behoort tot dc
verzurende
emissies.
geluid: Op grond van de regelgeving van de Wet geluidhinder moet Eurospray 13.V. worden
aangemerkt als een A-inrichting. Dit vereist dat de inrichting moet zijn gelegen op cen

gcznneerd industrieterrein; Op 13 september 1989 hebben wij een zone rond het terrein van
Eurospray B.V. vastgestel+ Binnen deze zone ligt een aanta1

woningen binnen de 55 dB(A)-

sane~in.g,ssituatie.

contour. Er is sprake van tien

veiligheid: Wet gebruik van ammoniak als koelmedium geeft een bepaald risico voor wat
betreft de externe veiligheid. Daarnaast vindt er binnen de inrichting opslag plaats van
en

potentieel (milieu)gevaarli!jke

stoffen, zoals reinigingsrniddeftin

bodem: Binnen de ìnrichti@

kunnen potentieel bodemverontrcinilende

oliën.
aktiviteitcn

plaatsvinden of hebben pl$atsgevonden.
energie: De gevolgen VOOS het milieu die verband houden met het gebruik van energie moeten
wi.j bij de beslissing op de aanvraag betrekken. Hierbij kan worden opgemerkt dat Eurospra~
B.V. onderdeel uitmaakt v.$m

een branche waarmee door de overheden een meerjarenafspraak

energie-efficiency (MJA) Is afgesloten.
afval: Afvatstoffen, die bi$en de inrichting ontstaan, zi,jn o.a. papier- en kartonafval,
gemengd afval, gevaarfijk afval en afgewerkte olie.
lozing OP riolering: Op 1 maart 1996 zÍjn wetswijzigingen

van

de Wet milieubeheer en de

Wet verontreiniging opperylaktewateren in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat voor dc
meeste fozingen op riolerirggen

(ook wel indirecte lozingen genoemd) alle nadelige gevolgen

voor het milieu op grond van de Wet milieubeheer kunnen worden gereguleerd. Binnen de
inrichting van Eurospray B..V. vindt een lozing plaats op de riotering.
verkeer en vervoer: Sij de &xfissing

op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de

beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen
van en naar de inrichting ti betrekken. De aanvoer van grondstoffen
producten vinden plaats pek

at1 c.

ad cl.

dc afvoer

van

as. Daarnaast vindt er transport van personen plaats.

De redelijkerwijs te verw&htea ontwikkelingen.

f3i.i Eurospray B.V. waren, op het &ment
voor

en

van het indienen van de aanvraag, geen concrete plannen

wat betreft aanpassing, en/of Gjziging

van de inrichting bekend.

Ik adviezen en bedenkingen

f’cr brief

van

19 februari 1997 hch$en

wi.i

van

burgemeester en wethouders van de gemeente

Winschoten een advies ontvangen. \Dit college is van mening dat de volgende gegevens aangaande de
lozing van afvalwater in de aanvraag ontbreken:
- f:en

tekening van de bedri.jfsriol<ring met de daarin aangebrachte voorzieningen (vetvangput);

- Een

tekening waaruit blijkt waar idc bedrijfsriofering aanshCt

op fxt gemeentefi.jk

riool.

5oor Eurospray B.V. is op 4 maart; 1997 een tekening, waarop bovengenoemde onderdelen zi-jn
aangegeven, aan om toegezonden. Deze tekening hebben wij bij de aanvraag gevoegd. Tevens hebben
wii exemplaren van deze tekening, imet het verzoek deze toe te voegen aan de aanvraag om
&gunning, verzonden
aan de wettelijk adviseurs.
Zoals reeds eerder vermeld zi.jn er naar aanleiding van het ontwerp-besfuit bedenkingen ingebracht
door de heer A.T. van der Laan en & heer P.F.J. Eversman, beide uit Winschoten. Voor een
inhoudelijke beoordeling van deze bedenkingen
bedenkingen op het ontwerp besluit’.

verwijzen wiSj naar onderdeel 3 ‘Ingebrachte

~~tl e, Mogelijkheden tot hescher&ng van het milieu.
&: Onder ‘ad b. De gevtifgen
wij aangegeven dat de emi&ies
lucht (geur): Ten aanzien

V&I

voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken’ hebben
van

geur, stof en stikstofosiden van belang zi-jn.

het geuraspect kan het volgende worden opgemerkt.

Op 3 I .ianuari 1986 hebben:wij vergunning verleend voor de uitbreiding van de bestaande
zuivelfabriek met een installatie voor de vervaardiging van spray-vetconcentraten, melk- en
weipoeder. DestiSids hcbberi wìj geconcIudeerd
waarbij onderscheid kon w&=dcn gemaakt in:

dat er sprake was van continue geuremissies
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1.

de geur afkomstig van de aan- en afvoer. de opslag en de behandeling en verwerking van
melk en wei. Deze geur kan worden gekenmerkt als de typische ‘zuivelgeur die zowel in
de fabrieksgebouwen als in de zeer directe omgeving waarneembaar is;

3
-.

de geur die wordt uitgevoerd met de afgewerkte en van stof gereinigde tucht van de
poedertorens. t3i.j normale droogtemperatuur is sprake van een weeë melk- en/of
weigeur.

111

1986 hebben wij gesteld dat de geuremisie van de droogtorens als duidelijk waarneembaar

kan worden omschreven maar dat naar ons oordeel de emissie niet zodanig was dat daardoor
stankoverlast in de omgeving wordt veroorzaakt.
Vanaf 1986 tot en met 1996 zijn er perioden geweest waarbinnen wij klachten hebben
ontvangen met betrekking tot geurhinder veroorzaakt door Eurospray B.V. In mei 1986 zijn Cr
klachten binnengekomen terwijl er een speciaal produkt ten behoeve van een bijzonder
kaassoort werd gedroogd, in de zomer van 199 1 over rottend afvatwater op de openbare weg
en in september 199 1 in verband met het drogen van eiwithydrolysaat van dierlijke
oorsprong.
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt het voorkomen van
(nieuwe) hinder. Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn te geven:
als er geen hinder is, zi.jn maatregelen niet nodig;
als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het atara principe afgeleid;
mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een betevingsonderzoek,
hinderenquete,
klachtenregistratie etc.
de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd
bestuursorgaan.
Op grond van onze klachtenregistratie zi.in wij van oordeel dat de geuremissie veroorzaakt
door de reguliere bedri,jfsvoering
van Eurospray B.V. niet leidt tot onacceptabele hinder.
Directe aanleiding tot het stellen van geuremissiebeperkende maatregelen is dan ook niet
aanwezig. Het drogen van bi.jzondere

grondstoffen kan er echter wet degelijk toe leiden dat

het acceptabel hinderniveau wordt overschreden. In de aanvraag om vcrgurming heeft
Eurospray B.V. aangegeven dat bij cen verzoek tot het indampen of drogen van cen nieuw
produkt van tevoren zat worden napegaan
of het desbetreffende produkt sterk
geurveroorzakend zat ztin. Indien dit laatste het gevat is, zat het produkt niet worden
verwerkt. En en ander hebben wi-j in de voorschrifien behorende bij deze beschikking
vastge tegd.
tucht (stof): Voor het drogen wordt gebruik gemaakt van twee droogtorens,
een zogenaamde
platbodemdroger van het fabrikaat Silkeborg {de ‘oude’ toren) en een fïitermatdroger van het
fabrikaat DEC (de ‘nieuwe’ toren). Het drogen van grondstoffen in de droogtoren kan
stofemissie tot gevolg hebben. De nieuwe toren is voorzien van een stoffitter. Hiermee wordt
de stofemissie voor wat betreft deze toren voldoende gereduceerd. Een maximale stofemissic
van 10 tngiNm3,

zoals volgens de Nederlandse emissierichtl+en

tucht (NeR)

geldt voor

filtrerende afscheiders,
hebben wi.i in de voorschriften vastgelegd. De Silkeborg-toren is in
septem bel- 1995 voorzien van een adequate stof-em issiebeperkende voorziening. Voor dit
tijdstip leidden storingen in de toenmaiige stofvangapparatuur regelmatig tot overlast in de
omgeving van Eurospray E.V. Deze apparatuur is, mede naar aanleiding hiervan. vervangen
door een natwasser. Hiervan wordt verwacht dat de stofemissie van de Sitkeborg-toren lager
ís dan 10 mg/Nrn3. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de in de NeR opgenomen
emissie-eis voor dit type afschciders.
‘Ten aanzien van het controleren van de stofemissies kan het volgende worden opgemerkt. In
de uitlaatleiding na de natwasser van de Sitkeborg-toren is de tucht zodanig in werveling dat
op geen enkele manier een stofmeting overeenkomstig de daarvoor geldende norm, dc NENISO 9096. kan w-orden uitgevoerd. Wij zijn dan ook van tnening dat wi.i een derpeli.jke
meting
niet kunnen opleggen. Voor wat betreft de controtemethode van de stofemissies zijn wij
uitgegaan van hetgeen in de NeR wordt vermeld. Volgens de NeR dienen de wijze van

,. .\... .
...
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controle en de controlefre~uentie te worden gerelateerd aan de omvang van de emissie van de
betreffende bron. Er kan dan ook worden gesteld dal regelmatige inspectie op het
functioneren van middel, $tanwel. bij storingsgevoelige voorzieningen, het monitoren van
emissierelevante parametqrs bij de door Eurospray B.V. geïmplementeerde
bestri~jdingstechnieken voldoende waarborgen biedt. De betreffende voorschriften hebben \vij
dan ook hierop gebaseerd.:
lucht (stikstofoxiden): De&~ichting kent een viertal relevante bronnen van waaruit.
verbrandingsemissies vri,ikomen: stoomketel 1. stoomketel 2, de htchtverhitter van dc
platbodemdroger en de iu&tverhitter van de fîltermatdroger. Aangezien als brandstof aardgas
wordt gebruikt, is voor w& betreft het onderdeel verzurende emissies alleen de emissie van
stikstofdioxide van belang.
Met betrekking tot de liet@ kan het volgende worden opgemerkt.
Van de twee stoomketels voorziet &n ketel (ketel 2) in de dagelijkse behocfie. De andere
ketel (ketel 1) dient als reServe en staat niet onder druk. Voor beide ketels getdt dat de emissie
van stikstofdioxiden fNC&‘) moet voldoen aan hel Besluit emissie-eisen staokinstaIlaties
milieubeheer B (REES B); Op dit moment geldt dat de NC?x-emissie niet meer mag bedragen
dan 500 tng@Jm3. UiterI& 1 januari 1998 gaat een emissie-eis gelden van 150 mgmtn3.
Tevens geldt er op grond <an BEES 5 een meet- en rapportaeeverplicltting van de NOxemissie. Voor een verdeaeiinhoudelijke toetsing aan BLES 5 verwijzen wij naar ‘ad k. Sirijd
met aIgemene regels’,
BEES 5 is niet van toepassing op de beide luchtverhitters. Uit meetrapporten blijkt dat de
NOx-emissie van de platb$demdroger bi-j laaglast 1 16 mgim3 en brJ vullast 102 mg/m3
bedraagt. f n luchtverhitter jvan de fïltermatdroger wordt een deel van de rookgassen van de
ketels als verbrandingsluciht toegepast. De NOx-emissie is hierdoor zeer laag, beneden de 10
mg/m3. De emissies van &ide luchtverhitters geven ons geen aanleiding tot het steljen van
emissiebeperkende voorseilriften.
geluid: Op 12 september 1989 hchbcn wij een geluidszonc rond het industrieterrein van
Eurospray B.V. vastgesteld. Ue zone is bij Koninklijk Besluit van 26 januari 1990
goedgekeurd. CIp het motn~nt van zonevaststelling ondervonden I t 8 woningen een
geluidbelasting van meer dan 55 d»(A) etmaalwaarde. Deze saneringssituatie werd
veroorzaakt door het bedrijf van Eurospray B.V.
Tijdens het opstellen van $ct saneril]Csgro~ramrna is op grond van geactualiseerde gegevens
berekend dat nog slechts 1 F woningen een hogere geluidsbelasting hadden dan 55 dB(A j
etmaalwaardc, twee van d$ze woningen ondervonden een geluidbelasting van meer dan 60
dB(A) etmaalwaarde. Bur&meester en wethouders van de gemeente Winschoten en de
Rezisnaaì Inspecteur van cie Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne hebben ingestemd met
het door ons op 7 februari 3 995 vastgestelde saneringsprogratnma, In het
saneringsprogratnma zijn de akoestische maatregelen vastgelegd. Deze maatrq#en
bewerkstelligen dat na san$ring voor vijf saneringswoningen de maximaal toelaatbare
gevelbelasting van 55 dB(A) niet meer wordt overschreden, Voor de overige zeven
saneringswonìngen zi-jn op: 8 augustus 1995 door de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Mili~~tbeheer de volgende tnaximaal toelaatbare gevelbelastingen
vastgesteld:
- Steringa Kuiperweg 2
:
56 dB(A)
- Watertorenstraat 4
:
58 dB(A)
- Grachtstaat 9, 1 1, 13 en lb 58 dB(A)
- Watertorenstraat 75
; 40 dS(A)
1 let bereiken van de tnaxinjaal toelaatbare gevelbetastingen wordt als haofddoclsteìling
beschouwd, Er kan eve»w~$ van het saneringsprogramtna worden afgeweken, mits wordt
aangetoond dat de vervan&nde maatregeelen akoestisch gelijkwaardig zi-jn aan de in het
programma opgenomen rn+atregelen.
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In de aanvraag is een opsomming gegeven van de ondertussen uitgevoerde akoestische
maatregelen. Hieruit blijkt dat vrijwel het gehele maatregelenpakket. zoals vastgelegd in het
saneringsprogramma, is uitgevoerd danwel dat de betreffende bronnen zijn komen te
vervallen. Uitzonderingen hierop zi-in de aanpassing van de bestaande ramen nabij de
Vacuuminstaffatie (bronnen 22 en 23 uit het sanerinpsprogramma).
Deze hadden aan de
c
binnenzi.jde moeten worden voorzien van voorzetramen. Echter door het verwijderen van &n
van de beide indampers wordt dit door het bedrijf niet meer noodzakelijk geacht.
In het saneringsprogramma is verder aangegeven op welke wijze de vergunning dient te
worden aangepast om de vastgelegde saneringsdoelstelling te realiseren. Dit voorstel voor een
vergunningvoorschrift

hebben

wij

in

deze

beschikking

overgenomen.

Tot slot is de geluidbelasting van het verkeer van en naar de lokatie van Eurospray B.V.

nog

getoetst aan de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar dc
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverfeninE
milieubeheer’

van

de Minister van VROM

op basis van de Wet

(29 februari 1996, nr. MBG 9600613 1). Gemiddeld

wordt de inrichting door maximaal 150 vrachtwagens per week bezocht. Dit komt overeen
met zo’n 30 voertuigen per dag. Aan- en afvoer vindt gebruikcfijk plaats op maandag t/m
vri+jdag, soms met een uitloop naar zaterdag. Zeer incidenteel wordt ook op zondag
doorgewerkt. Veel voertuigen passeren twee maal de weegbrug en rijden dan dus ook
maximaal twee keer rond het bedrijf. De woonbebouwing aan Grachtstraat en dc
Watertorenstraat, in de onmiddeflì=jke

nabijheid van het bedri.jf,

wordt hierbij het zwaarst

belast. Deze woningen kunnen hinder ondervinden van maximaal 45 voertuinbewegingcn
gedurende de dagperiode (07.00nachtperiode (33.00-0’7.00

19.00 uur), 6 in dc avondperiode ( 19.00-23.00

uur)

en

9 in de

uur). Deze verdeling is gebaseerd op de percentages zoals worden

vermeld in de aanvraag. Van een overschrìjdìng van de maximale grenswaarde van [,Aeq 65
dB(A) voor de gevels vm de langs de aanvoerroute gelegen woningen, veroorzaakt door het
verkeer van en naar Eurospray B.V., zal geen sprake zijn. Wel zal naar verwachting de
voorkeursgrenswaarde van LAeq

50 dB(A) gedurende de dag-, avond-

en

nachtperiode

worden overschreden. Het treffen van bronmaatregelen, bijvoorbeeld door het beperken van
het aantal verkeersbewegingen, of door het treffen van geluidwerende maatregelen ín de
overdrachtsweg (bÍjvoorbeeld met schermen) achten wij in deze situatie echter redelijkerwijs
niet uitvoerbaar. Aangezien de maximale grenswaarde niet wordt overschreden hebben
geen aanvullende eisen gesteld aan het vrachtverkeer van

en

wij

naar de inrichting.

veiligheid (ammoniak): Op 23 november 1988 is door de Commissie Preventie van Rampen
door gevaarli-jke stoffen de tweede druk van de richtli.jn

CPR- 13 gepubliceerd. Deze rìcfltlijn

betreft het vervoer, opslag en toepassing van ammoniak. Vanaf dat moment wordt deze
richtlijn bij vergunningverlening ten behoeve van ammoniakkoelinstallaties

gehanteerd. Voor

oudere instaliaties, van voor 1988, Ieìdt toepassing van de CPR- 13 veelal tot afkeur. Dit flecft
er toe geleid dat in 1996 de ammoniakkoelinstallatie bij Eurospray B.V. geheel is vernieuwd.
De installatie voldoet dan nu ook vrìjwef geheet aan de richtlijnen zoals gesteld in de CPR- 13.
De belangrijkste afwijking is echter dat er geen automatische inblokafsluiters zi,in toegepast.
De aanvrager acht hierdoor kans op schade aan de installatie aanwezig. Eurospray B.V. stcft
dat als de blokafsluiters, door een spanningsdating in de stroomvoorziening naar de fabriek,
dicht vallen, de ammoniakcompressor echter niet direct zal stoppen, IHierdoor

kunnen

vloeistofslag en zeer hoge drukken in de koelinstallatie onstaan. De kans op
ammoniaklekkage wordt volgens de aanvrager
door deze maatregel
juist vergroot. Op grond
van de CPR- 13 moeten leidingen naar en van installatie-onderdcicn, dit in geval van nctoci
moeten worden ingeblokt, moeten zijn voorzien van op afstand bedienbare afsluiters. Deze
afsluiters moeten worden geplaatst op een zo kort mogefi+jk afstand van de handbediendc
afsluiters. Gelet op de woonbebouwing in de directe omgeving van Eurospray B.V. zijn wij
van mening dat een veifigheidsniveau overeenkomstig de CPR- 13 een minimale vercistc is.
Wij verlangen dan ook van de aanvrager dat zij. middels een rapportage, aantoont dat een
vergelijkbaar veilígheidsnìveau is gcrealisecrd. Deze rapportage behoeft onze goedkeuring.

, _ _,.
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Indien wij hieraan niet on& goedkeuring kunnen verlenen, dienen de op afstand bedienbare,
‘fail-safe’ afsluiters alsnog’te

worden geplaatst.

Volgens Eurospray B.V. ii een tweede afwijking van de CTR-1 3 dat er op het dak van de
fabriek geen windvaan is geplaatst. Votgens de CPR- 13 moet een dergelijke voorziening
worden getroffen als de tn-jiximale hoeveelheid ammoniak meer dan 1000 kilogram bedraagt.
Uit de aanvraag bIijkt dat $it echter
veili&eid

niet het geval is.

(opslag stoffen?: Voor wat betreft de opsIag van (mílieu)gevaarl

ijkc stoffen blijkt

uit de aanvraag om vergudning dat de opslag van salpeterzuur en natronloog plaats vindt. Ook
ten behoeve van de ketel-, koel- en Proceswaterbehal-rdelitlC.
worden er stoffen opgeslagen
opslag van deze chemicati~n vindt plaats in emballage. Deze opslag moet zijn ingericht

De

volgens de richtli=jnen

zo& genoemd ín de CPR 15-1 ‘Opslag pcvaarii,jke stoffen in
emballage, opslag van vlo$istoffen en vaste stoffen (0- 10 ton)‘. Deze ríchtli.jn hebben wij

opgenomen in de voorsch~?~fien.
Ook vindt er binnen de inrichting opslag plaats van diesef.
in een vloeistafdíchte stal&1

Deze tank (1200

1.) staat opgesteld

lekbak. Deze tank moet voldoen aan de CPR 9-6 ‘Vloeibare

aardolieprodukten; Buite&pslag

van

k3-produkten in bovengrondse stalen tanks’.

bodem: Er is nog geen inv&tariserend

bodemonderzoek uitgevoerd bi.j de locatie van

Eurospray B.V. Rit onderioek is nodig om te kunnen beoordelen ín hoeverre er zich
bodemverontreinigingen hebben voorgedaan. Het bedrijf heeft echter in de aanvraag om
vergunning aartgekondigd.ien als zekere maatregel ín het BMP vermeld, dat het een dergeli.ik
nul-onderzaek

zal gaan uitvoeren. Voor dit onderzoek neemt Eurospray B.V. vriSjwillig dect

aan de operatie ‘Bodemsan$ring in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen
Stichting BSB heeft in het ibegin

van

1997 pIaatsgevonden.

hebben wij een rapportage-verplíchtinS
verbonden. Hierbíj

voor het nul-onderzoek aan deze

is aansluiting gezocht bi+j

In de aanvraag om vergunriing

(BSB)‘. Aanmelding

bij de

Aanvullend op het onderzoek
vergunning

de planning van de Stichting BSB.

zijn verder de bodembeschermende voorzieningen, zoals bv.

vloeistofdichte vloeren en Opvang-/lekbakken, genoemd. Directe aanleiding tot het vertangcn
van extra voorzieningen zien

wij op dit moment niet. Wel zullen, zoals in het BMP vermeld

staat, door Eurospray B.V..de

risico’s op toekomstige bodemveror-itreiniFing

in beeld moeten

wardcn gebracht. Dit kan leiden tot aanvullende maatregelen of aanpassingen in het gebruik
of de wi.jze van opslag van;potentieel
bodemverontreinigende stoffen. Dejaarlijkse
rapportage over de uitvoering van het BMP li-jkt ons een geschikt middel voor de rapportage
en de vervolgllsaatre~elen
Yoor wat betreft dit hodernrisíco-onderzoek.
energie: In de Circulairc v$n de ministers van Economische Zaken en Volkhuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu ‘Omgaan met energievoorschriften in het kader van de
vergul~l\ingverlening op basis van de Wet milieubeheer’ ís beschreven op welke wijze het
energíe-aspect

in de Wm-v&qming

moet worden opgenomen, De Circutaíre maakt

onderscheid tussen bedrijvbn
behorende tot branches die een meerjarenafspraak encrgieefficiency (MJA) zijn aan&gaan en bedrijven behorende tot branches waarmee geen M.fA is
afgesloten. Voor dc zuíveli$dustrie is een MJA afgesloten. Up grond van de afspraken
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministers van Economische Zaken en VROM
het NOVUM de door bedrijven.

ín

tussen
toetst

het kader van het MJA, ingediende plannen.

Door Eurospray B.V. zijn een energiebcsparingsplan (EBP) en bedrijfsenergieplan {BEP)
opgesteld. Deze zi.in ter besnrdeling ingediend bij het NOVEM. Op 27 maart I997 heeft
Eurospray B.V. ons laten \yeten

dat het EBP en BEP door het NOVEM zijn goedgekeurd.

Afschriften van de betreffe@de

brieven hebben wi.j ontvangen. Eurospray B.V. heeft daarmee

aan de verplichtígingen vati

het MJA voldaan. Er is voor ons dan ook geen aanleiding

om

voorschriften met betrekking tot het aspect energie. aanvullend op de in de eerder genoemde
circulaire aanbevolen voorSchriften
op te nemen.
nfval: In januari 1996 is in opdracht van Eurospray B.V. onderzoek uitgevoerd
naar dc
preventierno~elijkheden op! het gebied van waterverbruik, afval- en afiialwaterstromen.
‘quick-scan’ onderzoek was; ín het BMP als Preventiepro.ject

Dit

afval aangekondigd. In het BMP

-íowas het overigens opgevoerd als onzekere maatregel. Een aantal mogelijke
van het onderzoek vastgelegd.
besparingsmaatregelen zijn in de conclusies/aanhevetingen
Eurospray B.V. heeft bij het opstellen van de aanvraag om vergunning echter geen aanleiding
gezien om deze aanbevelingen hierin op te nemen. Ook wij zien geen directe aanleiding of
mogelijkheden om deze maatregelen, die veelal op het vlak van goo&housekeeping

liggen, in

de vergunning op te nemen. Wet vinden wij het van belang dat er een
afvatstoffenregistratiesysteem aanwezig is. Dit moet een volledig inzicht geven in de

omvang

van de verschillende afvalstoffen, emissies en de daarbij behorende kosten. Dit
registratiesysteem hebben wij in de voorschriften vastgelegd.
lozing OP riolering: Op grond van de instructieregeling tozingsvoorschriften milieubeheer (op
grond van artikel 8.45 Wm) moeten in deze Wm-vergunning eisen worden gesteld aan de
lozing op het openbare riool en de door een openbaar lichaam beheerd zuiveringstect~niscll
werk. Bij Eurospray B.V. heeft dii betrekking op de iozing op het gemeentelijk riool, Wij
hebben daarom voorschriften opgenomen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en riootwaterzuiveringsinrichting en ter bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Voor wat betreft de zuurgraad van het te lozen afvalwater hebben wij. ter
bescherming van het rioolstelsel, beperkingen moeten opleggen ten opzichte van hetgeen in
de aanvraag vermeld staat.
verkeer en vervoer: Het landehjke- en provinciale beleid ten aanzien van verkeer is gericht op
de beperking van de uitstoot van stoffen en verzuring, de verbetering van de bereikbaarheid
van bedrijven en de beperking van ruimte bcstag.

In

de provincie Groningen is het

verkeersbeteid vooral gericht op het in en nabij de stad Groningen terugdringen

van

autokilometers. Voor de doelgroep industrie is geen specifiek beleid geformuleerd,
In

de vergunningaanvraag van Eurospray is het aantal vervsersbewegingen ten behoeve van

de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten weergegeven. Gelet op de aard
de trai?sportbewegingen

achten wi.j het nu niet

van

zinvol om voorschriften, bijvoorbeeld een

(onderzoek naar) reductie van het aantal autokilometers te bewerkstelligen, aan deze
beschikking

ad f.

te

verbinden.

Milieubeleidsplan Grauingen.

Momenteel geldt voor de provincie Groningen het Milieubeleidsplan 1995 t 998. Dit plan bevat het
provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur

en

landschap. De hoofddoelstelling voor de fysiekc

omgeving van de provincie Groningen is het streven naar voldoende werkgelegenheid
~CIIS

in

een

voor

en natuur leefbaar Groningen. De huidige mitieukwatiteit wordt als een belangrijke positieve

factor gezien. Wet beleid is er op gericht deze milieukwaliteit te behouden en waar mogeti,jk te
verbeteren. Bij de uitvoering van het milieubeleid gaat de provincie primair uit van een brongerichte
aanpak, met name uit het oogpunt van preventie en milieurendement. De provinciale
vergunningverlening is gericht op een integrale beoordeling en afweging, met toepassing van het
Alara begínsei.
In

het milieubeleidsplan ís in het kader van de brongerichte aanpak weergegeven wat wij van de

doelgroep industrie verwachten. Een deel

van

deze verwachtingen is vanzelfsprekend ook van

toepassing op Eurospray B.V.. Belangrijke punten

hierbij zi-jn:

1 . terugdringen van geurhinder;
2.
3.
4,
5.
6.

toepassen van de Nederlandse emissíericbtti~inen
lucht @IER);
energiebesparing / efficiencyverbetering:
toepassen van preventieve maatregelen ter bescherming van de bodem;
beperken van risico’s;
uitvoering

landelijk

doelgroepenbeleid

/

hanteren

van

bedrijfmitieuptannen.

7. toepassen van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem;
Dc onder I tim 6 genoemde punten zi.jn naar onze mening afdoende behandeld onder ‘2. Gronden van
de beslissing’, onderdeten ‘Doelgroepenbeleid’ en ‘ad e. Mogelijkheden tot bescherming van her

-1 lmilieu’. Aan de laatste, bedri~jfsin&me

milieuzorg. zuHen wij verderop in deze overwegingen aandacht

besteden.

ad g.

Richtwaarden die op ba&s van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden.

De Besluiten luchtkwaliteit keml$n voor een beperkt aantal stoffen immissie grens- en richtwaarden.
Voor Eurospray B.V. is alleen het: Besluit luchtkwaliteit stikstofoxide van belang. Van een
overschrijding van de grens- en richtwaarden uit deze a.m.v.b. is hier geen sprake.

ad h.

Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer geiden of die
voortvloeien uit Hoofds&k S van de Wet geluidhinder.

Zie ad g.

ad i.

Instructieregels op grond van artikel X.45 van de Wet mitieubehcer en op grond van de
provinciale &ilieuverordcning.

Op grond van artikel 8.45 van de wet milieubeheer is de Instructie reaelinf! Iozirinsvoorsclsriften
milieubeheer (ster. 59, 1996) op de lozing van afvalwater, via de gemeentelijke riolering, op de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van toepassing, Volgens deze regeling moeten in de Wmvergunning voorschriften worden gesteld aan de aard, hoeveelheid en eigenschappen van deze lozing.
Daarbi-j mag de lozing de duelma&ge werking van het riool en/& de RWZI niet belemmeren, mag de
verwerking van slib niet worden belemmerd en moeten de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van
het oppervlaktewater zoveel meg@lijk worden beperkt. Bovenstaande is hiervoor uitgewerkt in ad e
‘Mogeli.jkheden tot beschermin g &m het milieu’, onderdeel ‘lozing op riolering’ alsmede in dc
voorschriften.
Daarnaast is sinds I januari 1994 de provinciale milieuverordening (PMV) in werking getreden. Met
ingang van 1 januari 1996 is deze verordening aangevuld met een regeling betreffende
bcdrljfsafvalstoffen. Ilct afgeven qan dc afvalstoffen mag uitsluitend geschieden aan een inzamelaar
or rechtstreeks aan een be- of verwerker. Indien de bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een
inzamelaar mag dit uitsluitend worden gedaan aan een inzamelaar die np een door ons coHege
vastgestelde li-jst is vermeld. Als de bedri.jfsafvalstclffcn rechtstreeks worden afgegeven aan een be- of
vcrwcrker is Eurosprag B.V. verpI+%:
de ontvanger (be- of verwerker) een omschri.jvingsformulier te verstrekken;
een beCeleidingsbriefvooF het transport af te geven;
alle gegevens met betrekking tot de te ver- of bewerken afvalstoffen te registreren en
gedurende drie jaar te bewbren.
Met betrekking tot het registratie @derdeel kan worden verwezen naar het onderdeel ‘afval’ van ad c
‘Mopcli.jkheden tot bescherming van het milieu’ van deze beschikking.

ad j.

Ministeriële aanwijzing,

Van een ministeriële aanwi-jzin,,o zoals wordt bedoeld in 8.27 van de Wet milieubeheer, is geen
sprake.

ad k, Strijd met algemene regels?
ISij onzc beslissing op de aanvraag; mag geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:
De rechtstreeks werkende +m.v.b.‘s voor ver~unnirigplichtige inrichtingen als bedoeld in
artikel 8.44 Wm.
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer R (BES B): Deze a.m.v.b. is één van
de instrumenten waarmee zowel internationaal aangegane verplichtingen. de EGrichtlijnen als het natio&lc beleid met betrekking tot verzurende emissies door
stookinstallaties zijn ge~nplementeerd. Dit besluit beoogt de uitworp van SO2, NOx en
stof’ als gevolg van het gebruik van brandstoffen aan banden te leggen en het is
rechtstreeks van tocpas$ing op de twee stoomketels vxm Eurospray B.V. Op grond van
BES B geldt voor dez$ ketels een NOx-emissie van SOO mg’Mm3. Uit metingen bli-jkt dat
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ketel 2 ruimschoots voldoet aan de huidige eis. Van ketel 1, de reserveketel. is dit in
verband met het

ontbreken van meetgegevens onduideli-ík.

Wij verwachten evenwet

dat

ook deze ketel kan voldoen aan de emissie-eis. Up dit moment constateren wij dan ook
geen strijd met BEES B.
Uiterli=jk

I januari 1998 geldt een emissie-eis van maximaal 150 mg/Nm3. Op grond van

de bijgevoegde meetcijfers constateren wij dat ketel 2 aan deze nieuwe norm kan voldoen,
Van de reserveketel is dit naar onze mening echter twijfelachtig. Op dit moment biedt
REES B echter niet de mogeii.ikheid om de reserveketel uit te zonderen van de geldende
eisen. Recentelijk is echter het ‘Ontwerp-besluit tot wijziging besluiten emissie-eisen
stookinstallaties A en B’ door de Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening
Milieubeheer gepubliceerd (20 september 1996, Stcrt.

cn

1996, 182). Eén van de hierin

aangekondigde wijzigingen is dat een bestaande ketelinstallatie, die blijkens de daarvoor
geldende vergunning bestemd zijn voor tijdeii.jk bedrijf van niet meer dan 120 uren per
jaar, van het BEES B zuilen worden uitgezonderd. De verwachting is dat deze wijzing van
het REES in het najaar van 1997 in werking zal treden. Indien
120

de reserveketel meer dan

uren per jaar zal worden gebruikt, zullen de BEES B emissie-eisen ook voor deze

ketel gaan geiden.
Verder wordt in de ontwerp-wijziging
NOx-eis

wordt aangekondigd dat er onder meer een nieuwe

zal worden ingevoerd voor bestaande gasgestookte installaties met een thermisch

vermogen kleiner dan 10 MW, Na verwachting zal voor deze ketels gaan geiden dat,
indien na 1 januari 1998 de branders worden vervangen, de NUx-emissie

maximaal 70

mg/Nm3 mag bedragen. Deze eis zal dan dus gaan geiden bij branderaanpassing van ketel
2 en van, indien deze meer dan 120 uren/jaar in bedrijf is, ketel 1,
Tot slot willen wi.j er op wijzen dat op grond van BEES B, binnen vier weken na het
toepassing worden van een nieuwe emissie-eis, de NOx-emissie

vm

van de betreffende ketel

moet worden gemeten. Deze meting dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd
in het

BEES B en de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer

B (Smt. 1990, 123).
De wetten als bedoeld in artikel 13,1, lid 2, van de Wm.
Wet milieugevaarlijke
stelt regels

stoffen: Het Besluit inzake stoffen die de ozontaag aantasten 1995

voor de toepassing van bepaalde stoffen. Voor Eurospray B.V. zijn de regels

voor koelinstallaties, waarin CFK’s/HCFK’s
toepassing

van

of luchtdrogers

halon als biusgas

worden toegepast ais koudemiddel, en dc

van belan g,. Eurospray

B.V.

bezit

negen

koelinstallaties

(allen gevuld met de HCFK R22) waarop het besluit van toepassing is.

Voor deze installaties geldt dat onderhouds- of installatiewerkzaamheden mogen worden
uitgevoerd door erkende instanties (STEK-erkenning). Verder gelden er nadere regels met
betrekking tot de iekdichtlteid van koelinstallaties. Deze zijn vastgelegd in de Regeling
lekd~cl~t~ieidsvoorsc~~rifte~~

koelinstallaties

Voor de toepassing van haion als blusgas

1994.
geldt bij bestaande installaties, zoals bij

Eurospray B.V., dat het opnieuw vuilen van halon-blusapparatuur

uitsluitend nog is

toegestaan met haion verkregen door regeneratie. Uit de aanvraag blijkt dat Eurospray
B.V, beschikt over twee, met Halon 12 1 1 gevulde brandblussers. Bij de opstelling van het
BMP was vervanging van deze installaties door kooizuursneeuwbiussers voorzien in 1995.
Door gewijzigde inzichten bi+i Eurospray B.V., is in afwijking met het BMP, besloten
vooralsnog niet tot vervanging over te gaan. Mocht later tot vervanging van de
halonblussers
worden overgegaan, dan mag in de toekomstige situatie geen gebruik meer
worden gemaakt van halon.
Door het verlenen van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontstaat geen strijd
met het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995.
Wet geluidhinder: In artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit zijn
inrichtingen aangewezen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken en om

. . . _ _,.
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die reden in een gezor!
geluidhinder. Eurospr;
september 1989 hebbe
vastgesteld en deze is
zonegrens lagen wat+
verdere saneringstraje
opstdhg van het sant
zowel programma als
van de Wet geiuidhinc
geluidhinder van 1982
Circulaire inzake de tc
industrielawaai (1 nov
Grondwaterwet: Op 2’
Grondwaterverordenir
onttrekken van water ;
is verleend onder VC)OI
koeldoeleinden, voor I
vergunning is verleen{
wordt zo’n 55.000 m3,
niet in stri.jd met de ee
Volgens onze beoordeling hebhet
gecn raakvlakken met Eurospray
rechtstreeks werkende a.m.v.b.‘s
Wm en de wetten als bedoeld in L

3.

:rd gebied moeten liggen zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet
1 B.V. behoort tot één van de genoemde categorieën. Op 13
wij een getuidszone rond het industrieterrein van Eurospray B.V.
ij Koninkiijk Besluit van 26 januari 1990 goedgekeurd. Binnen de
;en met een geluidbelasting van meer dan 54 dB(A) zodat het
, overeenkomstig de Wet geluidhinder, is gevolgd. Bíj de
ingsprogramma en de verdere procedure voor de vaststelling van
: maximaal toelaatbare gevelbelastingen zi*jn de artikelen 7 I en 73
r en het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreitlel1 Wet
n acht genomen en is de procedure zoals beschreven in de
passing van de Algemene Wet Bestuursrecht bij de sanering
rmber 1994) gevolgd.
juni 19% (Nr. 14.694159. 2e afdeiing) hebben wij op grond vz113 dc
, van de provincie Groningen vergunning verleend voor het
n de bodem voor de lokatie van Eurospray B.V.. Deze vergunning
:hriften, waarbij het water alleen mag worden gebruikt voor
inigings- en spoelwerkzaamheden en als proceswater. De
voor een maximale onttrekking van 225.600 mYjaar. Momenteel
Iar water gewonnen en ingezet als proceswater. Deze situatie is
íer verleende vergunning.
3e overige wetten, zoals genoemd in art. 13.1. lid 2, van dc Wm,
.V. Wi.j concluderen dan ook dat er geen strijd ontstaat met de
)or vergur71iirigplichtigeinrichtingen als bedoeld in artikel 8.44
:ikel 13.1 I lid 2, van de Wm.

iNGEBRACHTE BEDE JKINGEN OP HET ONTWERP-BESLUlT

t3i.j brief van cijuni 1997 zijn doo de heer A.T. vz313 der Laan te Winschoten bedenkingen ingebracht.
‘l’evens heeft hij tijdens de gedael cnwisseting op 3 juni 1997 mondeling hedenkinyen ingediend.
Voor het merendeel komen deze houdelIjk overeen met de schriftelijk ingediende bedenkingen. De
bedenkingen hebben wij hierondt :weergegeven.
1.
Er is sprake van gelttidov :last veroorzaakt door Eurospray B.V. ‘s Nachts is er meestal een
continue ruis, vergeli.jkbaa{ met windkracht 6 6 7. Mede in dat licht merkt de heer van der
Laan op dat de gekozen cotitrolepunten niet goed zijn gekozen. Deze liggen te dicht hij het
bedrijf. Het dak van de fabriek schermt de belangrijkste bronnen, ten opzicht van deze punten,
af.
7-.
Verder vindt hij het vreemd dat na de verandering de toren weer dag en nacht mag draaien.
Ook was afgesproken dat n&n tussen 19.80 en 07.00 uur de deuren van de fabriek gesloten
zou houden. Hij is van me&g dat het voor de omgeving van de fabriek, voor wat betreft
lawaai, er niet heter op is geworden. De fabriek stopt zaterdags soms na 20.00 uur en begint
zondags alweer voor 24.00$1ur.
3.
Er wordt geluidhinder ond@vonden doordat op stofvangapparntuur of siIo’s wordt geslagen.
4.
‘f‘echnisch moet alles in het werk worden gesteld om het totale geluidniveau te reduceren.
Bij brief van 8 juni 1997 (ahuisiev@jk gedateerd 8 mei 1997) zi.jn door de heer P.F.J. Eversmann te
Winsehatcn de volgende schrifteli.jb bedenkingen ingediend.
5.
Hoewei er in het hesternmi&spian de Cìarst Facilitair Centrum van de gemeente Winschoten
(nov. 1993) sprake is dat over het spoor ter plaatse van Garst nr. 5 en 7 sprake zou zi-jn van een
55 dB(A) contour conform Koninklijk Rcsluit, is hiervan niets terug te vinden in de ontwerp-
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beschikking, Indien er een verandering van deze zonering is opgetreden, wil hij hieromtrent
graag

worden

geïnformeerd.

Mocht het echter zo zijn dat er inderdaad nog steeds een 55 dl%(R) contour bestaat die zich
verder uitstrekt en één of meerdere woningen van de Garst bestrijkt dan zi-jn de opgegeven
referentiewaarden (voorschrift C. 1) onvolledig en mogelijk misleidend. Er zou dan sprake
kunnen zijn van een saneringssituatie.

Mopehjk

is dit (pagina 13 van het ontwerp-besluit

suggereert dit) al gebeurd.
6.

Niet is vermeld dat mede met gcluidssubsidies

het verkeerslawaai op de Garst bestreden gaat

worden. Dit zal er toe leiden dat de fabrieksgeluidhinder in de toekomst nadrukkelijker op de
voorgrond zal treden en uit dit oogpunt zou een reductie

van

de gcluidsemissie in de toekomst

wenselijk zijn zodat het geluid in de achtergrond-ruis wegvalt.
7.

Een ander aandachtspunt is de soms sterke wei geur. Deze geur/stank

treedt soms hinderlijk

op. Windrichting en -snelheid spelen hierin mogelijk een cruciale rol. De vraag die hierbij
wordt gesteld is of deze geur effectief conform het alara-principe

bestreden kan worden.

Mogelijk dat er ook een minimum windsterkte moet zijn om voldoende verdunning (=
reductie) van de geur/stank te geven. Dat er hinder ontstaat wordt

in het

ontwerp-besluit

bevestigd. Hierin is sprake van acceptabele hinder.
8.

Er wordt vermeld dat er weinig klachten binnen zijn gekomen. Wierbij speelt een geurreductic
ten opzichte van vroeger een rol. “Het is niet meer zo erg als vroeger” zegt men vaak. Wel
hoort men in gesprekken met buurtbewoners en bezoekers geluiden die duídeli.jk wijzen op
hinder. Een enquette lijkt dan ook doeltreffender dan een zoals in het ontwerp-besluit (pagina
6)

9.

vermelde

provinciale

klachtenregistratie.

Een centraal onafhankelijk klachtenregistratie bureau is niet bekend. Mogelijk worden
klachten nu erg verspreid bij diverse afdelingen van provincie, bcdrijfof gemeente gemeld

en

komen zodoende niet op de juiste plek.
Naar aanleiding van de bovengenoemde bedenkingen kunnen wi.1 het volgende opmerken.
a d 1.

De maximale toegestane equivalente geluidbelasting op de omgeving, veroorzaakt door
Eurospray B.V., wordt middels deze vergunning vastgelegd. in de voorschriften z;iin,

om dit

middels metingen te kunnen controleren, een aantal referentiepunten in de omgeving van het
bedrijf vastgelegd. Het is mogeli.jk dat bepaalde geluidsbronnen door de gebouwen van
Eurospray B.V. van een aantal van deze punten worden afgeschermd. Andere bronnen

zullen

echter op grotere afstand een relatief minder grote bijdrage gaan leveren, Het gebruiktc
akoestische rekentnodel

houdt overigens rekening met deze effecten, De in het

voorschrift

C. 1 vastgelegde akoestische referentiepunten, waarop de geluidimmissic middeIs metingen of
berekeningen kan worden gecontroleerd,

zij11

gekozen in de onmiddeliSjke

nabiljhcid

van het

bedrijf. Dit is gebruikeli.jk omdat dan eventuele effecten, zoals stoorlawaai of
meteorologische omstandigheden, een geringere invloed op de resultaten van de metingen
hebben.
Het is echter wel mogelijk het betreffende voorschrift op dit punt enigszins aan te
passen. Hiertoe hebben wij het aantal controlepunten uitgebreid met een extra punt in de
omgeving van de woning van de heer van der Laan. De geluidbelasting op dit extra punt
hebben wij alsnog berekend. IHierbil

hebben wij gebruik gemaakt van de de aanvraag

onderdeel uitmakende akoestische gegevens. Met het oog op de bereikbaarheid van dit
referentiepunt is gekozen voor een plaats op de openbare weg. De toegestane geluidbelasting
op dit punt bedraagt overigens 3X dl3(.4) bre dmende de dagperiode en 37 dB(A> gedurcrtde de
ad 2.

avond- en nachtperiode.
In de aanvraag om vergunning is door Eurospray B.V. aangegeven dat binnen het bedrijf volcontinu wordt gewerkt. Het is op grond van deze vergunning, evenals op grond YSII de in het
verleden verleende vergunningen, toegestaan om werkzaamheden te verrichten binnen de
inrichting van Eurospray B.V. op zaterdag na 20.00 uur of zondag voor 24.00 uur.
Het saneringsprogramma kent voor wat betrekt
uitgangspunten:

bedrijfstijden verder de volgende

. . .. .

ad 3

ad 4

ad 5

- de filtermatdroger (DEC&oren) is 24 uur/ettnaal in bedrijf:
- de deuropening ‘remise &ordgeveI’ is gemiddeld ca. 6 uur per dag geopend gedurende de
dag periode. In de avond- i 19.00-23.00 uur) en nachtperiode (33.00-07.00 uur) moet deze
/
deur gesloten zijn;
- vacuuminstaliatie 1 is gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) 8 uur in bedrijf.
Daarnaast is deze installatie gedurende de nachtperiode nog 1 uur in werking. De twee
koehorens hebben dezelfde bedrijfstijden als deze installatie;
- vacuüminstallatie 2 is b&en werking gesteld;
- de platbodemdroger (Sifkeborgtnrcn) is van 07.00 tot 22.00 uur in bedrijf;
- in het ketelhuis is continn een ketel in bedrijk
- de luchtgekoelde condensor (met een zestal ventilatoren) is gedurende de gehele
dagperiode, 50% gedurende de avondperiode en 30% gedurende de nachtperiode in werking.
- de deuropening westgevet magazijn is uitsluitend gedurende de dagperiode geopend:
- de remise-deur zuid-gevel is gesloten van 20.00 tot 07.00 uur:
- de deuropening van het s~logebouw is tijdens lawaaiige activiteiten ca. l uur per dag
geopend.
Hierbij kan worden opgemerkt dat afwijkingen van de hierboven genoemde uitgangspunten
zi.jn toegestaan. Als eis geldt immers dat de geluidbelasting in de omgeving van het bedrijf
voldoet aan de waarden zoals zijn vastgelegd in de voorschriften behorende bij deze
beschikking.
De geluidbelasting op de referentiepunten is vastgelegd in zogenaamde maximaaI toegestane
equivalente geluidsniveau{. Hierbij wordt de geluidbelasting “gemiddeld” over de periode van
waarin deze is gemeten. Pleken in het getuid worden hierdoor uitgcmiddeld. Om te
voorkomen dat de geluidpieken te hoge waarden kunnen aannemen, is er wel een maximum
voor vastgesteld. Deze bedraagt maximaal t 0 dB(A) boven het toegestane equivalente
geluidsniveau. De geíuidb$asting, veroorzaakt door het kloppen op silo’s of
stofvangapparatuur, dient $an deze eis te voldoen.
De geluidbelasting, veroa&aakt door Eurospray B.V., is getoetst aan de doclsteilingen van dc
sanering industrielawaai. Door het treffen van de maatregelen. die zijn opgenomen in het
saneril-rt,sprograrnrna,kan het bedrijf aan deze doelstellingen voldoen. Een verdere reductie
van het getuid kan naar onze mening redelijkerwijs niet worden verlangd.
In het (ontwerp-)besluit wordt het betreffende Koninklijk Besluit wel genoemd. In ‘ad e.
Mogeli.ikhcden tot beschernring van het milieu , onderdee1 geluid’ wordt verwezen naar dc op
12 september f 989 door olis vastgestelde geluidszone rand het industrieterrein Eurospray
B.V. Deze contour is bi-1 Koninklijk Besluit van 26 januari 1990 goedgekeurd. In het
bestemmingsplan ‘De Garst-Faeilitair Centrum’, dat door de gemeenteraad van Winschoten op
27 januari t 993 is vastgest+ld en door ons op 24 mei 1993 is goedgekeurd, wordt in paragraaf
‘3.2 Industrielawaai’ naar datzelfde Koninklijk Besiuit verwezen. Er is dan ook geen
verandering opgetreden voer wat betreft de zonering op grond van het industrielawaai.
Op het moment van zonev&tstelling lagen er I 18 woningen, die een hogere gehiidbelasting
dan 55 dB(A) etmaaiwaardjv ontvingen, binnen de zone. Er was derhalve sprake van een
sancringssituatic. Na uitvot$ing van het gedetaileerdere sanerirtgsonderzoek kwam vast te
staan dat voor het overgrat$ deel van deze woningen de geluidbelasting reeds beneden de 55
dB(A) was. Voor vijfande@ woningen kon de geluidbelasting. door het uitvoeren van de
saneringsmaatregelen, op zpdanige wi.jze worden gereduceerd dat de geluidbelasting
maximaal 55 ds(A) zou wragen. Voor deze beide categorieën woningen zijn toert maximale
toelaatbare gevelbelastinge$ van 5.5 dB(A) vastgestetd.Voor de Garst betreft dit bijvoorbeeld
de woningen met de nummers 5, 14, IS, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2223, 24,26 en 32. Dit
betekent echter niet dat al deze woningen een feitehjke getuidbelasting van 55 dB(A)
ondervinden. Door de uitvoering van de in het sanerinEsprogramnla vastgelegde maatregclcn
wordt de geluidbelasting bij enkele maatgevende woningen nabij het bedrijf’ gereduceerd tot
de maximaal toegestane etnraatwaarde. De overige woningen zullen echter een IaEcre

geluidbelasting (bhjven)

ondervinden. Hierdoor is het ook mogelijk dat op de

referentiepunten lagere waarden gehanteerd worden. Het gaat bij deze punten immers om de
feitelijke geluidbelasting, zoals is aangevraagd door Eurospray B.V., en niet om de maximaal
toelaatbare gevelbelastingen, zoals die zijn vastgelegd in het besluit van de Minister van
Volkshuisvesting,
ad 6.

Ruimtelijke

Ordening

en

Milieubeheer

van

8

augustus 1995.

Geluidhinder wordt: op verschillende fronten bestreden. Hierbij wordt onder andere versctlit
gemaakt tussen verkeerstawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Normstelling is hierbii
gebaseerd op volksgezondheidsaspecten. Door het treffen van geluidreducerende maatregelen
kan Eurospray B.V. voldoen aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in het
saneringsprogramma

industrielawaai.

Deze

doelstellingen votdoen

aan

de

wettelijke

normstelling voor wat betreft industrielawaai. Dit betekent dat, na uitvoering van dit
programma, de geluidbelasting in voldoende mate is gereduceerd. In het kader van
verkeerslawaai en spoorweglawaai kunnen ook saneringsprogramma’s opgesteld. Het

is

mogelijk dat hierdoor de omgeving van de fabriek stiller zal worden. Dit doet echter

niets

af

aan het feit dat de doelstellingen in het kader van het saneringsprograinina industrielawaai
worden gehaald. Verdere reductie van de door Eurospray B.V. veroorzaakte geluidbelasting is
dan ook niet noodzaket ijk.
ad 7,

Eerder in deze beschikking hebben wi.j onderkend dat in de directe omgeving van Eurospray
B.V. geur waarneembaar kan zi.jn.

Deze wordt veelal veroorzaakt door de verwerking van

.,.,.,.,. :.

wei. een belangrijk onderdeel van het productieproces van Eurospray B.V. Zoals zovete
andere zuivelbedrijven, waaronder ook weiverwerkende bedrbven,

is dit bedrijf binnen de

bebouwde kom gevestigd. Voor zover ons bekend zijn tot op heden nergens specifieke
maatregelen getroffen ter voorkoming of vermindering van geurhinder veroorzaakt door de
verwerking van wei. De installaties, zoals deze bij Eurospray B.V. in gebruik zijn, wijken
voor wat betreft het geuraspect, dan ook niet af van wat in de branche gebruikelijk is. Wij
achten het dan ook niet redelijk, temeer omdat wij van mening zi.jn dat er geen sprake is van
onacceptabele hinder, om geurbestrijdingsrnaaatregelen

te verlangen. Daarnaast beschouwen

wij het voorschrijven van een minimale windsnelheid, om meer verdunning te realiseren van
de geuruitstoot, als een niet realistische maatregel. De bedriljfsvoering

van Eurospray B,V.

zou hierdoor in te ernstige mate worden belemmerd.
ad 8.

Ten aanzien van het aspect geur hebben wij sinds 1986 zeven klachten gehad. Hiervan werden
vier veroorzaakt doordat er een hijzonder product werd gedroogd. Eén werd veroorzaakt door
een calamiteit (rottend afvalwater), de overige twee zijn naar onze mening terug te voeren
naar reguliere bedrijfsvoering, dwz. het drogen van wei. Gelet op het geringe aantal klachten
betreffende de reguliere bedri.jfsvoering

(twee gedurende de laatste twaalfjaar) achten wij dc

mate van geurhinder acceptabçt. Voor ons is er dan ook geen aanleiding tot het uitvoeren van
ad 9.

een enquette.
Mitieuklachten betreffende een bepaald bedri,jf kunnen worden dourgegeven

aan het bevoegd

gezag in het kader van de milieuwetgeving. R{j de Wet milieubeheer is dit veelal de
gemeente, in sommige specifieke gevallen de provincie. Eurospray B.V. behoort tot deze
laatste categorie. Klach&n

betreffende bedrQven

worden door ons geregistreerd en, voor

zover mogelijk, afgedaan. Daarnaast kent de provincie nog de provinciale mitieuklachtcntijn
(050-3 t 80000). Hier kum~en allerlei milieuklachten telefonisch worden ingediend. Veelal zal
de klacht dan door ons worden doorgegeven aan de betreffende toezichthoudende overheid,
zodat direct actie kan worden ondernomen. Ook deze klachten worden door ons geregistreerd.
Verder staat het een eventuele klager overigens vrij om klachten rechtstreeks te melden bij de
veroorzaker. Tijdens de gedachtenwisseling, die in het kader van deze procedure is gehouden,
is namens Eurospray B.V. aangegeven dat in ieder gevat dit bedrijf altQd open zat staan voor
klachten betreffende afwijkingen van de reguliere bedri.ifsvoering.

.=....
......

:.

4.

ASPECTE+~ETR~KKENBIJ~H~~~E~URDEL~NGVANDE
AANVRAAG
OVERIGE

Milieuzorg
Op grond van de Intenticverklarin~
bcdr$en

Uitvoering Miheubefeid

miIieuzorgsystemet1 opzgtten.

dat het de bedoeling is milieuzorg
het mitieuzorgsysteem

Zuivelindustrie dienen de aangesloten

In het bedri.jfsmilieuplan van Eurospray B.V. is aangegeven

te integreren in de bedri.ifsvoering.

Bij voorkeur za1

Eurospray

B.V.

integreren t%et het kwaliteitszorgsysteem. Pas als het milieuzorpsysteem

\tolledig is geëffectueerd, zal certificering

worden overwogen.

De minister van Veikslruisvesting,:Ruimt~iijke

Ordening en Milieu heeft in oktober 3995 een

Circulaire, betreffende bedri.jfsin&$ne milieuzorg als basis voor een andersoortige
vergunningver~ening en handhavi&
‘Bedrijfsinterne

milieuzorg als bas$~

uitgegeven. Gekoppeld aan deze Circulaire is de handreiking

voor een andere relatie tussen bedrijf en overheden’. Deze

handreiking benadrukt het belang fan

een goed werkend tnilieuzorgsysteetn. Pas dan kan, uit

van effectiviteit en miliet.trendeme@, de frequentie van toezichtaktiviteiten

oogpunt

afnemen.

Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Voorts willen wij er op w,Jzen

dat Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer de vergunninghoudster

verplicht om bisj het zich voordoen van een ongewoon voorval, waartGj nadelige gevolgen voor het
milieu ontstaan of kunnen ontstaan, maatregelen te treffen om de gevolgen van het voorval te
voork~~nen
danwei te beperken en tingedaan
te maken. Tevens moet het ongewoon voorval zo
spoedig mogelijk aan het bevoegde gezag worden gemeld. Op grond van artikel 17.2, lid 2, tnocten
bepaalde gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding worden Ioegevnegd.

Afsluitende overwegingen.
Wi.i zi,in van oordeel dat voor de onderhavige inrichting cn de werking daarvan, zoals voorzien in dc
voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande
voorschriften

worden

verbonden.

I.

Gelet op het voorgaande en de bepaltngen
en het Inrichtingen- en ver~unninEejnbesluit

van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
milieubeheer en ovcrcenkomstig de door Eurospray B.V.

te

Winschoten op 6 januari 1997 ingediende vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde
bescheiden, besluiten wi-i:

1.

aan Eurospray B.V. te Winschoten een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer te verlenen voor de inrichting voor de produktie van vloeibare en
poedervortnigc producten,

tiestemd

voor dierlijke

en menselijke

consumptie. Deze inrichting

is gevestigd aan de Grachts@at I te Winschoten op de percelen kadastraal bekend gemeente
Winschoten, sectie F, numt$ers 099 16, 10244. 10596, 10598, 10999, 10862 en 10863.
íl.

te

bepalen dat de

gehele aa&raa g*

met uitzondering van de bijlage nr. 15, Saneringsrapport C-

9 1-2 I OA DGMR, deel uitmaakt van de vergunning.
111.

aan

de beschikking zoals beidocld onder I de navolgende voorschriften te verbinden:
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A.

AMMONIAKKOELINSTALLATIE

1.

De ammoniakkoelinstal(atie
‘Koehnstallaties

dient te voldoen aan hetgeen wordt gesteld in paragraaf 10.1

met ammoniak als koudemiddel’, met uitzondering van de in voorschrift

10.1 S. 10 van de CPR 13 genoemde op afstand bedienbare afsluiters, van de richtlijn CPR 13
van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR 13

‘Ammoniak:

Vervoer, opslag en toepassingen’, uitgave 1988, tweede druk}.
3
i.

De vergunninghoudster dient middels een schriftelijke rapportage aan te tonen dat het
ontbreken van de op afstand bedienbare afsluiters. zoals worden genoemd in voorschrift
10.1 S. 10 van de CPR 13. geen danwel een gunstige invloed heeft op het veiligheidsniveau
van de ammoniakkoelinstallatie. Re rapportage voor 1 januari 1998 aan de directeur van dc
Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen te worden aangeboden. Deze rapportage
behoeft de goedkeuring van de eerder genoemde directeur.
indien naar oordeel van de directeur goedkeuring van de rapportage dient te worden
onthouden, zal hij middels aanvullende eisen verlangen dat de op afstand bedienbare
afsluiters alsnog voor 1 januari 1999 moeten worden geplaatst.

B.

LUCHT

Grondstoffen, welke niet zijn vermeld in paragraaf6 I van de aanvraag, tabel ‘Specificatie
grondstoffen’, mogen uitsluitend worden verwerkt indien deze geen geurhinder voor dc
omgeving veroorzaken.

Re stofconcentratie in de gereinigde lucht van de fïftermatdroger (fabricaat DEC, ook wel
‘nieuwe toren genoemd) mag niet meer bedragen dan 10 mg/N1113.

Deze concentratie mag niet

worden bereikt door het, speciaal hiervoor, bijmengen van schone lucht of afgassen.
Uet doekfilter van de fïltermatdroger moet periodiek visueel aan de schone

zijde van het fìltcr

op lekkage worden gecontroleerd. De uitkomsten van deze controles moeten worden
geregistreerd en dienen op verzoek van controlerende ambtenaren van de Dienst Ruimte en
Milieu te worden getoond.
De stofconcentratie in de gereinigde lucht van de platbodemdroger (fabrikaat Silkeborg, ook
wel ‘oude’ toren genoemd) mag niet meer bedragen dan 10 mg/Nm3.
niet worden bereikt door het, speciaal hiervoor, bi-imengen

Deze concentratie mag

van schone lucht of afgassen.

De werking van de natwasser van de platbodemdroger moet worden bewaakt door het
monitoren van de druk in het leidingsysteem van de wasvloeistof. De druk in het
Icidingsysteem dient in de bedìeningskamer van de platbodemdroger af te lezen

te zijn.

De uitlaatzijde van de natwasser moet periodiek visueel op de goede werking worden
gecontroleerd. De uitkomsten van deze controles moeten worden geregistreerd en dienen op
verzoek van controlerende ambtenaren van de Dienst Ruimte en Milieu te worden getoond.
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c.

GELUID

1.

Het equivalente geluidtG

au, veroorzaakt door apparatuur en handetingen

respectievehjk worden ui

evaerd

meter volgens de in het 11

<-rapport IL-FTR- 13-0 I gesteldc

waarden

niet

die behoort bij

aan deze inrichting, mag bepaald op een hoogte van 5
regels de hierna genoemde

overschrijdc

Referentiepunt A (nabij L

gevel van Watertorenstraat 1)

a.

4 4 dB(A) van 07.00

t 19.00 uur;

h.

4 9 d B ( A ) van 19.00

t 23.00 uur:

c.

40 dB(A) van 23.00

r 07.00 uur.

Referentiepunt 8 (nabij ti le gevel van Watertorenstraat 76)
5 4 d B ( A ) van 07.00 ti3 t 19.00 uur:
a.
h.

5 0 d B ( A ) van 19.00

c.

5 0 d B ( A ) van 23.00

Referentiepunt C (nahi.j d
u.
50 d B ( A ) van 07.00

ti3 t
ti, t

23.00 uur;
07.00 uur.

gevel van Steringa Kuiperweg 2)
t 19.00 uur;

b.

46 dB(h) van 19.00

t 23.00 uur;

c.

4 6 d B ( A ) van 23.00

t 07.00 uur.

Referentiepunt D (nahjj de rmordzi.jde
van de spoorwegovergang “De Gerst”)
uur;
4 6 d B ( A ) van 07.00 tot 19.00
a.
b.

4 4 d B ( h ) van 19.00 tot 23 .OO uur:

c.

44 dB(R) van 23.00 tot 07.00

uur.

Referentiepunt E (nabiLj de:gevel
van Pattebakkerstraat 13)
3 8 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b.
3 7 d B ( A ) van 19.00 t6t 23.00 uur;

a.

c.

3 7 d B ( A ) van 23.00 tot 07.00 uur.

De locaties van de referentiepunten
9
-.

Het

momentane geluidniv$au,

(L,,as)
terrein

zijn weergegeven op bijlage ll.

veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting

met uitzondering v+m de geluidpieken veroorzaakt door het vrachtverkeer op het
van de inrichting, rriag, gemeten in meterstand ‘fast’,

de in voorschrift C. 1 genoemde

waarden met niet meer dan: 10 dB(A) overschrijden.
3.

Door het in werking zï-in van

de inrichting mag daarbuiten geen trillinghinder

worden

veroorzaakt.

D.

BOREM

1.

Uiterlijk 3 Jmr na het van kracht worden van deze vergunning dient de kwaliteit van de grond
en het grondwater van het terrein van de inrichting te zijn bepaald door middel van een
rcprescntatief bodemonder@ek (bepaling nulsituatie). Dit onderzoek kan zich beperken tot de
delen van de inrichting waarvan redelijkerwijs niet is uit te sluiten

dat zich daar na het van

-2O-J

kracht worden van de vergunning bodemverontreiniging kan voordoen dan wel delen van de
inrichting waarvan niet is uitgesloten dat daar in het verleden met verontreinigende stoffen is
gewerkt.
Het onderzoek dient, voor zover mogelijk, te voldoen aan de eisen van het ‘Bodemonderzoek
Milieuvergunningen

en

BSB

met

protocol

voor

gecombineerd

bodemonderzoek’

(SDlJ,

Den

Haag, oktober 1993 f SBN 99- 129-8 I 18 1). Afwijkingen van ket protocol moeten gemotiveerd
worden vastgelegd in de rapportage van het onderzoek.
7
-.

Binnen twee maanden na de uitvoering van het in voorschrift D. 1 genoemde onderzoek
dienen de resultaten van dit onderzoek ter goedkeuring aan de directeur van de dienst Ruimtc
en Milieu van de provincie Groningen te worden aangeboden,

3.

Ten behoeve van de bedrijfsriofering

dient een inspectiepfan tc worden opgestefd. Delen van

het systeem, die uitsluitend schoon hemelwater afvoeren, zijn van dit plan uitgezonderd, In dit
inspectieplan moet ten minste worden opgenomen een beschrijving van het systeem, de wi.jze
van inspecteren, de fasering en de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Het
inspectiepfa~~

dient uiterfi.jk

I jaar na het van kracht worden van de vergunning ter

goedkeuring te worden aangeboden aan de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu.
De bevindingen van de inspecties dienen tentninste 3 jaar te worden bewaard en op verzoek
van controlerende ambtenaren van de Dienst Ruimte en Milieu te worden getoond. Jaarlijks,
voor 1 maart, dienen de bevindingen tnet betrekking tot het inspectieplan te worden
overgelegd aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.

4.

Bi.; beëindiging of wijziging van de inrichting dient de vergunninghoudster. na een daartoe
strekkend verzoek van de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu, 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/of het grondwater van hetzi.j het door de directeur

bij het

verzoek aan te geven deel hetzij het geheel van het terrein van de inrichting.
tfct ondcrzoekspfan dient door de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de
uitvoering van het onderzoek. De directeur kan naderc eisen stellen aan de inhoud en
uitvoering

van

het

onderzoek.

De resultaten van onderzoek moeten binnen 2 maanden na het bekend worden hiervan worden
overgelegd aan de directeur.

...... . . .

E,
1.

LOZING OP RIOLERING
Afvalwater mag uitsluitend in de gemeentefiljke
samenstelling,
a.

eigensdqpen

of

hoeveelheid

riolering worden gebracht indien door de
ervan:

de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd
zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of’zuiveringstechnisch
werk behorende apparatuur, niet wordt hefetntnerd;

7
-.

b.

de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan

c.

befleerd zuiverìngstechnisch
werk, niet wordt belemmtnerd;
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogefi-jk
beperkt.

Het in voorschrifi
a.
h.

worden

E. 1 genoemde afvalwater dient aan de volgende eisen te voldoen:

de zuurgraad uitgedrukt als waterstofionen-exponent (pH), moet tenminste 6.5 en mag
ten hoogste 10 bedragen;
de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 “C;

c.

het sulfaatgehafte, &edrukt

d.

het chloridegehalte, ingedrukt als Cl-. mag niet hoger +jn dan 400 mg per liter.

F.

ENERGIE

I.

De vergunninghoudster di&1
bedrijfsenergieplall

als SO42-, mag niet hoger zijn dan 300 mg per liter:

jaarlijks voor 1 april een rapportage over de uitvoering van het

(BEP)&m de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu te ctvcrleggen.

Deze jaarlijkse t=apportage.dient

te worden opgezet in nvereenstemminfi met de directeur

voornoemd. Indien deze-jaarlijkse rapportage wordt geïntegreerd in de jaarrapportagc
betreffende de uitvoering van
datum van 1 april worden
3
-.

het

bedrîjfsmilieupían

(BMP) kan van de bovengenoemde

&eweken.

l3e verguntiil7g~loudsler

is i/erplicht om te meiden, indien dit zich voordoet, dat de

meerjarenafspraak energie~efficiëncy (MJA) voor de zuivelbranchc ophoudt te bestaan,
respectievelijk dat de vergunningltoudster
niet meer wil deelnemen aan de betreffende MJA.
Deze melding dient, binnet~

1 maand nadat het betreffende bcsiuit is genomen, te worden

gedaan aan de directeur vuil

G.

de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.

RAPPORTAGE / RljGISTRATIE AFVALSTOFFEN
De verguuninghsudster di& een afvalstoffet7registratie bij te houden waarin de volgende
gegevens

opgenomen ziejn::

a.

de aard, herkomst, safnenstelling en hoeveelheden (kg of tonnen per tijdscenhcid) van de

b.

indien de afval-/reststoffen worden afgegeven aan een inzamelaar moet aanvullend op de

binnen de inrichting ontstane afvalstof-

en’ofreststoffen.

onder a. genoemde gegevens ook de datum van afgifte van de afvalstof-/reststoffen,
verwijderd worden ui{ de inrichting. met de daarbij behorendc
afvalstoffencodehjst,

Gorden

die

code volgens de landelijke

geregistreerd.

Bovenstaande gegevens di&en tenminste 3 jaar te worden bewaard en op vcrzock van
controlerende ambtenaren van de Dienst Ruimte cn Milieu te worden getoond.
7. .

t3e ver~unningl-rondster

dientjaarlijks

voor 1 april een overzicht van de

afvairegistratiegegevens. uit voorschrift G. 1 van het afgelopen kaleuderjaar. aan de directeur
van de Dienst Ruitnte en Milieu te overleggen. Dezejaarlijkse rapportage dient te worden
opgezet in overeenstemmi&

met de directeur voornoemd.

EI.

OPSLAG VAN GRGND-, HULP- EN AFVALSTOFFEN

1.

r3e opsJag van reinigitlgstniddeleli in emballage (met uitzondering van kleine werkvoorraden),
de opslag van olie en smeermiddelen, de opslag van afgewerkte olie en dc opslag van
gevaarlijk afval dienen tenminste te voldoen aan de richtlijn CPR IS-1 van de Commissie
Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage (CPK 15 1 ‘Opsliag gevaarlijke stoffen im emballage: opslag van vloeistoffen en
vaste stoffen (O- 10 ton)’ ui&ave 1994. tweede druk).

3
ti.

Vloeibare- en vaste afvalst$fen moeten, in afwachting van verwijdering uit de inrichting,
zodanig worden bewaard dat geen bodemverontreiniging kan optreden of verspreiding naar de
omgeving kan pIaatsvinde$

,
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3.

De opslag van dieselolie dient te voldoen aan hetgeen wordt gesteld in hoofdstuk 5, paragraaf
5.3 t/m 5.5 en 5.8, van de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten (CPR 9-6
‘Vloeibare aardolieproducten: Buiten-opslag van k3-producten
(tot 150 1193)’

1.
I.

in bovengrondse stalen tanks

uitgave 1994, eerste druk).

(3JSFLESSEN
De in de inrichting aanwezige gasflessen moeten, voor zover zi.i niet worden gebruikt, worden
opgeslagen op de binnenplaats bij de schoorsteen. In deze opslag mogen uitsluitend
gasflessen

2.

worden

opgeslagen.

De gasflessen moeten vertikaal zijn geplaatst en zodanig dat zfi niet om kunnen vallen en niet
zijn blootgesteld aan stralingswarmte.

IV. Tc bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1.
3-.
3.
4.

Eurospray B.V., Postbus 95, 9670 AU Winschoten;
de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen;

5.

burgemeester en wethouders van de gemeente Winschoten.
dhr. A.T. van der Laan, Pottebakkerstraat 13,967 1 LU Winschoten;

6.

dhr. P.F.J. Eversmann, Garst 5, 9763 AA Winschoten

1.
Groningen, 12 augustus 1997.
Gedeputeerde

Staten

voornoemd:

.. . ... ..
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Bijlage 1: HegripsomschrijLingen

f-fieronder

wordt verstaan een nadir

Aanvrager
Vergunninghoudster
ons

college

toelichting op de in deze vergunning genoemde begrippen

: Eur&pray B.V. te Winschoten.
Eur&xay

B.V. te Winschoten.

1 Iet $ollege van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur
van$e Dienst Ruimte en Milieu,

De

directeur

De firecteur

postbus 630, 9700 AF GrcX~ingen.

van de Dienst Ruimte en Milieu, postbus 630, 9700 AP

De aanvraag

Gro@ngen.
Verzoek van verl3unninghoudster
van 6 januari 1997 in het kader van
de wet milieubeheer voor Eurospray B.V. te Winschoten.

Equivalent geluidniveau

Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdsperiode niet
constant. Om een maat van geluidniveau en dus de mogelQke
gelt$dhindçr te bepalen wordt gewerkt met een energetisch
gemiddeld
gelu’idniveau

Piekgeluidniveau

Eenimaat voor het hoogste momentane geluidniveau, gemeten in dc
meterstand

dB(A)

over die periode.

Een

“fast”.

:$naat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt

waa[genomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 uPa.
NC)VEM
aiara

Nederlandse onderneming voor energie en milieu.
as IUw as rcasonably achievahle jart X.1 1 lid 3 van de Wet
mili&bchetr).

Nel<

Nederlandse emissierichtli*inen

lucht.
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