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GEDEPUTEERDE STATEN DER PRUVtNGlE GRONINGEN
Groningen, 1 mei 2901.
Nr.: 2001/6821/3 8, RMM
Verzonden: fi 9
Prat. n r . : 5061

Beschikken hierbij op de aanvraag van Neste Kesins b.v. te Delfzijl om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer,

1. A A N V R A A G VERGUNNiNG
Op 14 juni 2890 ontvingen wij een brief van Neste Resins b.v. te Farmsurn (gemeente Delfzijl),
gedateerd 13 juni 2000, kenmerk U7500,dzaAIg.4.3.
Hierbij vraagt Neste Resins b.v. ten behoeve
van het verhogen van de productiecapaciteit van de bestaande inrichting:
1. een revisie-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm);
2. een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor
het (indirect) lozen van afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en op
oppervlaktewater.
De onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons college, de onder 2. genoemde
vergunning bij het Waterschap Wunze & Aa’s, district Noord.
De ingediende aanvraag is een geintegreerde aanvraag WraWvo.
De aangevraagde capaciteitsverhoging betreft de toename van de productie van formaldehyde van
70.000 naar 95 .OOO ton per jaar en de toename van de productie van harsen van 160.000 naar
275.000 ton per jaar. De verandering wordt gerealiseerd door het plaatsen van een derde
harsenrcactor en het optimaliseren van de bestaande installaties voor de productie van formaline.
Op 27 juni 2000 ontvingen wij een brief van RMD Advies te Groningen, gedateerd 26 juni 2000,
kenmerk 190 l/OO/JV. Hierbij heeft BMD Advies namens Neste Resins b.v, aanvullende gegevens
verstrekt over de hoeveelheden op het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen.
Vervolgens heeft BMD Advies bij brief van 20 juli 2000, kenmerk 1950/0O/JV20, door ons
ontvangen op 2 1 juli 2000, aanvullende gegevens verstrekt met betrekking tot enkeIe Wvoaspecten. Tenslotte hebben wij op 12 december 2000 een herziene versie van het akoestische
rapport ontvangen.
De inrichting is gevestigd aan de Oosterhom te Farmsum in de gemeente Delfzijl, kadastraal
bekend als gemeente Delfzijl. sectie 0, nrs. 3 1, 37 (beide gedeeltelijk) en 245.
De activiteiten van Neste Resins b.v. vallen onder categorie 4.3, sub a, onderdeel 13 van het
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Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb.). Dit betreft inrichtingen voor het
vervaardigen van tenminste 5000 ton per jaar synthetisshe organische polymeren.
Op grond hiervan is ons college het bevoegd gezag voor het verlenen van de Wm-vergunning.
De bevoegdheid tot het beschikken op de vergunningaanvraag ingevolge de WVO ligt bij het
Waterschap Hunze & Aa’s.
Omdat de aanvragen voor de Wm- en de Wvo-vergunning gelijktijdig zijn ingediend en
inhoudelijk samenhangen, worden deze gecoördineerd behandeld en is de inhoudelijke
behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar afgestemd.
Voor de voorgenomen verhoging van de productiecapaciteit geldt geen m.e.r.-plicht op grond van
het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994 (Staatsblad 1999, 224) of op grond van de Provinciale
Milieuverordening. Wel geldt op grond van onderdeel D van de bijlage van genoemd Besluit een
m.e.r.-beoordelingsplicht. In het kader van deze beoordelingsplicht hebben wij op 14 juli 1999
van Neste Resins b.v. een schriftehjkc mededeling ontvangen over de voorgenomen vergroting
van de productiecapaciteit, overeenkomstig artikel 7.8a, lid 1 van de Wm.
Bij ons besluit van 17 augustus 1999, nr. 99/10.644/33.RMM, hebben wij op grond van artikel
7,8b van de Wm besloten dat er voor de voorgenomen uitbreiding geen milieu-effectrapport
behoeft te worden opgesteld. Dit besluit heeft van 26 augustus 1999 tot en met 23 september 1999
ter inzage gelegen,
De Wm-aanvraag gaat, conform artikel 2, tweede lid van het Besluit risico’s zware ongevallen
1999 en artikel 5.15 van het Ivb, vergezeld van dc vereiste onderdelen van een deel-veiligheidsrappart.
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11. GEVQLGDE PROCEDURE
Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals is aangegeven in
afdeling 3S van de Algemene wet bestuursrecht (Rwb) en in hoofdstuk 13 van de Wm.
Conform artikel 8.28 en artikel 14.1, tweede Iid van de Wm zijn wij gehouden tot een
gecoördineerde behandeling van de aanvragen op grond van de Wm en de WVO.
Sij brieven van 12 juli 2000 hebben wij de geïntegreerde aanvraag, inclusief de aanvullende
gegevens van 26 juni 2000, verzonden naar de wettehjk aangewezen adviseurs en naar de andere
betrokken bestuursorganen.
Bij brieven van 12 september 2000 hebben wij de door ons op 2 1 juli 2000 ontvangen
aanvullende Wvo-gegevens gezonden naar de wettelijk aangewezen adviseurs en naar de andere
betrokken bestuursorganen. Daarnaast hebben wij op 12 december 2000 een herziene versie van
het akoestische rapport ontvangen en hebben deze, gelijk met het toezenden van het ontwerpbesluit, aan de betrokken instanties gezonden.
Geconstateerd is dat er sprake is van een inhoudelijk verband tussen de Wm- en de Wvoaanvraag, zodat toepassing is gegeven aan de bepalingen inzake wederzijdse advisering, welke
zijn neergelegd in artikel 8.28 ev. Wm, juncto artikel 7b WVO.
Adviezen n.a.v. de aanvraag:
a) brief van Groningen Seaports, ontvangen 18 juli 2000, kenmerk 2365iSPBIMvH met de
mededeling dat de geïntegreerde Wm’Wvo-aanvraag haar geen aanleiding geeft tot opmerkingen,
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b) brief Waterschap Noorderzijlvest d.d. 1 september 2000, ontvangen 4 september 2oo0,
kenmerk 1336 0, met mededeling dat het verlenen van de Wvo-vergunning niet op bezwaren
stuit.
c) brieven van de Arbeidsinspectie, Regio Noord en de Hulpverleningsdienst Groningen,
commandant brandweer stad en regio Groningen van resp. d.d. 24 juli 2000 (ontvangen 25 juli
2000) en d.d. 25 juli 2000 (ontvangen 3 I juli 2000), met de mededeling dat het deelVeiligheidsrapport geen aanleiding geven tot het maken van een opmerking.
d) brief van het Waterschap Nunze en Aa’s van 22 november 2000 (ontvangen 24 november
2000) waarin met betrekking tot de samenhang tussen de beschikkingen op de aanvragen op grond
van de Wm en de WVO een aantal opmerkingen wordt geplaatst.
Deze zijn als volgt gerubriceerd en door het waterschap als volgt, kort aangehaald, beantwoord:
1. Het hen valz afvalwaterstromen op het openbaar riool
Het opnemen in de Wm-vergunning van de standaardvoorschriften, overeenkomstig de
Instruetieregeling Lozingsvoorschriften Wet milieubeheer, heeft geen gevolgen voor de in de
WVO- vergunning op te nemen voorschriften.
2. Bptimdixering van gaswasscou C905
Als gevolg van de optimalisatie of de gehele vervanging van deze gaswasser zal er meer
formaldehyde in het afvalwater terecht komen. Bit vormt geen probleem aangezien de
voorschriften in de Wva-vergunning hiertoe voldoende ruimte bieden.
3.. Beperking formaldehyde verlies via de afialwuterstromen.
Tegen het uitvoeren van het in de Wm-vergunning voor te schrijven preventieonderzoek om dit
verlies te beperken, bestaan in beginsel geen bezwaren, wel kunnen daarbij de volgende
opmerkingen worden geplaatst:
a) om de doelmatige werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie te waarborgen
zijn in de Wvo-vergunning minimumeisen opgenomen ten aanzien van de concentratie aan
chemisch zuurstofverbruik (CVZ) en biochemisch-zuurstofverbruik (BZV). Dit houdt in dat, om
aan de in de Wvo-vergunning gestelde voorschriften te kunnen blijven voldoen, naast een
reductie van de vracht aan formaldehyde, in het onderzoek ook rekening dient te worden
gehouden met een reductie van de hoeveelheid te lozen procesafvalwater.
b) uit oogpunt van kwalitatief oppen;laktewaterbeheer is en dergelijk onderzoek echter nkt
noodzakelijk; het door het bedrijf te lozen procesafvalwater is biologisch goed afbreekbaar en is
daarom op de ontvangende communale rioolwaterzuiveringsinstallatie goed en doelmatig te
behandelen.
Het uitbrengen van het ontwerpbesluit (Wm en WVO) is bekend gemaakt door plaatsing van een
publicatie op 14 februari 2001 in zowel De Eemsbode als in de Nederlandse Staatscourant.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder de vergunningaanvraag, hebben ter
inzage gelegen van 19 februari 2001 tot UI met 19 maart 2001.
Een ieder is tot en met de laatst vermelde datum in de gelegenheid gesteld tot het indienen van
schriftelijke bedenkingen (artikel 3:24, lid 1 Awb).
Binnen deze termijn is een reactie ontvangen van de Waddenvereniging te Groningen.
In de navolgende paragraaf 1I.T.D (‘ingebrachte adviezen en bedenkingen’) hebben wij deze reactie
opgenomen en beantwoord; daarnaar mag worden verwezen.
J3aarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling met het bedrijf en het bevoegd gezag
te doen plaatsvinden (artikel 3:25, lid 1 Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
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III. GRONDEN VAN RE BESLISSING
In verband met de op de voorliggende aanvraag om vergunning ingevolge de Wm te nemen
beslissing overwegen wij het volgende.
Neste Resins b,v. is gelegen op het grootschalige industrieterrein Oosterhorn binnen het
zogenaamde Chemie Park Relfzijl. Op het industrieterrein zijn velerlei vormen van met name
chemische industrie gevestigd, onder meer chloor-, polymeer- en katalyse-chemie,
Het industrieterrein, dat zich onmiddellijk ten oosten van Delfzijl bevindt, wordt aan de
noordzijde begrensd door het Zeehavenkanaal. Rit kanaal staat in directe verbinding met het
Eems-Dollard-estuarium, hetgeen onderdeel uitmaakt van de Waddenzee.
Het industrieterrein wordt aan de zuidkant ontsloten door de Oosterhornhaven {respectievelijk het
Oosterhornkanaal). Het gebied ten oosten en ten zuiden ervan heeft in aanzienlijke mate een
agrarische bestemming (naast de aanwezigheid van enkele grote chemische fabrieken en het
terpdorp Weiwerd).
De activiteiten van Neste Resins b.v. te Delfzijl omvatten:
a) de productie, opslag en verlading van formaline;
b) de productie, opslag en verIading van op formaldehyde gebaseerde harsen;
c) overslag van methanol ten behoeve van Methanor v.o.f.
Formaline (een opl.ossing van formaldehyde in water) wordt in een continu-proces geproduceerd
uit methanol in een tweetal fabrieken (FH 1 en FH IJ). Harsen worden in een drietal reactoren
batchgewijs geproduceerd uit formaline, ureum en eventueel melamine.
Ten behoeve van het naastgelegen Methanor v.o.f. wordt methanol verladen in auto’s en wagons,
De vigerende Wm-vergunningen van Neste Resins b.v. betreffen:
- een revisievergunning (ons besluit van 29 januari 1980);
- een veranderingsvergunning voor het verhogen van de productiecapaciteit van de harsenfabrieken van 110.000 ton tot 160.000 ton per jaar (ons besluit van 14 juli 1998).
Daarnaast heeft Neste Resins b.v. in de periode 1979 tot en met 3 999 een aantal meldingen
ingediend. Een overzicht hiervan is opgenomen in de aanvraag (op pagina 9).
De onderhavige revisievergunning wordt aangevraagd om reden van actualisering van de
vigerende vergunningen. Bovendien wordt een capaciteitsverhoging aangevraagd voor de
formaldehyde- en harsenfabrieken.
De volgende aspecten hebben bij de beslissing op de aanvraag een rol gespeeld:
A. De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
B. De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden die er
zijn 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;
C. De met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de
bescherming van het milieu;
D. De voor het einde van de in artikel 3124 van de Awb bedoelde termijn (4 weken)
ingebrachte bedenkingen en de overeenkomstig artikel 8.3 1 Wm ingebrachte adviezen;
E, De stand van zaken met betrekking tot de systematische milieuzorg binnen de inrichting en
de relatie hiervan met de vergunning;
F. De overige wettelijke overwegingen en verplichtingen, zoals de hoofdstukken 12 en 17 van
de Wm. In deze hoofdstukken zijn respectievelijk de verplichtingen omtrent het
milieujaarverslag (F. 1.) en de melding van ongewone voorvallen (F.2.) vastgelegd.
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Bovenstaande milieuaspecten vormen de basis voor de, in artikel 3:4 Awb vereiste, zorgvuldige
afweging. Verder hebben wij nog de volgende aspecten bij onze afweging meegenomen:
6.
De richtlijnen en convenanten die van toepassing zijn;
Fl.
Re status van de aanvraag in de vergunning.
In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het volgende.
1II.A. De bestaande toestand van het milieu
Vour de bestaande inrichting zijn miheuvoorschriften van toepassing met het oog op het beperken
en voor zover mogelijk het voorkumen 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.
Conform artikel 4.12. lid 3 van de Wet milieubeheer is bij het verlenen van de vergunning
rekening gehouden met het Provinciaal Omgevingsplan en de wetten die worden genoemd in de
Wet milieubeheer.
Het provinciaal milieubeleid
In onder meer het Provinciaal Omgevingsplan van de provincie Groningen is vastgelegd dat de
provincie streeft naar het bevorderen van een gezonde economische ontwikkeling.
Reae moet samen gaan met het in stand houden van een voor mens en natuur leefbaar Groningen.
Deze hoofddoelstellingen zijn voor ons college gelijkwaardig aan elkaar.
Het provinciaal milieubeleid is er de komende jaren op gericht om de goede kwaliteit van het
milieu te behouden en waar nodig en mogelijk te verbeteren.
De huidige milieukwaliteit kan worden gezien als een belangrijke positieve factor voor de
mogelijkheden voor bedrijven om zich te vestigen en/of verder te ontwikkelen. Om de huidige
milieukwaliteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren is echter wel nodig dat:
.
risico’s voor de gezondheid en de veiligheid alsook hinder als gevolg van lawaai, stank
en stofemissie binnen aanvaardbare grenzen blijven;
.
belangrijke ecosystemen of onderdelen daarvan vitaal bbjven en waar mogelijk worden
ontwikkeld;
.
milieubelastende bedrijven gestimuleerd worden om brongerichte maatregelen te
ontwikkelen.
De door Neste Resins b.v. aangevraagde verhoging van de productiecapaciteit is naar onze
mening niet strijdig met de doeIsteIl+gen die zijn vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan.
Door het stellen van grenswaarden die deels scherper zijn dan de milieuruimte die de huidige
vergunning geeft, zal de vergunde milieubelasting door de hogere productiecapaciteit niet
toenemen. Voor wat betreft de emissie van vluchtige koolwaterstoffen wordt een verbetering van
de huidige situatie bewerkstelligt
De Natuurbeschermingswet, de Habitat-richtlijn en de PKB-Waddenzee.
Met betrekking tot de natuurbeschermingswet, de Habitat-richtlijn en de PKB-Waddenzee wordt
respectievelijk het volgende overwogen:
Het grootste deel van de Waddenzee is in gevoIge de Natuurbeschermìn~~wet aangewezen als
beschermd natuurmonument @xschikking aanwijzing Waddenzee IJ, d,d. 17 november 1993,
Staatscourant 237). Echter, belangrijke vaargeulen, havengebieden en onder andere het
industrieterrein waarop Neste Resins b.v. is gevestigd, zijn buiten het werkingsgebied van de
Natuurbeschermingswet gelaten. Voor de externe werking van de Natuurbeschermingswet is op
grond van jurisprudentie bepalend of voldoende aannemelijk is dat het in werking hebben van de
inrichting de wezenlijke kenmerken van het aangewezen gebied aantast. Voor Neste Resins b.v.
kan niet gesteld worden dat voldoende aannemelijk is dat het inwerking hebben van de in de
aanvraag beschreven inrichting de wezenlijke kenmerken van de Waddenzee aantast.
Er is dus geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist.
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Als uitkomst van de rechtstreekse toetsing aan de Habitat-richtlijn is er geen sprake van
belemmering van de voorgenomen activiteiten: de emissies naar de lucht en de concentraties van
de lozingen naar het oppervlaktewater zijn namelijk zodanig gering dat de natuurlijke kenmerken
van de Waddenzee en het Eems-Bollardgebied niet zullen worden aangetast.
Ook met betrekking tot de PK& Waddenzee is er geen sprake van externe werking als gevolg van
de door Neste Resins b.v. voorgenomen activiteiten. Rit blijkt uit de informatie verschaft bij de
beoordelingen voor de noodzaak om een m.e.r.. Bovendien komt Neste Resins b.v. niet voor op de
lijst met zogenaamde risicovolle activiteiten welke een onomkeerbaar effect op de Waddenzee
kunnen hebben.
Wij zijn dan ook van mening dat het op rijksnivcau en (inter-)provinciaal niveau vastgestelde
beleid voor de Waddenzee de ruimte biedt om de huidige activiteiten van Neste Resins b.v. te
handhaven en uit te breiden met de aangevraagde toename van de capaciteit.
1II.B. De gevoigen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu
Bij de vergunningverlening zijn de gevolgen voor het milieu van de huidige inrichting en van de
uitbreiding in ogenschouw genomen. De volgende milieuaspecten zijn bij Neste Resins b.v. van
belang: de emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluid, energie, externe veiligheid,
grond- en hulpstoffen gebruik, de hoeveelheid afvalstoffen en hun aard en het transport van
grondstoffen en producten.
Over de huidige bedrijfsvoering en de belasting van het milieu is in de aanvraag informatie
opgenomen. Neste Resins b.v. heeft daarnaast informatie verschaft ten behoeve van de m.e.r.beoordeling. In beide documenten is de toename van de milieubelasting door de voorgenomen
uitbreiding van de productiecapaciteit weergegeven. Uit de inventarisatie van de milieuaspecten
zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:
.
de emissies van formaldehyde naar lucht;
.
de emissies van methanol naar lucht;
.
de emissie van ureum- en melaminestof naar de lucht;
afvalpreventie (vooral de afvalstromen afgekeurd hars, reactiecondensaat en
paraformaldehyde);
opstellen veiligheidsrapport.
l
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Deze aandachtspunten zijn opgenomen in de onderstaande beoordeling van de milieucompartimenten.
Van alle milieurelevante stoffen zijn ingevolge deze vergunning de emissies beoordeeld en
getoetst aan de vigerende wettelijke normen en richtlijnen. Voor alle relevante emissies zijn
grenswaarden vastgelegd in voorschriften.
Lucht
Diffuse emissies VBS
Neste Resins b.v. gebruikt grote hoeveelheden methanol als grondstof voor de productie van
formaldehyde. De installaties die voor de productie nodig zijn bevatten veel onderdelen, zoals
afsluiters en pompen, die diffuse emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen
veroorzaken. Neste Resins b.v. heeft de omvang van de diffuse emissies berekend met behulp van
emissiefactoren {zie aanvraag).
In het Bedrijfsmilieuplan-11 voor de periode van 1998-2001 heeft Neste Resíns b.v. als zekere
maatregel opgenomen het opzetten van een meet- en beheersplan lekverliezen.
Het meet- en beheersplan zal opgezet worden volgens de handreiking lekverliezen van het
interprovinciaal overleg (PO). Net beheersplan omvat naast de borging van metingen en

registraties ook het onderhoud van de Iekgevoelige instalíatie-o~derdelcn. Voor vervanging van
deze onderdelen dient een procedure in het ISO-14001 systeem aanwezig te zÍjn waarIn duidelijk
naar voren komt dat zoveel mogelijk gekozen wordt voor lekdichte installatie-onderdelen.
Deze maatregelen zullen er zorg voor dragen dat de diffuse emissies naar de lucht voor de stoffen
methanol en formaldehyde de komende jaren omlaag zullen gaan. Voor het meten en beheersen
van de diffuse emissies zijn de voorschriften 4.1 en 4.2 in de vergunning upgenomen,

Puntbronnen VOS

Re methanol-opslagtank heeft een niveauregeling waardoor het verdringingsverlies zeer gering is.
Het ademverlies is berekend conform de richtlijn “Emissiefactoren; Lekverhezen van apparaten
en verliezen bij op- en overslag” van het ministerie van VROM en bedraagt 110 kg per jaar.
Dit is zeer gering in vergelijking met de diffuse emissies.
Daarnaast wordt vergunning aangevraagd om gemiddeld 10 tankwagens per week te lossen.
Het verdringingsverhes als gevolg van het lossen van methanol in de tank vanuit tankwagens
bedraagt ca. 500 kg/jaar.
Gezien deze relatief geringe emissies van methanol zien wij geen noodzaak om hiervoor een
beperkende maatregel op te nemen in de vergunning. Be installatie voldoet naar onze mening aan
de stand der techniek. Verdere emissiebeperkende voorzieningen zijn gezien de geringe
hoeveelheid niet kosteneffectief en voldoen dus niet aan het ALARA-beginsel.
Forvtaldehyde
De formaline-opsIagtanks zijn voorzien van gaswassers. In het BMP-11 is als zekere maatregel
opgenomen het bepalen van de effectiviteit van deze gaswassers. Door Neste Resins b.v. is een
onderzoek uitgevoerd naar de emissies van de gaswassers. De gebruikte monsternamemetbodiek
is niet gebaseerd op een genormeerde methode. Derhalve kan slechts sprake zijn van indicatieve
meetwaarden.
De meetresultaten geven echter wel aan dat het voor slechts een gaswasser relevant is om een
nader onderzoek naar het rendement van de wasser en de emissie van formaldehyde uit te voeren.
Het bepalen van het rendement en de emissie van gaswasser C905 is dan ook opgenomen in
voorschrift 4.7. Uitgangspunt is dat deze gaswasser gaat voldoen aan de stand der techniek, zoals
vastgelegd in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR), als dit niet strijdig is met het ALARAprineipe (voorschrift 4.7).
Tevens is in voorschrift 4.6. vastgelegd dat de maximale concentratie aan formaldehyde in het
afgas van de gaswassers de NeReis van maximaal 20 mgim’ niet mag overschrijden,
De emissie van de gaswassers is sterk afhankelijk van de bedrijfsvoering ervan.
Naar onze mening is de beheersing van de goede werking van de gaswassers niet conform de
stand der techniek. Er zijn geen voorzieningen aangebracht die er zorg voor dragen dat de
gaswassers belast worden met een constante en juiste hoeveelheid wasvIoeistof. Daarom hebben
wij de voorschriften 4.4. en 4.5. opgenomen waarmee Neste Resins b.v. verplicht wordt tot het
aanbrengen van een debietregeling met, voor de C905, een alarmeringssysteem.
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Tijdens normale bedrijfsomstandigheden wordt het te veel aan restgassen van de beide
formaldehydefiabrieken in een continue stroom naar de luchtvoorwarming van de
Methanolfabriek (MethanoLX) gevoerd en daar verbrand. Op deze wijze wordt de rest energie
benut voor warmte-opwekking.
Omdat de fakkelinstallaties alleen worden gebruikt tijdens een (onderhouds)stop van Methanor-1
en tijdens het starten en stoppen van de formaldehyde fabrieken kan worden volstaan met een
open fakkelsysteem.
Stofemissies
Neste Resins b.v. geeft in haar aanvraag aan dat de emissies van ureum- en melaminestof zich
ruim onder de NeR-norm van 10 mg/m’l bevinden. Deze verklaring is gebaseerd op een
onderzoek naar de stofemissies van de silo’s en het houtlaboratorium. Dit onderzoek is in 1999
uitgevoerd conform de erkende meetmethode NEN-ISO 9096. Neste Resins b.v. denkt door
middel van good-housekeeping de emissies onder de NeR-grenswaarde van 10 mg/m3 te kunnen
houden.
Wij hebben in voorschrift 4.8 de eis opgenomen dat de stofemissie van elke stoffilter onder
normale bedrijfsomstandigheden de norm van 10 mg/m’ niet mag overschrijden.
Voor een goede bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat het onderhoud en de monitoring van de
stoffiterinstallaties goed geregeld is. Neste Resins b.v. heeft een ISO-14001 zorgsysteem waarin
het onderhoud en de monitoring van de stoffilterinstallaties naar onze mening dient te zijn
geregeld. Hiertoe hebben wij voorschrift 4.9 in de vergunning opgenomen.
Verzurende stoffen
Neste Resins b.v. betrekt de elektriciteit en stoom die zij nodig heeft van Delesto,
Daardoor zijn er binnen de inrichting geen stookinstallaties aanwezig die onder BEES-A vallen.
De afgassen van de beide formaldehydefabrieken worden normaliter verbrand in de voorverwarmer van de methanolfabriek-l van Methanor. Alleen als Methanor vanwege een storing of
onderhoud geen afgassen kan verbranden, gaat het afgas naar een fakkelinstallatie.
Dit betekent dat Neste Resins b.v. onder normale omstandigheden geen NO, emitteert.
Ook de andere verzurende stoffen N& en SOz worden niet geëmitteerd.
Bodem

In het Provinciaal Omgevingsplan wordt de verwachting uitgesproken dat de bedrijven de risico’s
voor bodemverontreiniging beperken door preventieve maatregelen. Bij de beoordeling van
risico’s van bodembedreigende activiteiten zal de provincie de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) hanteren.
De NRB is er op gericht om met combinaties van voorzieningen en maatregelen een
verwaarloosbaar bodemrisico (categorie A) te bewerkstelligen. De NRB geeft voorts aan dat bij
een specifiek procesonderdeel door combinatie van bestaande maatregelen en voorzieningen soms
een aanvaardbaar bodemrisico {categorie A*) kan worden bereikt door middel van monitoring in
combinatie met zorgplichtsanering. Omdat met monitoring de immissie pas ontdekt wordt nadat
de verspreiding ís opgetreden, is er sprake van een aanvaardbaar, en niet van een verwaarloosbaar
risico op bodemverontreiniging. In dat geval wordt een geringe kans op immissie in de bodem
geaccepteerd onder de voorwaarde dat -na constatering van de bodemverontreiniging ten gevolge
van de betreffende activiteit- die verontreiniging wordt opgeruimd.
Bij de vergunningverlening is aangesloten bij de NRB-systematiek. Zo is er in 1999 een
bodemrisicoducument opgesteld en als bijlage bij de aanvraag gevoegd. De maatregelen, die in de
vorm van voorzieningen en controles zijn opgenomen in het bodemrisico-document, hebben wij
indirect verplicht gesteld door middel van (doel)voorschrift 5.2.

.. .+.>.

Tevens is opgenomen dat voor die delen van de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
plaatsvinden de TO-bodemsituatie
dient te worden vastgelegd. Een in de aanvraag genoemd
(geactualiseerd) bodemonderzoek uitgevoerd ín het kader van de BSB kan vermoedelíjk als
T-nul dienen. Na beëindiging van de aktiviteiten dient een T,;,d-onderzoek
uitgevoerd te
worden. Het vergelijken van het TO-onderzoek en het T,,d-onderzoek geven aan of de
bodembedreigende aktiviteiten de bodem hebben belast.
Tenslotte merken wij op dat Neste Resíns b.v. deel neemt aan het BSB-traject.
In het kader daarvan is in 1991 een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd dat in 1998 is
geactualiseerd. Neste Resins b.v. is ingedeeld in categorie 2 en dient voor 2004 een nader
onderzoek uit te voeren.
Afvai en preventie
In het Provinciaal Omgevíngsplan is opgenomen dat haar milieubeleid nadrukkelijk ís gericht op
het stimuleren van brongerichte maatregelen. De procesgeïntegreerde aanpak heeft vorm
gekregen ín het BMP van Neste Resíns b.v.
Afvalstromen
In het BMP-11 staan enige maatregelen die gericht zijn op het voorkomen af beperken van de
belangrijkste afvalstromen. Deze maatregelen zijn:
.
het verminderen van het ontstaan van afgekeurde hars dat ontstaat door een verkeerde
reactie in de reactor (BMP-maatregel@;
.
het voorkomen/verminderen van de vorming van paraformaldehyde (BMP-maatregel4);
.
het inventariseren van de bronnen van het lozen van methanol en formaldehyde in het
afvaiwater en de beperking van de lozingen (BMP-maatregelen 1 G en 17).
Van de stromen afvalstoffen is het hierboven genoemde paraformaldehyde verreweg de grootste
stroom. I3e reductie van deze stroom is opgenomen ín BMP-11 als een zekere maatregel in de
vorm van een onderzoek.
Wij hebben met behulp van de 1eidraad “Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning”
getoetst of preventiemaatregelen bíj Neste Resins b.v. nodig zijn. J3e toetsing toonde aan dat
Neste Resíns b.v. valt onder de indicatie “aanzienlijke omvang”. Dit houdt in dat geadviseerd
wordt dat er een preventieonderzoek voor de relevante afvalstromen en emissies uitgevoerd
wordt.
Omdat Neste Resíns b.v. heeft aangegeven dat er reeds een onderzoek naar de preventie
mogelijkheden ten aanzien van de vorming van paraformaldehyde is uitgevoerd, hebben wij
hierover een rapportageverplichting opgenomen (voorschriften 6.1 en 4.2). Hierdoor kunnen wij
de opzet en de resultaten van het onderzoek beoordelen.
Voorts is er een onderzoeksverplichting opgenomen inzake een onderzoek naar de mogelijkheden om het verlies van methanol en formaldehyde in afvalwaterstromen te beperken
(voorschriften 6.1. en 6.2).
Maatregelen die technisch en economisch haalbaar zijn op basis van stand der techniek en een
goede kosteneffectiviteit opleveren zullen in overleg met Neste Resíns b-v. - en voor wat betreft
de verliezen van methanol en formaldehyde ook met de waterkwaliteitsbeheerder - worden
opgenomen in het nieuwe BMP en eventueel in deze vergunning door middel van ambtshalve
wijziging.
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Grondstoffen
Neste Resins b.v. streeft naar vermindering van het verbruik van dc grondstof methanol,
Als doelstelling heeft zij vastgelegd een reductie van het methanolverbruik met 5 kg/ton ten
opzichte van 1997. Het onderzoek hiervoor is vastgelegd in BMP- maatregel 2,
Daar het bedrijf er zelf veel belang bij heeft om het methanolverbruik te verlagen en reeds bezig is
met het onderzoek, zullen wij geen voorschrift in de vergunning opnemen voor deze zekere l3MPmaatregel. Maatregelen die technisch en economisch haalbaar zijn op basis van stand der techniek
en een goede kosteneffectiviteit opleveren zullen in overleg met Neste Resins b.v.
worden opgenomen ín het nieuwe BMP en eventueel in deze vergunning door middei van
ambtshalve wijziging,
Energie
Beleid overheid
Energiebesparing is van groot belang vanwege internationale afspraken over het klimaatbeleid.
Nederland zal gehouden worden aan een reductiedoelstelling van 6% van de zes broeikasgassen,
als bijdrage aan de EU-reductiedoelstelling.
Dc circulaire “Energie in de milieuvergunning”’ van de ministeries van VROM en EZ geeft aan
dat het instrument milieuvergunning de komende jaren een belangrijkere rol gaat spelen.
Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen de meerjarenafspraken (MJA’s) over
verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking energie-efficiëncy,
De genoemde circulaire adviseert het bevoegd gezag om bij het opnemen van voorschriften in de
Wm-vergunning uit te gaan van het bedrijfsenergieplan van het bedrijf. De vergunningsvoorschriften dienen te zorgen voor het borgen van de uitvoering van het bedrijfsenergieplan.
Energieverbruik Neste Resim b.v.
Neste Resins b.v. betrekt haar elektriciteit van de warmtekrachtinstallatie van Delesto.
Door de uitbreiding van de capaciteit zal het energieverbruik toenemen met 3.000 MWh tot
ca. 12.000 MWh. Dit verbruik ligt ver boven de ondergrens van 50.000 kWh die wordt toegepast
voor de beoordeling of er energievoorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen.
Neste Resins b.v. heeft de Meerjarenafspraak Energie (MJA) ondertekend.
Het bedrijf heeft een energiebesparingsplan (EBP) opgesteld dat is getoetst door de NOVEM.
Het EBP geeft weer:
.
de wijze, aard en omvang van de energievoorzieningen;
.
de hoeveelheid energie die verbruikt wordt;
.
de maatregelen die genomen zijn om energie te besparen;
1
de maatregelen die nog genomen kunnen worden om energie te besparen en
*
de fasering van de nog te nemen maatregelen.
Neste Resins b.v. heeft geen bedrijfsenergieplan (BEP} als bijlage bij de aanvraag gevoegd.
In de aanvraag zijn wel enkele maatregelen opgenomen die reeds uitgevoerd zijn.
Het BEP is een samenvatting van het EBP. Deze samenvatting is voor het bevoegd gezag nodig
om energievoorschriften te kunnen opstellen. Wij hebben daarom in voorschrift 7.1 de
verplichting tot het indienen van een geactualiseerd bedrijfsenergieplan opgenomen.
Dit plan moet opgesteld zijn conform de in de circulaire “Energie in de milieuvergunning”
aangegeven standaard.
De zekere maatregelen die in het geactualiseerde BEP staan, zullen door de provincie worden
getoetst aan het ALARA-principe. Maatregelen die technisch en economisch haalbaar zijn op
basis van stand der techniek en een goede kosteneffectiviteit opleveren zullen in overleg met
Neste Resins b.v. worden opgenomen in het nieuwe BMP en eventueel in deze vergunning door
middel van ambtshalve wijziging. Re resultaten van het BEP dienen te worden gerapporteerd door
middel van het milieujaarverslag.

. .. ..
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Geluid
Toetsingskader

equivalent geluidsniveau

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is op 4 mei 1993, besluit nr. 93/8551/18/6, MA, rond
de industrieterreinen in Delf%ijl een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting,
veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal
50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Het besluit is goedgekeurd door de Kroon op 25 juni 1993, KB
nr. 93005329. De industrieterreinen waarop deze zone betrekking heeft zijn: Oosterhorn,
Eemskanaaldok, Oosterveld-Koveltemp en UosterlaanlWest~rIaan.
De inrichting van Neste Resins b.v. ligt op het terrein Oosterhom.
In de zone liggen diverse woningen. De dichtstbijzijnde woningen liggen in Farmsum en
Weiwerd. 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 7 1 Wgh aanwezig.
Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd. In het saneringsprogramma, dat is vastgesteld bij
besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 december 1997, besluit nr. 97/12015/49, MC, zijn de door
de desbetreffende bedrijven te treffen maatregelen opgenomen en is een voorstel gedaan voor de
vaststelling van de Maximale Taeíaatbare Gevelbelasting (MTG) voor de saneringswoningen met
betrekking tot de situatie na sanering. Bij besluit van 10 maart 1999 van de Minister van VRUM,
besluit nr. MBG 98014918/101, zijn de MTG’s vastgesteld. De MTG’s variëren van 55 tot
.
65 dB(A). Voor de dichtstbyzynde woningen te Farmsum is een MTG van 58 dB(A) vastgesteld,
voor de woningen te Weiwerd 65 dB(A). Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein
gelden geen grenswaarden, voor eventueel nog aanwezige woningen wordt gestreefd naar een
maximale geluidsbelasting van 65 dB(A).
Uit het saneringsonderzoek is gebleken dat Neste Resins b.v. niet saneringsrelevant is en derhalve
in het kader van de geluidsanering geen maatregelen behoeft te treffen.
De muxirnal& geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de
richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998.
Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (L,,,) 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 (L,,,) worden
vergund. Voor woningen op bct gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.
Vanwege de ligging op een gczoneerd industrieterrein is 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 9600613 1) niet van toepassing.
Beoordeling het equivalent g&idsniveau

Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS)
van een inrichting in kaart te worden gebracht. De RBS’ is de bedrijfssituatie zoals die onder
normale omstandigheden kan voorkomen.
Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 33 17001 d.d. 24 november
2000 van Tebodin), Uit het rapport blijkt dat in de RBS de volgende akoestisch relevante
activiteiten plaatsvinden:
0 gedurende het etmaal, het continu bedrijven van de installaties van de harsenbereiding, de
open procesinstaìlaties FH I en FH 11 van de formaldehydebereiding, de koelunit van FH Il, de
verschillende verladingspompen en één pomp van de waste-pit;
* in bedrijf zijn van de pompen en apparatuur in het melaminegebouw gedurende 16.7% van de
tijd;
* in bedrijf zijn van een drietal koelerbanken gedurende 33% van de tijd;
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lossen van melamine gedurende 1 uur in de dag-, 1 uur in de avond- en 1 uur in de
nachtperiode;
aan- en afvoer met vrachtauto’s: 3 1 in de dag-, 19 in de avond- en 2 in de nachtperiode;
l
l
afvoer met 1 trein in de dagperiode.
Neste Resins b.v. is een continubedrijf, Daardoor is ten aanzien van geluid de nachtperiode
maatgevend.
Uit het akoestisch rapport blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dag- en nachtperiode ter plaatse van de zonegrens ten hoogste 16 dB(A) bedraagt.
Uit onze berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in deze perioden ten
.
hoogste 29 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woningen in de zone, te weten te Weiwerd en ten
hoogste 34 dB(A) te Farmsum bedraagt. In de avondperiode is het niveau gemiddeld 1 dB hoger.
De geluidsbijdrage op de zonegrens en de dichtstbijzijnde woningen is derhalve marginaal.
Ten opzichte van het geluidssaneringsonderzoek blijkt de geluidsimmissie van Neste Resins b.v.
met circa 5 dl? te zijn afgenomen. Derhalve is duidelijk dat kan worden aangetoond dat met de
aangevraagde activiteiten in de inrichting de zonegrens en de grenswaarden bij de woningen
buiten het gezoneerde industrieterrein niet worden overschreden.
Gezien het feit dat de inrichting bij de geluidsanering van het industrieterrein als niet
saneringsrelevant is aangemerkt en de geluidsimmissie sindsdien is afgenomen, heeft de inrichting
ten aanzien van geluid voldaan aan het principe van ALARA, ln het kader van het op te stellen
BMP Ill zuilen de mogelijkheden van eventuele aanvullende geluidmaatregelen worden
onderzocht.
De geluidsbijdrage van Neste Resins b.v. ten opzichte van de gezamenlijke werkelijke en
vergunde geluidsbelasting van Neste Resins b.v. en Methanor is beperkt.
Te zijner tijd zullen de geluidsvoorschriften van Methanor op de situatie na splitsing van de
inrichting worden aangepast.
l

De kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de piekniveaus L,,) worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door het rijden van een vrachtauto. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de piekniveaus op afstand ten hoogste 5 dB hoger zijn dan het langtijdgemiddelde beoordehngsniveau.
Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde voor de piekniveaus.

Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar
is. De in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidzone en er wordt voldaan aan
het principe van ALARA. Wel hebben wij de geluidsbelasting en piekniveaus in de voorschriften
8.1 en 8.2 vastgelegd op een aantal controlepunten rond de inrichting.
TriIIingen
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
Afvalwater
Door Neste Resins b.v. wordt afvalwater geloosd op het oppervlaktewater (Uosterhornhaven) en
het openbaar riool.
De kwaliteit van en de hoeveelheid te lozen afvalwater op het oppervlaktewater worden geregeld
in de vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, die procedureel is
gecoördineerd en inhoudelijk is afgestemd met deze vergunning.
Overeenkomstig de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer dienen voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool voorschriften in de Wm-vergunning te worden opgenomen.
De voorschriften 9.1 en 9.2 dienen ter bescherming van de doelmatige werking van het openbaar
riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Weiwerd.
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Externe veiligheid
V&gheidsi-apport
Op grond van het Besluit risico’s zware ongevalIen 1999 (BRZO ‘99) is Neste Resins b.v. voor
3 februari 2001 verplicht tot het opstellen van een veiligheidsrappurt (VR) vanwege de
aanwezigheid van meer dan 200 ton formaldehyde. In verband met het indienen van de aanvraag
is nu reeds een deel-VR opgesteld, dat tegehjk met de aanvraag is ingediend.
Het deel-VR beschrijft in ieder geval de in bijlage 3 van het “Rapport Informatie-eisen BRZ0’99”
(CPR20) gemarkeerde punten. Het deel-VR is derhalve ontvankehjk verklaard voorzover het
onderdeel is van de aanvraag en betrekking heeft op de risico’s voor het milieu en de mens buiten
de inrichting. Over het bij de aanvraag ingediende deel-VR heeft een inhoudelijke afstemming
plaatsgevonden met de Arbeidsinspectie regio Noord en de directie Brandweer van de
Hulpverleningsdienst Groningen.
Uit het deel-VR blijkt dat de individuee1 risicocontour (IO-‘j-‘) nauwelijks buiten de
inrichtingsgrens treedt, en de lO+” j“-contour met over de terreingrens komt.
Verder bhjkt dat het berekende groepsrisico nihil is, waarmee Neste Resins b.v. voldoet aan de
normstelling voor externe veiligheid.
Een volledige VR moet voor 3 februari 2091 worden ingediend en zal de algemene
(BRZO-)procedure voor het beoordelen van een VR doorlopen. Alvorens tot een definitief
oordeel zal worden gekomen, zal een {gezamenlijk) inspectiebezoek plaatsvinden door de
betrokken bestuursorganen. Het volledige VR zal integraal worden getoetst op aanvaardbaarheid
van de risico’s voor het milieu, de mensen binnen en buiten de inrichting en de voorbereiding van
de rampenbestrijding door de verschillende bevoegde instanties.
Tevens wordt opgemerkt dat Neste Resins b.v. op grond van het BRZ0 voor 13 juni 2001 een
veiligheidsbeheerssysteem moet opstellen. Hier zijn dan ook geen voorschriften voor opgenomen.

Voor de opsIag van milieugevaarhjke stoffen gelden, ter beheersing de risico’s vanwege externe
veiligheid en bodembescherming, CPR-richtlijnen,
Voor de beheersing van risico’s hebben wij de voorsehritien 10.1 t/m 10.5 opgenomen, waardoor
Neste Resins b.v. moet gaan voldoen aan de CPR 1.5-1 en CPR 9-2 richtlijnen.
Met betrekking tot CPR 9-2 wordt opgemerkt dat uitgangspunt is dat de ontbrekende
voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijn, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.

Verkeer en vervoer
Bij de beshssing op de aanvraag dient ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen
voor het milieu van het verkeer en het vervoer van goederen van en naar de inrichting in de
overwegingen te worden betrokken.
De aanvoer van methanol gebeurt grotendeels via een pijpleiding vanaf het naastgelegen bedrijf
Methanor. De andere grond- en hulpstoffen en de eindproducten worden per tankwagen of
spoorwagon getransporteerd. De toename van de productiecapaciteit zal tot gevotg hebben dat het
aantal transportbewegíngen navenant zal toenemen. De toename van de productiecapaciteit heeft
nauwelijks gevolgen voor het woon-werkverkeer en het aantal bezoekers.
Gezien het bovenstaande zien wij geen aanleiding om voorschriften in de vergunning op te nemen
voor het beperken van de transportbewegingen over de weg/spoor.

I1I.C. Toekomstige ontwikkelingen
Alle voorziene ontwikkelingen op het gebied van wijziging en uitbreiding van de productieinstaiIaties zijn meegenomen in de aanvraag voor deze vergunning,

Naast de technische wijzigingen en verbeteringen zullen de komende jaren ook de organisatie en
het managementsysteem verbeterd worden. Neste Resins b.v. heeft als doelstelling in de aanvraag
opgenomen dat de huidige zorgsystemen voor kwaliteit (ISO-9002), arbo en milieu (ISO-14001)
worden gemtegreerd tot een Total Quality Managementsysteem (TQM).
1II.D. Ingebrachte adviezen en bedenkingen
De ontvangen adviezen naar aanleiding van de aanvraag zijn hiervoor, onder ‘11. Gevolgde
procedure’ vermeld.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn door de Waddenvereniging, bij haar schrijven van
19 maart 2001,kenmerk G01029/153.2.lO/LR/DS (ingekomen op 20 maart 2001) de volgende
punten meegedeeld:
1. preventieonderzoek verliezen methanol en formaIdehyde;
2, beëindigen lozingen Zeehavenkanaal.
Zakelijk weergegeven zijn deze als volgt:
ad 1. Er is geen onderzoeksverplichting opgenomen inzake de mogelijkheid het verlies van
de (toxische) stoffen methanol en formaldehyde in de afvalwaterstromen te beperken
Tegen de door het Waterschap (in haar ontwerp Wvo-besluit) aangevoerde reden dat het
door het bedrijf te lozen afvalwater biologisch goed afbreekbaar is en daarom in de RWZI
goed te behandelen bestaat bezwaar en daarmee ook tegen het weglaten van het
voorschrijven van een onderzoeksverplichting ter zake. Het verminderen van de
verontreiniging met een preventieve en brongerichte aanpak staat voorop.
Een preventieonderzoek, op te nemen als voorschrift in de Wm-vergunning, kan
daarvoor de bouwstenen aanreiken.
Naar aanleiding van deze mededeling merken wij het volgende op:
- Wij volgen de Waddenvereniging in deze opmerking. Hiervoor, onder 111, Gronden van de
beslissing / paragraaf Afval en preventie, afvalwaterstromen, hebben wij aandacht gegeven aan
de betreffende preventiemogelijkheden en daaropvolgend in de bij deze vergunning opgenomen
voorschriften 6.1, en 6.2 daarvoor een rapportage- en onderzoeksverplichting aangegeven.
ad 2. De vermelding in het ontwerp-Wvo-besluit dat de lozingen van Neste (procesafvalwater en
een gedeelte van het hemelwater en het drainagewater) op het Zeehavenkanaal zullen
worden beëindigd (de stromen zullen worden geloosd op de riolering van Groningen
Seaports en op de RWZI) wordt als een positieve ontwikkeling gezien.
Ons college is gevraagd wordt de Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken de
Wvo-vergunning voor de lozing op het Zeehavenkanaal in te trekken.
Naar aanleiding hiervan berichten wij het volgende:
- Het verzoek is door ons doorgezonden aan Rijkswaterstaat,
- Bij brief van 19 maart 2001, kenmerk G01030/153.2.lO/LR/DS heeft de Waddenvereniging
aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een gelijkluidend verzoek als hiervoor gezonden.
= Deze brief is door dit ministerie/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie NoordNederland beantwoord in een schrijven van 6 april 200 1, kenmerk DNN 200112275.
In dit schrijven is het aangegeven onder welke condities en wanneer de bedoelde vergunning
ingetrokken zal worden.
Afschriften van zowel het verzoek (Waddenvereniging) als van het vorengenoemd antwoord (van
het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland) zijn onder meer aan Neste
Resins gezonden en zijn met dit besluit gezonden aan de adviseurs en zijn mede ter inzage gelegd.
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1H.E. Míiieuzorg
Neste Resias b.v. geeft in de aanvraag aan dat haar management op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu een integraal onderdeel is van haar bedrijfsactiviteiten, Een permanente
doelstelling is dat de bedrijfsactiviteiten een minimale invloed op het milieu hebben.
Neste Resins b.v. heeft in 1997 het certificaat ISO-14001 voor haar milieuzorgsysteem verkregen.
De continue verbetering van haar milieuprestaties heeft zij vorm gegeven door het opstellen van
een bedrijfsmiheuplan (BMP). De zekere maatregeIen, die in het BMP-II zijn opgenomen en nog
niet zijn uitgevoerd of afgerond, zijn opgenomen in deze vergunning
Wij hebben in juni 1999 een milieuscan bij Neste Resíns b.v. uitgevoerd. Uit deze miheuscan
bleek dat enkele voor ons belangrijke zaken zoals monitoring, emissies naar de lucht en de
uitvoering van BMP-maatregelen onvoldoende worden geborgd door het míiieuzorgsysteem.
Neste Resins b.v. heeft toegezegd deze aspecten in het milieuzorgsysteem te zullen borgen
door middel van procedures en een monitorings-programma.
Wij zijn voorts van mening dat de procedures van het milíeuzorgsysteem inhoudelijk niet
expliciet moeten worden gekoppeld aan de vergunning. Het bedrijf behoudt daarmee de vrijheid
om haar procedures te wijzigen. Het bevoegd gezag toetst de wijzigingen van het milieuzorgsysteem aan de verpïiehtingen die in de vergunning zijn opgenomen.
De procedures die gereIateerd zijn aan verplichtingen die zijn opgenomen in de vergunning
worden tíjdens het toezicht gecontroIeerd op naleving van de vergunningseisen.
Het bevoegd gezag spreekt het bedrijf formeel alleen aan op naleving van de voorschriften in de
vergunning. Bij het constateren van een overtreding van één of meer van deze procedures en/of
vergunningsvoorschriften zal de provincie handhavend optreden.
De milieugegevens van het bedrijf, inclusief de resultaten van de milieu-audits, zijn ten allen tijde
ter inzage van het bevoegd gezag. In de vergunning zijn hiervoor de voorschriften 2.2 en 2.3
opgenomen.
1If.F De overige wettelijke overwegingen en verplichtingen
Onderstaande regelingen hebben een rechtstreekse werking en maken daarmee het opnemen van
voorschriften over dit onderwerp in de vergunning overbodig.
Mitieujaarverdag
Op grond van het Besluit milíeuversIagIegging is Neste Resíns b.v. verplicht tot het opstellen van
een miiieujaarverslag, vanwege et?n productiecapaciteit van meer dan 100.000 ton
formaldehydelharsen. Overeenkomstig dit Besluit dient Neste Resins b.v. jaarlijks een
milieujaarverslag te overleggen. De publieksversie van dit verslag dient te voldoen aan de eisen
zoals die gesteld zijn in artikel 12.2 van de Wet milieubeheer. Het overheidsverslag dient te
voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in artikel 3 van het Besluit miIieuverslagIegging.
Stoffen die de ozonlaag aantasten
Het voorhanden hebben, het bedrijfsmatig toepassen en het ontdoen van stoffen die de ozonlaag
aantasten en waarop het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (Stb. 1995,657,
zoals nadien gewijzigd) vun toepassing is, moet voldoen aan de voorschriften uit dit besluit en aan
het bepaalde in de daarop gebaseerde nadere regels.
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Ongewone voorvatlen
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang
van zaken binnen de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te
ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen.
Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer
(“Maatregelen in bijzondere omstandigheden”) van toepassing. Artikel 17.2 van dit hoofdstuk
verplicht de vergunninghouder om van een ongewoon voorval in de inrichting daarvan zo spoedig
mogelijk melding te maken aan het bevoegd gezag (via telefoonnummer 06 - 53977863 en bij
voorkeur te worden bevestigd per telefax, onder nr. 850 - 3 164632). Verder moeten onmiddellijk
de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te
beperken of ongedaan te maken.
111. G. Toetsing aan wet- en regelgeving
In hoofdstuk II is reeds aangegeven dat bovengenoemde afwegingen en beoordelingen zijn
uitgevoerd op basis van artikel 8,8., eerste lid, van de Wet milieubeheer. In aanvulling hierop
merken wij op dat de toetsing aan de criteria die in artikel 8.8, tweede en derde lid, van de Wet
milieubeheer opgenomen criteria, eveneens heeft plaatsgehad. De resultaten van deze toetsing zijn
opgenomen in de verschillende onderdelen van hoofdstuk IR.
Tenslotte merken wij op dat, ingevolge artikel 8.9 van de Wet milieubeheer, er zorg voor is
gedragen dat de onderhavige beschikking geen strijd kan opleveren met andere wettelijke regels.
Wij hebben getoetst aan alle regels die voor de voorziene inrichting van kracht zijn bij of
krachtens de Wet milieubeheer dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid van die wet
genoemde wetten.
111. EI, Van toepassiug zijnde riehtlijueukonvenanten
Wij hebben bij het opstellen van de voorschriften rekening gehouden met de volgende richtlijnen
en convenanten in de onderhavige beschikking:
.
De Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) voor eisen aan de puntbronnen voor methanol,
formaldehyde en stof.
.
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) voor het toetsen van het
bodemrisicodocument en van de aanwezige en nog te plaatsen voorzieningen.
De CPR 15-1 richtlijn voor de opslag van een totale hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen
die kleiner is dan 10 ton.
.
Circulaire omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer.
l

IXX, 1 Retatie tusseu vergunning en aanvraag
Re verleende vergunning is gebaseerd op de aanvraag van Neste Resins b.v. die op 14 juni 2000 is
ingediend bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De aanvraag (met inbegrip van
de aanvullingen) bepaalt in beginsel de reikwijdte van deze vergunning en vormt daarnaast ook de
begrenzing van die reikwijdte. In onderdeel l van het dictum is de maximum-productiecapaciteit
vastgelegd. Vervolgens wordt in onderdeel 11 van het dictum aangegeven
welke onderdelen van de aanvraag op grond van artikel 8.11, eerste lid, tweede volzin, van de Wet
milieubeheer deel uitmaken van de vergunning.
Dit heeft als rechtsgevolg dat de verplichtingen (zoals metingen, registraties, instructies en
procedures) en de emissies, die in deze onderdelen zijn opgenomen en niet zijn vastgelegd in
voorschriften, voor de vergunninghouder rechtens bindend zijn.
Mochten er in de voorschriften beperkingen staan die afwijken van de onderdelen van de
aanvraag, die aan deze vergunning zijn gekoppeld, dan zijn de voorschriften bepalend.
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IV. 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.
BESLISSING:
gelet op de Wet milieubeheer en op het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
gelezen de brief van Neste Resins b.v. te Delfzijl, gedateerd 13 juni 2000, kenmerk U 7500.dz,
de daarbij overgelegde bescheiden en de aanvullingen; besluiten wij:

en

1. aan Neste Resins b.v. te Delfzijl vergunning te verlenen, zoals bedoeld in artikel 8.4 van
dc Wet milieubeheer (revisievergunning) ingevolge de Wet miheubeheer
tot het drijven van een inrichting voor het produceren van maximaal 275,000 ton harsen en
maximaal 95 .OOO ton formaldehyde per jaar;
JL. te bepalen dat hoofdstuk 3 van de aanvraag (‘Beschrijving van de uit te voeren
activiteiten’) deel uitmaakt van de vergunning;
IK aan de vergunning de in bijlage 1 opgenomen voorschriften te verbinden;
IV. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
Neste Resins b.v., Postbus 109, 9930 AC Delfzijl;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000,
9930 PA Delfzijl;
de Regionaal inspecteur van de Volksgezondheid en voor de miheuhygiëne,
Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
Ministerie van LNV, directie Noord, Postbus 30032, 9700 RM Groningen;
Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z,A,, Postbus 17,820O AA Lelystad;
Groningen Seaports, Postbus 20004,993O PA Delfzijl;
Hoofdinspecteur van de Arbeidsinspectie, regio Noord, Postbus 300 16,
9700 RM Groningen;
de Commandant van de brandweer stad en regio Groningen,
Hulpverleningsdienst Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen;
Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000,993O PA Delfzijl;
Ministerie van V.R.O.M., directoraat generaal milieubeheer, Postbus 30945,
2500 GX Ren Haag;
het Dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195,
9640 AI? Veendam;
Rìjkswaterstaat, directie Noord, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
Stoomwezen BV, Postbus 67,975O AI3 Haren;
de Waddenvereniging, Stationsstraat 7,97 11 AR Groningen;
de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu.
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Groningen, 1 mei 280 1.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
/
, voarzitter .

, griffier.

_ _
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Bîjfage 1 - Vaorschriften

met begripsomschrijving

behorende bij besluit d.d. 1 mei 2001, nr.: 200 11582 1/18, RMM
inzake de inrichting Neste Resins BV,
gelegen Qosterhurn 10 te Farmsurn.

1, ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.1.

Ten allen tÌjde 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. Re berging van de organisatie hiervan dient onderdeel te zijn van het
milieuzargsysteem of het veiligheidsbeheerssysteem.

1.2.

Van het verrichten van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden die nadelige gevolgen. voor
het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de directeur van de dienst
Ruimte en Milieu. De directeur kan aanvullende maatregelen verlangen omtrent de wijze van
het uitvoeren van deze werkzaamheden in relatie tot het voorkomen van het verspreiden van
milieubelastende stoffen.

2. MILIEUZORG
2.1.

De bedrijfsvoering dient in overeenstemming te zijn met de procedures en instructies die
opgenomen zijn in het zorgsysteem voor milieu en het veiligheidsbeheerssysteem en die
dienen voor de naleving van de Wm-vergunning en wet- en regelgeving.

2.2.

De vergunninghoudster moet op verzoek van het bevoegd gezag de wijzigingen die in het
milieuzorgsysteem hebben plaatsgevonden, ter inzage geven aan een toezichthoudend
ambtenaar.

2.3.

De resultaten van de externe audits van het milieuzorgsysteem dienen ter inzage te zijn aan
een toezichthoudend ambtenaar.

3, BEDRIJFSMILIEUPLAN
3.1.

Rapporten van onderzoeken en maatregelen, die in het kader van het bedrijfsmilieuplan
worden uitgevoerd, dienen ter inzage te zijn voor een toezichthaudend ambtenaar.
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4. LUCHT
4.1.

De vergunninghoudster dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze
vergunning een meet- en beheersplan lekverliezen te hebben opgenomen in haar
milieuzorgsysteem. Dit beheersplan dient naast de berging van metingen en registraties ook
het onderhoud van de lekgevoelige instalIatie-onderdelen te omvatten. Het beheersplan dient
in overeenstemming te zijn met de IPO-handreiking lekverlrezen en in ieder geval betrekking
te hebben op de stoffen methanol en formaldehyde. De vergunninghoudster moet uiterlijk 1
jaar na het van kracht worden van deze vergunning werken volgens het opgestelde meet- en
beheersplan. Afwijkingen ten opzichte van dit plan moeten worden voorgelegd aan de
directeur van de dienst Ruimte en Milieu. installatie-onderdelen die na onderhoud/reparatie
nog steeds meer lekken dan 1000 ppm, dienen vervangen te worden.

4.2.

De vervanging van lekgevoelige defecte installatie-onderdelen zoals afsluiters, pompen en
veiligheden dient te gebeuren volgens stand der techniek, voorzover dit redelijkerwijs
mogelijk is.

4.3.

Alle reinigingsinstallaties, die dienen om de emissies van koolwaterstoffen en stof naar de
lucht te beperken, dienen binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te
zijn voorzien van een goed bereikbare meetplaats en aansluitmogelijkheden ten behoeve van
meetapparatuur. De aansluitpunten moeten conform de NeR voldoen aan de eisen uit NENISO 9096, voor zover van toepassing.

4.4.

De gaswassers, met uitzondering van gaswasser C905, dienen binnen 6 maanden na het van
kracht worden van deze vergunning te zijn voorzien van een debietmeting van de
wasvloeistof. Controle van de goede werking van de gaswassers dient eens per 8 uur plaats te
vinden door middel van het aflezen van de debietmeter.
Van deze controle dient een registratie te worden bijgehouden.

4.5.

Gaswasser C905 moet uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning zijn
voorzien van een regeling met alarmering voor het debiet van de wasvloeistof.

4.6.

De concentratie formaldehyde in de afgassen van alle formaldehyde gaswassers = met
uitzondering van gaswasser C905 - mag de grenswaarde van 20 mgiNm3 niet overschrijden.

4.7.

Gaswasser C905 moet uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning voldoen
aan de emissienorm van maximaal 20 mg/Nm’ formaldehyde in het afgas.
Het rendement en de emissie van gaswasser C905 dient binnen 14 maanden na het in werking
treden van deze vergunning te worden bepaald door middel van meting van de belasting en de
uitstoot van de gaswasser

4.8.

Alle stoffilters mogen de NeR-eis van maximaal 10 mg/Nm3 voor stof niet overschrijden.

4.9,

De vergunninghoudster dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning
een procedure in haar milieuzorgsysteem op te nemen waarin de controle en het onderhoud
van de filtersystemen en de vervanging van de filterelementen geborgd wordt.
Deze procedure dient in overleg met de Dienst te worden opgesteld. De vergunninghoudster
moet uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning de filterinstallaties
bedrijven conform de opgestelde procedure.

.,.,.,.

.’ ‘. .
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5, BODEM
5.1.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte voorzieningen, emballage, tanks, leidingen en
riolering te worden opgesteld. Het programma moet aan de directeur van de dienst Ruimte en
Milieu worden gezonden.

5.2.

Binnen 2 jaar na het van kracht worden van de vergunning moet de vergunninghoudster voor
al haar activiteiten en voorzieningen met uitzondering van het rioleringssysteem een
eind-emissiescore van l hebben.

5.3.

Alle nieuwe installaties dienen te voldoen aan eind-emissieseore 1,

5.4.

Op locaties in laboratorium en werkplaats, waar bodemverontreinigende stoffen gebezigd
worden, moeten de vloeren vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Deze vloeren mogen niet afwaterend naar de uitgang zijn gelegd.

5.5.

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet voor de
verladingsplaatsen, in de werkplaats en het laboratorium een “spil1 controLprogramma”’
aanwezig zijn.

5.6.

AIle embahage, tanks, Ieidingen en riolering voor de opslag en transport van bodemverontreinigende stoffen moeten vloeistofdicht zijn, geschikt zijn voor de hierin opgeslagen of
hierdoor te transporteren stoffen, en in goede staat van onderhoud verkeren.

5.7.

Tanks voor de opslag van bodemverontreinigende vloeistoffen (inclusiefbij de tanks
behorende vulpunten, pompen, ieidingen en appendages), moeten minimaal boven een
opvangvoorziening categorie 2 conform de NRB zijn geplaatst.

5.8.

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient de kwaliteit van de
grond en het grondwater van het terrein van de inrichting te zijn bepaald door middel van een
representatief bodemonderzoek (bepaling nul-situatie). Dit onderzoek kan zich beperken tot
de delen van de inrichting waarvan het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het
van kracht worden van de vergunning bodemveronneinigìng kan voordoen. Het onderzoek
dient ten minste te voldoen aan het “Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met
protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag, oktuber 1993 ISBN 90- 1208 118 1”. De resultaten van dit onderzoek moeten binnen 4 weken na het bekend worden
hiervan, en uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van de vergunning worden
overgelegd aan de directeur.

5.9.

Indien de bedrijfsactiviteiten in de inrichting in hun geheel worden beëindigd, dan we] die
activiteiten waarvoor de TO-bodemsituatie ís vastgelegd worden beëindigd dient het
onderzoek uit voorschrift 5.8 te worden herhaald. Het onderzoek moet voldoen aan de eisen
gesteld in voorschrift 5.8. De resultaten van dit onderzoek dienen binnen vier maanden na
beëindiging van de activiteit(en) aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

6, AFVAL EN PREVENTIE
6.1,

De vergunninghoudster dient een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden urn het
verlies van formaldehyde en methanol via de afvalwaterstromen te beperken en de uitkomsten
binnen één jaar na het van kracht worden van de vergunning te rapporteren aan de directeur
van de dienst Ruimte en Milieu.
Be resultaten van het reeds verrichte onderzoek naar de beperking van de vorming van
paraformaldehyde dienen binnen 2 maanden na het van kracht worden van de vergunning te
worden gerapporteerd van de directeur van de dienst Ruimte en Milieu.

6.2.

De onderzoeksrapporten die op grond van voorschrift 6.1 worden overgelegd dienen
tenminste te bevatten:
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0

0
0

6.3.

een beschrijving van de onderzoeksmethode(n);
de onderzochte opties;
de resultaten van de verschillende opties (reductie, kosteneffectiviteit, technische
haalbaarheid, milieuaspecten etc.).

De vergunninghoudster moet een afvalstoffenregistratie bijhouden waarin de volgende
gegevens zijn opgenomen:
de aard, herkomst en samenstelling van hoeveelheden van de binnen de inrichting
4
ontstane afvalstoffen en reststromen die niet verder binnen de inrichting kunnen
worden be- of verwerkt;
de aard, samenstelling en hoeveelheden van de afval- en reststromen die intern
worden:
hergebruikt;
.
gebruikt voor nuttige toepassing;
0
verwerkt op andere wijze.
De
aard,
samenstelling,
hoeveelheden, datum van afgifte, transporteur en
C>
(eindjbestemming van de afval- en reststoffen die verwijderd worden uit de
inrichting, met de daarbij behorende code volgens de landelijke
afvalstoffencodelijst, uitgesplitst naar:
l
hergebruik;
0
nuttige toepassing;
.
verbranden, composteren of andere verwerkingswijze;
0
storten.
Alle bovenstaande gegevens moeten tenminste 3 jaar worden bewaard en op verzoek ter
inzage worden gegeven aan het bevoegd gezag.
l

. . . .:.

7. ENERGIE
7.1.

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet de vergunninghoudster
een geactualiseerd bedrijfsenergieplan overleggen aan de directeur. Het plan moet opgesteld
zijn conform de standaard die in de circulaire “Energie in de milieuvergunning” van het
ministerie van VROM is opgenomen.

7.2.

Wanneer de vergunninghoudster met een toetredingsbrief aantoont dat het is toegetreden tot
de MJA-11 Chemische industrie mag het opstellen van het in voorschrift 7.1. genoemde
bedrijfsenergieplan binnen het kader van het MJA-11 plaatsvinden.
Het bedrijfsenergiepian moet dan vergezeld gaan van een Novem MJA-advies.

7.3.

Wanneer de meerjarenafspraak of de deelname hieraan wordt beëindigd, meldt de
vergunninghoudster dit onmiddellijk aan Gedeputeerde Staten.

... . . .>.
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8. GELUID
8.1

Het langtijdgemiddeid beoordelingsniveau voor geluid, LAr,LT, veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden met
overschrijden.

8.2.

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze
inrichting (L& mag de in het voorgaande voorschrift genoemde waarden met niet meer
dan 10 dB(A) overschrijden.

8.3.

Re in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaaId en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999.
De hoogte van de referentiepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.
De referentiepunten staan aangegeven op bijlage 2 bij deze beschikking.

9. LOZING AFVALWATER OP HET RIOOL
9.1 De in het openbaar rioo te brengen afvalwaterstromen mogen uitsIuitend bestaan uit:
.
procesafvalwater;
.
afvalwater van huishoudelijke aard;
.
hemelwater.
9.2 Het bedrijfsafvalwater mag sIechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveeIheid ervan:
.
de doelmatige werking van het openbaar riool en de bij het openbaar riool
behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
0
de verwerkmg van het slib, dat wordt verwijderd uit het openbaar riool, niet
wordt belemmerd.

10. (EXTERNE) VEILIGHEID
10.1.

Binnen 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning dient de opslag van
gevaarlijke(afval)stoffen in emballage te voldoen aan paragraaf 5.1 tot en met ll.4 van
de richtlijn ‘Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vIoeistoffen en vaste
stoffen (0-10 ton)’ van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
(CTR 15-1).

10.2.

Er mogen, behalve dagvoorraden, geen (miIieu)gevaarlijke stoffen in emballage buiten de
in voorschrift 10.1 bedoelde opsIagpIaatsen worden opgeslagen.

10.3.

Voor alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die aan tenminste één van de
hierna genoemde criteria voldoen, geldt:
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.

indien deze toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen door Stoomwezen
b.v. zijn beoordeeld en goedgekeurd en een bewijs van onderzoek en
beproeving (ROB.) bezitten, dienen ze ten minste éenmaal in de vier jaar ter
herkeuring te worden aangeboden aan Stoomwezen b.v. of diens gemachtigde
gedelegeerde; met instemming van Stoomwezen b.v. 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 b.v. zijn opgesteld.

Criteria:
l

*
e

elk toestel dat door Stoomwezen b.v. is geklasseerd als “drukvat”;
alle leidingen die door Stoomwezen b.v. zijn geklasseerd als “drukhouder”;
alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die de volgende stoffen, dan
wel mengsels hiervan, bevatten voor zover de concentratie hiervan groter is dan
5% methanol en formaldehyde.
Van alle keuringen en inspecties dient een registratie te worden bijgehouden.

18.4.

De in voorschrift 10.3 bedoelde toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen mogen alleen
in bedrijf zijn indien deze niet door Stoomwezen b.v. zijn afgekeurd.

10.5.

Binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning dient ten aanzien van de
opslagtanks bestemd voor opslag van methanol en formaline en de bijbehorende leidingen aan
de directeur gerapporteerd te zijn wanneer welke voorzieningen worden getroffen om alsnog
aan paragraaf 3.2, paragraaf 3.3.4 (uitgezonderd voorschrift 3.3.4.6 tlm 3.3.4.8) en de
paragrafen 3.4 t/m 3.9 van de richtlijn CIW 9-2 “Vloeibare aardolieproducten; bovengrondse
opslag in kleine installaties” van de Commissie Preventie van Kampen door Gevaarlijke
Stoffen te voldoen. De maatregelen moeten uiterlijk voor 1 januari 2004 dan wel binnen het
kader van het BMP-111 overeengekomen termijn zijn getroffen.

10.6.

De afvoer van hemel- en bluswater uit een tankput moet geschieden via vloeistofdichte
leidingen, welke moeten zijn aangesloten op een voor de desbetreffende afvoer bestemd
rioolstelsel. In een dergelijke leiding moet, buiten de bijbehorende tankput, een afsluiter zijn
aangebracht, welke behalve tijdens het gecontroleerd afvoeren van drainage-, hemel- of
bluswater, gesloten moet zijn.

10.7.

De vullingsgraad van bovengrondse tanks mag niet hoger zijn dan 95 vol.%, berekend bij een
vloeistof temperatuur van 15” C.
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Bijiage 3.

- de verklaring van enkele gebruikte
begrippen en det’inities

Gedeputeerde Staten:
Ret College van gedeputeerde staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst Ruimte en
Milieu, Postbus 630,970O Al) Groningen.
Re dienst:
Re Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
Directeur:
Directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630,
9700 AI’ Groningen.
Equivalent geluidsniveau:
Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdsperisde niet constant.
Om een maat van geluidsniveau en dus de mogelijke geluidshinder te bepalen wordt gewerkt met
een energetisch gemiddeld geluidsniveau over die periode.

.,.,.,.

Langtijdgemíddetd beoordeiingsniveau (LAr,LT):
Energetische sommatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsningsniveaus.
Maximale Geluidniveau (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand “fast” gecorrigeerd met de
meteocorrectieterm Cm.
Geluidniveau in dB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in
de IEC-publicatie no. 65 1.
Referentieniveau:
De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit
bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:
a . het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95%
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
b. het optredende equivalente geluidniveau (LA& veroorzaakt door wegverkeersbronnen
minus 10 dB(A), met dien verstaande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.08 uur alleen
wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode.
Geluidzone:
In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting
ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen,
Geluidbelasting:
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.
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Spill controf-programma:
Een programma dat voorziet in training van het personeel in en voldoende middeIen voor het
signaleren, melden en opruimen van morsingen (volgens de NRB).
Bodemrisicocategorie A:
Verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie.
Bodemrisicocategorie A*:
Aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie
Eind-emissiescore:
Een maat voor de kans op een emissie van bodemverontreinigende stoffen naar de bodem, welke
wordt bepaald met de “bodemrisico-checklist” van de NRB
Eind-emissiescore 1:
Score welke aItijd leidt tot een bodemrisicocategorie A
Eind-emissiescore 2:
Score welke kan leiden tot een bodemrisicocategorie A
Opvangvoorziening categorie 2:
Vloeistofkerende verharding of bovengrondse opvangvoorziening
control -prugramma

in

combinatie met een spil1

ALARA (As Low As ReasonaMy Achievable):
Zo laag als in redelijkheid bereikbaar, het zo ver als in redelijkheid te bereiken is terugdringen
van de milieubelasting tengevolge van het in werking zijn van de inrichting als blijkt dat de
gesteIde doelstellingen niet haalbaar zijn.
Bedrijfsafvaïwater:
Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool
naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater,

of

Bedrijfsenergieplan:
een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het
energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan de doelstelling van de
desbetreffende MJA.
Gevaarfijke Stoffen:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de
Wet milicugevaariijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt,
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Jnstallaties:
Het samenstel van met elkaar verbonden of te verbinden “objecten”, die zijn bestemd voor of zijn
aangebracht ten behoeve van het transporteren, afwegen, doseren, verwerken (waaronder
verbranden} of opslaan e.d. van stoffen; onder objecten worden in dit verband verstaan
procesvaten (waaronder destillatie- en roerketels), Iuchtbehandelingsinstallaties, (opslag)tanks,
leidingen, appendages en dergelijke met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en
beveiligingsapparatuur.

Voor zover een Dm-, DIN-ISO, NEN-, Nl3N-EN-, NEN-ISO-, NW-norm, Al-blad, BRL, CPR ofNPR,
waarnaar in een vcrorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR ofhet AI-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvuHingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.
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