Groningeu, 2 december 1997.
Nr. 97/17.853/49, q!y&
PUTEERDE

STATEN

DER PROVINCIE GRONINGEN

Beschikken hierbij op de aanvraag van B.V. Aluminiumsmelterij F.H.S. te Dedemsvaart om
vergunning iqevoige de Wet miiieubeheer.
1 Aanvraag vergunning
Up 20 augustus 199’7 ontvingen wij een brief van B.V. Aluminiumsmelterij F.H.S. (hienia FHS)
te Dedemsvaart, gedateerd 19 augustus 1997. Hierbij wordt een vergunning gevraagd ingevolge de
Wet milieubeheer, betreffende het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de
productie van secundair aluminium. Re inrichting zal worden gevestigd aan de Oosterhom 24 te
Farmsurn, de percelen kadastraaal bekend als Delfzijl. sectie 0, nummer 45 (ged.). Deze locatie is
gelegen op het industrieterrein Oosterhom te Delfzijl.
De aanvraag is gebaseerd op artikel 8.1, lid 1, sub a en c en van de Wet miheubeheer. Het betreft
een inrichting die valt onder categorie 12.2.h (inrichting voor het smelten of gieten van metalen of
hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.106 kg per jaar of meer) van het
inrichtingen- en vergunningenbesh.tit milieubeheer. Gedeputeerde Staten van Groningen zijn
bevoegd op de aanvraag te beslissen.
11 Gevofgde

procedure

Wij hebben met betrekking toe deze aanvraag de in afdeling 3.5, juncto afdeling 4. I _ 1. van de
Algemene wet bestuursre&t (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure gevolgd,
Overeenkomstig het bepaalde in de at-tikclen 8.6 en 8.7 van de Wm en 3: 17 en 3: 19, eerste lid, van
de Awb hebben wij bij schrijven van 3 september 1997, nr. 9711 X55/2, RMM exemplaren van de
aanvraag om vergunning verzonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Delfziji en
de Regiortaarl Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne. De aanvraag is na
indiening aangevuld. Deze aanvulfing van de aanvraag is door ons ontvangen d.d- 20 september
1997, en bij schrijven van 24 september, nr. 97/13653/2, RMM aan bovenverme\de adviseurs
verzonden, In de aanvraag is vervolgens een kleine wijziging opgenomen, ontvangen d.d. 2
oktober 1997, welke bij schrijven van 3 oktober, nr. 971 I4252/2, RMM aan betreffende adviseurs
is verzonden.
Het ontwerp-besfuit en bijbehorende stukken, waaronder de vergunningaanvraag, zijn bekend
gemaakt middels het ptaatsen van een advertentie in de Staatscourant van 8 oktober 1997 en in de
Eemsbode van 8 oktober 1997. Aan de bedrijven die rond de geplande inrichting van FHS z{ìn
gelegen is een kennisgeving van het ontwerp-besluit verzonden. Het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken hebben ter inzage getegen van 9 oktober 1997 tot en met 5 november 1997.
Een ieder is tot en met 5 november 1997 in de gelegenheid gesteld tot het indienen van schrifielijke bedenkingen. Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling met. het bedrijf en
het bevoegd gezag te doen plaats vinden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

-2Bij schrijven van 3 november l9Cr? heeft

CSU, namens FHS, schrifielijke

bedenkingen ingediend.

De Waddenvereniging heeft bi,j schri.jvett van 6 november 1997 schriftelijke bedenkittgcn ingediend. Afschriften van deze bedenkingen zÍ,jn bij schri-jven van 20 novetnber, nr. 97/17004. RMM
verzottdett aan de betreffende adviseurs. Wij hebben de getneettte Delfzijl bij genoctnd schrijven
verzocht een exemplaar van de bcdenkingcn te voegen bij de terinzage liggcttde stukken. Er zijn
geen adviezen terzake van het ontwerp-besluit uitgebracht.
Qp grond van de Woningwet is voor het oprichten van de inrichting van FHS te Delfzi$ ectt
bouwvergutnting vereist. Het college van burgemeester en wethouders van de gemecntc Delfzijl is
in deze het bevacgd gezag. In dit verband merken w;J op dat de vergunttirtg ingevolge de Wet
tnitiewbeheer niet eerder van kracht kan worden dan nadat dc bouwvergutming is verleend,
111 Gronden van de beslissing

Het bedri.jf B.V. Aluminimnstnelterij f:.H.S. te Dclfzyl produceert secundair alumittitttn. De
grondstoffen zi.jn aluminiutnschront (gebruikt afttminiutn) en reststoffen uit productieprocessen
van ahttniniumvet-werkende of -bewerkende bedrijven, In de smeltovens van FHS-Delfzijl worden
beide soorten grondstof omgesmolten tot zogcnaatnd “secundair” aluminium. Bij de productie van
“primair” of nieuw aluminium in elektrolyse-ovens wordt aluinaarde (aluminiumoxyde) als grondstuf gebruikt. Voor het etektroIyseproces is veel elektrische energie nodig om primair aluminium
te produceren, Het hoge euergieverbruik voor het maken van primair ahttninium Brit aluinaarde is
de belattgrgkste reden voor de productie vat? secundair aluminium uit schroot en reststoffen. Door
gebruikt aluminium om te smelten kan ongeveer 90% energie worden bespaard.
De grottdstoffen die FHS-Deffzi,jl inzet voor de productie van secundair ahttniniutn zijn:
1. Twee soorten gebruikt ahtmitriutn. afkomstig van productiebedrijven die alutniniuns ver- of
bewerken (schoon schroot) of wordt aangeleverd door de groothandel in non-fcrro tneu&-t
(verontreinigd a~utniniumsckroot). Beide soorten zijn zogenaamd “hard schroot”.
2. Het zogenaamde “zachte schroot”, dat bestaat uit gietafvat, afschraapsel van vloeibare
alutniniumbadett (slakken van alutniniumgieteri.jen).
FHS verwacht de bovenstaande grondstoffen in een verhouding vatt 55% zacht schroot ctt 45%
hard schroot te verwerken. De te verwerken grondstoffen worden ingekocht door het bcdriijfof
worden aangebeden voor omwerking. Dc verhoudittg tussen om tc werken materiaal en iug&o&te
grondstof is sterk afhankelijk van de tnsrkt. Deze verhouding ligt gemiddeld op engcvccr 60%
otnwerkingsmatcriaal en 40% inkoopmateriaal.
De productiecapaciteit, die FHS in dc loop van enkele jaren hoopt te bereiken, is maximaal 59.000
ton secundair alun-tittium. Hiervoor is een geraamde inzet aan grondstoffen nodig van gemiddeld
62.500 ton, en maxitnaai 75.000 ton hard en zacht schroot.
Productieproces en emissies:
Re omsmeltovens van FHS voor de productie van secundair aluminium bestaan uit:
- Drie roterende tromtnelovetts met elk een inhoud van ongeveer 15 ton, bestaande Uit ca.
vloeibaar alutniniutn en 3 ton vloeibaar smcltzout en slak.
- Drie warmhoudovetts of converters met cen inhoud van ongeveer 8 ton, 12 ton en 1.5 ton
vloeibaar aluminium.

12 ton

Atle ovens zi.jtt voorzien van branders, die als brandstof zwavelarme huisbrandolie (HEK))
gebruiken. De HBO wordt opgeslagen in cen tweetal tanks van respecticvelyk 20.000 en 30.000

-3liter, in een zeecontainer met vloeistofdichte bak.
Het zwavelgehalte in de IHBO moet voldoen aan de eisen uit het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1988,415). Met ingang van 1 oktober 1996 geldt een zwavelgehalte van maximaal
O,W%. De branders worden ontstoken met propaangas, waarna deze overschakelen op zwavelarme
I-JBQ. Het energieverbruik voor de productie van 50.000 ton alutninium wordt geschat op 3.500
m3 huisbrandolie, Propaangas wordt opgeslagen in een buiten opgestelde tank van ca. 5 1~13. die
moet voldoen aan de richtlijn voor de opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse
reservoirs met een inhoud van groter dan 0, t 5 m3 en ten hoogste 5 m3, van de Commissie
Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR I 1-2).
De overige installaties die in de fabriekshal staan zijn:
- Een chargeermachine voor het laden van de trommeIovens met aluminiumschroot.
- Een gietkar met cocquiles (gietvormen) voor de productie van sows (grote blokken aluminium
van ca. 300 tot 2000 kg., ook wel “jumbo’s” genoemd}, vanuit de trommelovens.
- Een gietband met eocquiles voor de productie van ingots (blokken of broodjes van ca. 8kg.),
vanuit de warmhauduvens.
- Een gietwiel voor de productie van granulaat (kleine deeltjes aluminium).
- Gietpannen voor het transport van vloeibaar aluminium.
01.7 het terrein van de inriefiting bevinden zich nog de volgende installaties:
- Een doekfilterinstalfatie voor het reinigen van de rookgassen, die uit de drie trommelovens en de
drie warmhoudovens worden afgezogen door een toerengeregelde ventilator.
- De schoorsteen van 30 meter hoogte voor de lozing van de gereinigde rookgassen uit het
doekfilter.
- De silo voor de opslag van calciumhydroxide, een mengsel van, of geli.jkwaardig aan, 90% fijn
gemalen gebluste kalk (Ca{OH)Z) e19 10% actieve kool en additieven, een toeslagstof af hulpstof
voor de rookgasreiniging, die in flet doekfilter weer wordt afgevangen uit de rookgassen,
- Een opslagtank voor vloeibaar argon van 5 1~3, die argongas levert vour het zuiveren -ontdoen
van verontreinigingen- en ontgassen van de afuminiumsmelt in de convertors (wartnhoudovens).
- De boxen voor de opslag van gebruikt aluminium (hard schroot) op een vloeistofdicht vloer.
- Be slibvanggut voor de behandefing van het terreinwater van het vloeistofdichte opslagterrein
buiten, dat naar de riolering gaat,
Verder beschikt het bedrijf over een opslag voor gereed product, een werkplaats met acetyleen- en
zuurstofflessen, een persluchtinstallatie en hydrauliekvoorzieningen in de fabriekshal
De grondstof zacht schroot (aluminiumslakken) wordt in de fabriekshal opgeslagen. De hulpstof
smeltzout of afdekzout (kaiiumzout/katizout), die wordt toegevoegd aan de smelt in de ovens,
wordt in de fabriekshai opgeslagen. De reststoffen zoutslak en FHS-skimmings (aluminiumslakken) worden eveneens in de fabriekshal opgeslagen. Deze beide reststoffen worden naar elders
afgevoerd en hergebruikt. Het tïfterstof van het doekenfîlter wordt via een gesloten systeem opgeslagen in Big-bags en als gevaarlijk afval afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het regenwater van daken wordt afgevoerd naar omliggende sloten. Het verontreinigde regenwater
van het opslagterrein met boxen voor hard aíu1niiliumschroot, cn het huishoudelijke en sanitaire
afvalwater wordt geloosd op de riolering naar de waterzuivering in Weiwerd. Met koelwater van de
gietband wordt intern gerecirculeerd,

-4De procesgang voor de productie van secundair alurniniut~~ verloopt globaal afs volgt. f~fet te
verwerken (gebruikte) materiaal wordt gcsmoften in de trommelovens. Re ovensteen (fxmctselìng) in de trommelovens wordt mei oliebranders. voor de vulopening, verhit. Daarna wordt met de
chargeermachine het gebruikte afuminium eniof ah.tt~~iniumsfakken in de oven gebracht. Eventueel
wordt bijfeC,eringstnateriaal toegevoegd om de smelt op specificatie te brengen. Tijdens het smelt=
proces wordt er smelt- ofafdekznut (kalizout) toegevoegd in de trommelovens. Dit afdekzout
bindt de veroHtreir-1igitiger~in de grondstoff’en hard en zacht schroot en voorkomt verbranding van
het aluminium en de verontreinigingei~. f iet harde aiurniniumsehroot uit dc non-ferro handel kan
licht verontreinigd zi-jn met olie, ktmststoffcn (plastics) en organische bestanddelen. Per smeltgang
mag het percentage verontreiniging van de inzet aan grondstoffen hard en zacht schroot nooit
hoger zijn dan 10%. Het afdekzout bc\,at maximaal 4% fluor. Na afloop van het stncltproces wordt
het secundaire, vloeibare aluminium uitgegoten. Dit kan gebeuren direkt vanuit een trommeloven
in de gietmallen (cocquiles) op dc gietkar, \ioor de productie van grote blokken afuminium van 300
tot 2000 kg. alutninium. Ook kan dc smcll met gietgoten worden overgebracht vanuit een tr-ornmefoven naar een wartnhoudoven.
Na enkele uitpietingen (charges) vanuit de trommelovens naar een warmhoudoven is het smeltof afdekzout uitgewerkt en wordt het vloeibare zout uit de oven afgetapt (afslakken) in mctaìen
bakken. Na stolling heet deze reststofzoutslakken. De zoutslakken worden na bewerking voor
f 00% gerecycled en hergebruikt bij verwerkers.
Aan het gesmolten aluminium in de ~vartrtitoudovens kunnen IeEerinSselernenten worden tocgevoegd (bijlegeren) om de smeh op “smaak” (specificatie) te brengen. Dit opwaarderen val1 de
legering (smelt) is nodig om het vaste aluminium, na aftap uit de oven, te laten voIdoen aan de
samenstelíingseisen (kwaliteit) en dc materiaaleigenschappen, die de afnemer voor zijn specifieke
toepassing nodig heeft. Om de smelt in de converter te “ontgassen” wordt in het vloeibare bad
aluminium het inerte edelgas argon gcinjeeteerd. Het ontgassett gebeurt met een hittebestendige,
ho& grafietstaaf met rotorkop, die in dc smelt ronddraait en waarmee het argongas onder in het
smeltbad wordt gebracht. De oxydes cn dc gassen in het smeltbad gaan met het argongas mee naar
boven. gaan op het bad drijven en worden daarna van het bad geschraapt. Het materiaal wordt
“drossen“ gcnocmd. f-liet zijn alun~iniumslakken die intern ettlofclders volledig worden gcrccyeled. De smelt, het vloeibare aluminium. kan vanuit de warmhoudovens worden uirgcgotcn in
maffen (gietvormen) op een gicthand. f let gerede product, aluminium tegeringsingots (broodjes),
wordt op paflcts opgeslagen in de blokopslag.
Ti.jdens het smeltproces in de roterendc trommelovens en ook in de ~~armhoudovens ontstaan
rookgassen. De rookgassen bestaan uit de verbrandings&assell van dc oliebranders, lucht via de
vulopeningen, ovengassen en ovendampen uit de ovens en van het smeltbad. De rookgassen
worden door middef van een ventila2or en afgaskanafen centraal afgezogen. Afzuiging vindt pfaats
aan de achterzi.jde van de ovens en aan de voorzijde. bij de vulopening, via een afzuigkap. Be
ruwgasstroom wordt afgevoerd naar de koelkamers van de fïftersinstalfatie. Na afkoeling van de
rookgassen met buitenlucht, van een temperatuur van ongeveer 700 naar ca. 140 graden Celsius,
wordt met een dnseersystcem de toeslagslof calciuml~ydroside, of gelijkwaardig, toegcvocgd aan
de gasstroom voor rookgasteinigìng. Daarna worden de rookgassen in een dmkfïItcrinstaI tatie
ontdaan van stof’. De dosering van cnlciumhydroxide zorgt voor een goede rookgasreinigit~g. De
toeslagstof is samengestcid uil fìjngctnalen calciumltydrortide/beblusre kafk, Ca(Of í)2,
“Herdofenkoks”/bruinkoofkooks ofactievc kool en organische eniof anorganische additieven. E>e
rookgasreiniging van f:fHS-Delfzijl wordt bedreven als “geconditioneerde droge sorptie”, waarbij
inspuiting van droge caleiumhydroxide in dc rookgassen plaatsvindt na de rookgaskoefer en voor
her doekenfilter, bi+j een rookgastetnperat~tur van 140 graden Celsius. Dc toeslagstof adsorbeet-t de

zure componenten, de zware metafen, dioxines, furanen , gechloreerde koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PhK’s) en polychloor bifcnilen (PCB’s) in de rookgassen.
De toeslagstof met aangehechte verontreinigingen, en het stof in dc rookgassen worden in een
doekenfilter afgevangen. De roakgasreiniging door eatciumhydrnside vindt (gedeeltelijk) plaats
op de doeken in de filterinstallatie. De zure componenten in de rookgassen hechten zich aan het
fijngemalen calcium-hydroxide, en de actieve kooks doet dienst als afvanger van díasines,
furanen, PAK’s, PCB’s en eventuele geurcomponenM. De toeslagstof wordt via de zogenaamde
“Kugelrotorr(Sactor”
drie maal gereeirculeerd, om de hoeveelheid fiherstof, met de uitgewerkte
toeslagstof, zo klein mogehjk te houden. 111 het doekenfitter wordt het uitgewerkte calciumhydroxide en het stof, tesamen met de aangehechte verontreinigÍr?getl. uit de rookgassen verwijderd. De gereinigde rookgassen verlaten via een 30 meter hoge schoarsteen het filter. Het
rookgasdebiet is ca. 60+000 normaal kubieke meter per uur (nm3/u), De temperatuur van de
rookgassen is ca. 95 graden Celsius.

Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8. i 0 van de
Wet milieubeheer. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1, van de Wet
milieubeheer de volgende aspecten betrokken:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
B.
veroorzaken;
b.
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
de redelijkerwijs te verwachten ontwikketingen, zowel met betrekking tot de inrichting als
c.
met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is getegen;
ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tol de aanvraag om vergunning;
d.
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
e.
milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te
beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wet milieubeheer moeten wij bij de beoordeling van de aanvraag rekening houden met de votgende aspecten:
het provinciaal milieubeleidsplan;
f.
richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer @den.
Is.
Artikel 8.8, lid 3 van de Wet milieubeheer geeft aan welkc aspecten b[j de beoordeling in acht
moeten worden genomen. I3e aspecten die hier worden bedoeld zijn:
grenswaarden die op basis VU? Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die
h.
voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteirseiseo);
zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 val1 de Wet milieubeheer en op
i.
grond van de províneíale milieuverordening;
bindende ministeriële aanwi.jzing met betrekking tot dc aanvraag op grond van artikel 8.27
j.
van de Wet milieubeheer.
Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
hij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met bctrekkmg tot dc
k.
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens dc Wet mitíeuMwer. dan wel bij of krachtens
de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten,

De aspecten a t/m e worden in het onderstaande behandeld. De overige aspecten geven geen
aanleiding om in de motivering te worden opgenomen. De beoordeling is in overecnstemmitlg friet
het bepaalde geschied.

-6Bestaande toestand van het mificu
De inrichting zal worden gevestigd op het industrietcrrcin Oosterhorn. Hier zi*jn vele vormen van
niet name chemische industrie gevestigd (ondermeer basismetaal-, chloor-, en hasischemie). Het
industrieterrein bevindt zich dircet ten oosten van Delfzijl, en wordt aan de noorcìzijdc begrensd
door het Zeehavenkanaal. Dit kanaal staat in directe verbinding met het ~cms-I>oílardes~~tarium,
hetgeen onderdeel uitmaakt van het milicubesehertnin~sgcbied Waddenzee met ats hoofddoelstelling een duurzame bescherming en ontwikkeling waarbinnen mensefijke activiteiten mogelijk
moeten zijn. f-let industriegebied wordt aan de zuidkant ontsloten door de Oosterhornhaven
(respectieveliT~khel Oosterhonika~~aaI). Het gebied ten oosten en en ten zuiden ervan heeft, naast
de aanwezigheid van enkele grotc chemische fabrieken en het: terpdorp Weiwerd, voornamelijk
een agrarische bestemming. Wij zi.jtt van mening dat het op Kijks- en (inter)-provinciaal niveau
vastgestelde beleid voor de Waddenzee voldoende ruimte biedt om nieuwe a&viteiten als de
voorgenomen bedrijfsvestiping van Fl fS te realiseren

De gevolgen voor het mificu, die de inrichting kan veroorzaken.
- Lucht: Vanuit de inrichting vinden cmissies naar de lucht plaats. Het betreft emissies van roakgassen uit de s&lt- en warmhoud«vcns. en van de verbranding van huisbrandolie. De rookgassen worden gezuiverd in een rook~asreitsigin~sinstallatie.
- Geluid: Op het terrein van de inrichting zijn diverse geluidsbronnen aanwezig, zowel ia de
fabriekshal als op het buitenlerrcin.
- Veiligheid: Qp het terrein van de inrichting vindt opslag plaats van propaan en argon, De opslag
van grond- en hulpstoffen, en van het eindproduct hebben geen invloed op de externe veiligheid.
- Bodem: Binnen de inrichting kunnen potentieel bodemverontreinigende activiteiten plaats
vinden. I-1ierbi.i kan worden gedacht aan de opslag van verontreinigde grondstnl‘fcn, huishrandolie en ftlterst«ffgevaarlQk ali/al)
- Energie: Bi-i een besfissing op aanvraag dienen ook de gevolgen voor het milieu tc worden
betrokken die verband houcìen met het verbruik van energie. Dc mogelijkheden voor her zuinig
[Februik van energie worden hierbij bcrrokken.
- Afvalstoffen: Binnen de inrichting ontstaan (gevaarlijke) afvalstoffen.
- Verkeer en vervoer: Bij de beslissing op aanvraag dienen wij ook de zorg voor dc beperking van
de nadelige gevolgen voor het tniheu van het verkeer of het vervoer van goederen van en naar de
inrichting te betrekken. De aanvoer van grond- en hulpstoffen vindt thans plaats per vrachtauto,
wagon, en schip. Verder vindt er verkeer plaats van personenauto’s van het personeel en
bezoekers van en naar het bedrijf.
- De prcsductievan secundair aluminium heeft uit het oogpunt van hergebruik en energiebesparing
ten opzichte van de productie va11 primair aluminium een gutistíg effect op het milieu,

Toekomstige ontwikkelingen
Up dit moment zíjn bij ons, dan wel bî.j het bedrijf geen toekomstige otlt\n?ikkelînget~bekctt$ die
van invloed kunnen zi.jn op onze beslissing op de aanvraag.

De ingebrachte adviezen en bdenkingcn
Binnen de daarvoor gestelde term<jn van tcrinzngeligging (9 oktober ~/m 5 november 1997) zin
schrifreIi$c bedenkingen (art. 3:24, lid 1. hwb) ingesteld door:
-dc Waddenvercnigin g, vesliging GronittgenT bij brief van 5 november 1999:
-CS0 Adviesbureau voor milicuonderzock, namens B.V. Aluntiniut~ts~~~c~~cri~ IT.1 l.S,. bij brief van
3 1 oktober, 1997.

-7voor het overige zijn in het kader van de aanvraag om vergunning ingevnlgc de Wm geen bedenkingen ingebracht of adviezen ontvangen. In het navolgende zal aan de hand van de genoemde
brieven puntsgewijs worden ingegaan op de bedenkingen van de Waddenvereniging en van F.H.S.
De ingebrachte bedenkingen van de Waddenvereniging hebben betrekking op:
1. Algemeen:
De Waddenvereniging geeft hierin haar ziensw@ op de productie van secundair aluminium. de
milieuaspecten van de productie, de vestiging van FHS in Dedemsvaart en de grootste (potentiële)
knelpunten in de milieubelasting,
2. Grondstoffen:
De bedenkingen hebben betrekking op de aanvoer van de hoeveelheid grondstoffen, de
acceptatieeriteria, de acceptatiegrens PVC en water en de opslag van afval- en grondstoffen (art.
G.1).
3. Productieproces:
De Waddenvereniging heeft bedenkingen tegen het voorgestane productieproces (trommelovens
versus schachtovens) in relatie tot de emissies en dc toepassing van het Alarn-beginsel. Tevens
geeft zij haar zienswijze over de ovens afsluiten, de toepassing van een incinerator en de prestatie
van Herdofencokes en kalk.
4. Emissievoorschriften @.2):
ff ierin uit de Waddenvereniging bedenkingen over de emissie-eisen in de vergunning, de uitworp
van zware metalen, PAK% en geur.
5. Meren, registreren, rapporteren:
De Waddenvereniging uit bedenkingen over de afzonderli.jke emissiemetingen, de openbaarheid
van het meetplan, het meetrapport en onze goedkeuring,
6. Handhaving:
Ten aanzien van de handhaving van de Wm-vergunning is de Waddenvereniging van mening dat
een aktieve llatldl~avitl~it~spanning onzerzijds bij FMS-Delfzijl op zijn plaats is.
7. Overig:
De bedenkingen van de Waddenvereniging hebben betrekking op de bedryfsinterne milieuzorg,
het onderzoek naar energielverruimde rijkwijdte, de emissie van dioxinen en furanen {art. B,2), liet
aspect geluid (art. C.4}, de lozing van chloride en olie (art. D.l), de lozing van onopgeloste
deeltjes (art. D. 1). de lozing van hemelwater van daken etc. En de andere rnogeli.jkheden voor
afvalstoffen/ fiìterstsf.
Naar aanleiding van de bedenkingen van de Waddenvereniging merken wij het volgende op:
Ad j. Algemeen:
Wij hebben de bedenkingen van de Waddenvereniging onder punt “1. Algemeen” van haar brief
voor kennisgeving aangenomen. Op grond van de aanvraag van Ft-IS en de voorschriften uit onze
ontwerp beschikking, zijn wij van oordeel dat er bij uitvoering van de plannen van FIHS geen
hinder en schade voor mens en milieu zal plaa%vinden. De milieubeschermende voorzieningen,
die FHS op grond van de aanvraag en de voorschriften dient te treffen ter voorkoming van tucfttverontreiniging voldoen aan de stand der techniek en aan het Alara-beginsel.

-8Ad 2. Grcmdstoffen:
Atw7vo~r.
Voor de productie van secundair aluminium zet f2-fS “hard” (schroot) en “zacflt”
(dakken} gebruikt a~um~niun~ in als grondstof, f-iet percentage vcrontreinìgjng van nlasimaaf f 0 %
gewichtsprocenten uit de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het hardc scflroor. t>c vcrontreinigingen kunnen bestaan uit: olie, plastic, verf en organische bestanddelen. Uok de andcrc
metalen zoals isjzer, die visneef waameen~haar
aan het harde scfxeot zitten, maken decf uil van de
10% verontreiniging. De 10% verontreiniging van het harde schroot levert een f$jdragc aan de
uitworp van luchtveroi-,treinigcllde stoffen. Het zachte schroot bestaat uit verschillende soottcn
slakken van alumit~iumsmelten, hActafval en afschraapsel van vloeibare alutnit~iutnhaden. Het
percentage afumínìutn in het OIR te smelten zachte schroot kan globaal variëren tussen 40 (afumíniumslakken) en bijna 100 (gietafval) procent. De verontreiniging in het zachte schroot is afhankelijk van het soort schroot en van de herkomst. Tijdens het omsmelten van gebruikt alum injum
(hard- en zacht schroot) verbrandt een deef van het aluminium en wordt een deel chemiscfl
gebonden aan de veronlreinigingen. Dat zi,jn de zogenaamde smeltverliezen. De omvang van de
smeftvet=Iìezen is afhankelijk van de kwaliteit en de verontreiniging van de ingezette groncfstoffen.
De smettverliezen en ook de verontreinigingen van de ingezette grondstoffen worden opgenomen
in/door het smelt- en afdekzout, dat ti.jdens f1e.t smeltproces aan de trommefcrvens wordt toegevoerd. Het geheel wordt als vloeibare zoutslakken uit de trommelovens afgetapt, De zoutslakken
bevatten gemiddeld nog 2 tot 4 % alominium. De smeltverliezen worden uitgedrukt in het stneltrendement ofrecttperatiegraad (“Ausbente”): dit is de mate van alumit~iun-tterugwit?t?ìtl~ uit de
verschillende soorten flard en zacht schroot. Het moge duidelÌjk zijn dat het smeitrendement, en
dus het smeftverIìes, afhankelijk is van de verontrcinibingsgruad van het gebruikte aluminium, dat
als grondstof wordt ingezet bij het omsmelten. Voor biank aluminium (niet verontreinigd) is het
smeltrendement ongeveer 90% en kt smeltverlies dus ca. 10%. l3i.j gelakt aluminium, dat wjf
zeggen hard schroot uitsluitend vcrontrcinigd met lak, zijn de smeftvediezen ongeveer 20%
(smeltrendement ca. 80%).
De hoeveelheid grondstoffen en dus dc aanvoer van grondstoffen, die nodig is voor dc productie
van 50.000 ton secundair atuminium, met de aanwezige fegeringsmetafen, op jaarbasis is afgezien van de toegevoerde brandstof, verbrandingslucht en afgevoerde roafcgassc~~- ;~fh3~~kef~jk
van:
- de verontreiniging van het harde en zacflte schroot (gebruikt aluminium), dat wordt ingezet voor
liet omsmelten;
- de verhouding tussen het hardc en zachte schroot dat wordt ingezet in het smeltproces:
_ de hoeveelheid versntreinigìtq dìc wordt opgenomen in het smeltzout en duç vat1 dc flaeveefheid
zoutslak;
- de hoeveelheid aluminium in de zoutslakken;
- de toegevoegde fegeringsmetafen;
- de verontreiniging die in het filterstof’zit uit fset doekf?tter en dus van dc ge’itjjcctcerdc tocs]agstof in de ronkgassen en van het fïlterrendemet~t;
- de gas- en stofvormige emissies na het doekfitter;
De voorgaande beschouwingen tnakcn duidelijk dat het nnmogefiijk is om een sfuitendc massahatans opjaarbasis aan te geven omdat f~ct grondstofverbruik afhankelijk is van vecf factoren, die
moeilijk zijn tc bcïnvfocden door Ff IS cn die niet k\vantìf?ccerbaar zi,jn. Een belangrijke ffctor is
ook nog de marktverh»ttdit~gen of) de scf~rontmarkt en het gebruikte aluminium dat wordt aangeboden door derden voor omstncftcn. Uit ervaring van I:IfSis bekend dat vmx cfc prc)&&ie val
50.000 ton secundair aluminium (gereed produkt), gemiddefd C2.500 ton cn maximaat 75.000 ton
grondstoffen nodig is.

-9Acceptuliccritwiu. Wij zijn van mening dat er geen duidelijke relatie is tussen de acceptatiecriteria
voor de verontreiniging en het productbeleid. Qm op basis van het huidige productbeleid het
acceptaliecriterium voor de toekomst aan te scherpen in de onderhavige beschikking, is dan ook
niet realistisch. Op grond hiervan zijn wij niet bereid om een voortschrijdende norm voor de
verontreiniging op te nemen. Wij zijn voornemens om in Itet kader van de actuulisatie van de
vergunning, elke vijf jaar te bezien of verlaging van de toegestane verontreiniging haafbaar is.

Acceptutiqg-ens

PVC: cn wafm, In de vergunning voor FHS in Delfzi~jl zal worden opgenomen:
n De hoeveelheid PVC aan het te verwerken aluminiumschroot mag niet meer bedragen dan 1
gewichtsproceftt. Ter voorkoming van ongewenste stoomonlwikkeGng en/of explosies mogen in de
trommelovens alleen aluminiumafvallen worden gemoken die geen water, sneeuw of Íjs
bevatlen” (voorschrift A.4). Hierbij dient te worden opgemerkt dat uitsluitend het harde schroot
buigeen wordt apgesiqen. Het eventueel aanhangende water of sneeuw als gevolg van neerslag
geeft geen aanleiding tot “ongewenste stoonlc719twikkelil~g” in de trommelovens. IHet zachte
schroot wordt in de fabriekshal opgeslagen.

O&Q~ qíxz/ ~+n ,gmnd~~&$iw (&.G. 1). Omdat verwaaiing van de in de bttitenhxht opgeslagen
(vervuilde) grondstoffen niet voorkomt, zijn wij van oordeel dat een overdekte en beschutte opslag
van de grondstoffen in een hat, onnodig bezwarend is voor de bedrijfsvoering en om>ndig kostenverhogend werkt. De vfoeistofdichte vloer onder de opslag van de grondstof hard afttminiumschroot biedt voldoende bescherming tegen bodemverontreiniging. De overige grondstoffen voor
het productieproces worden reeds binnen (overdekt) opgeslagen. De voorschriften voor de opslag
van grond en hulpstoffen zijn mitsdien niet aangepast.
Ad 3. Produktieproces:
Op grond van de informatie uit SPIN zijn wij van oordeel dat het schachtovenproces en de
achachtoveutechniek nog geen bewezen teclmiek ic: laat staan stand der techniek. In de documentatie van SPIN (1995) is aangegeven dat onderzoek wordt “uitgevoerd in een pilotpfant om de
technische haalbaarheid te onderzoeken van een geheel nieuwe methode van afumil-,iumrecyc~ing”
(het sehachtovenpraces). De proefoven bg Aluminium Hardenberg, die ongeveer 9jaar geleden is
gebouwd wordt niet (meer) gebruikt en is inmiddels grotendeels ontmanteld, Volgens FHS wordt
het schachtuvenproces in Nederland en in Duitsland niet commercieel toegepast. Eveneens valgens FHS is Ilet schac~htovenproces
uitsluitend geschikt voor licht veron&inigd aluminium el1
zonder meer niet gesellikt voor de grondstoffen, dit FHS wil omsmelten tot secundair aluminium.
Volgens SPIN is het energieverbruik w-aarschijnlijk
dc hefft val1 txt proces met trommefovens. Of
hierbij rekening is gehouden met het (extra) energieverbruik van de naverbrander door hfjstoken
met aardgas is niet duideli-jk. Aan het verzoek van de Waddenvcreniging om het schachtovenproces te toetsen aan het Afara-beginsel in samenhang met het door FHS voorgestane productieproces met trommelovens kunnen wij niet tegemoet komen. De informatie en de gegevens voor
een goede toetsing ontbreken.
Op grond van de ingewonnen informatie zijn wiSj van oordeel dat het schacf~tovenproces
en de
schachtoventechníek, die berust op vacuiimtechniek voor de verwjjdering van lichte verontreinigingen uit het smeftbad, geen stand der techniek is en dat mitsdien toetsing aan het Afarabeginsel níet zínvuf is in het kader van de onderhavige vergunningverlening aan FHS.

- IO~A~rz.c afilutlcn. Het ahluiten V:IH de v~tlopening van de ovet~s door middel van sluizen is produklietechnisch niet mogcIÌ.jk omdat het vullen vri.jwel conlinu doorgaat. Ook procestechnisch
ontstaan er problemen in verband met de toevoer van verbrandingsluclrt. Na het ki.jvuifen WUI de
oven met afuminiumsehr~~ot door de char~heermachine wordt de vulopening aí’gesfotan door de
brander, die voor de vulopening wordt gedraaid. De brander wordt ontstoken met propaangas,
schakeft over op zwavelarme huisbrandolie en verhit de trommefoven. Hierbij is de \iuJapening
afgesloten en wordt de verbr~tndiriCsfuch1toegevoerd door de \~erbrandingsfuehtvenrilotor van de
oliebrander. De centrale afzuigin g vm de rookgassen en de ovengassen zorgt er voor dat elke oven
permanent onder onderdruk smal. Een afiuigkap bij de vulopening van elke oven zorgt er voor dat
er geen giftige en mifieuschadeiijke gassen uit de ovens in de haf en in de buitenlucht kunnen
komen, De vulopening van de ovens afsluiten met sluizen achten wij uit mitieolsygiëfiisch oogpunt
niet nodig, omdar er nauwelì.jks ovengassen ontweken via de vulopening.
h~ine~&~+. Een traverbrandingsillstallatie voor de behandeling van de afgasstroam achten wij
mitieuhygienisch, gelet op de ernissieconcetltratics uit de aanvraag en de vergunning, overbodig.
Naverbranding met aardgas leidt tot estra energieverbruik en extra emissies van stikstofosiden en
koofdioxide. De rookgasreinigiílgstccltniek die door FHS toegepast za1 gaan wnrden in Delfzijl is
naar ons oordeel stand der techniek en vofdoet aan het AIara-beginset. Een naverbrandingsinstallatie opnemen in de bcschíkkin g -als aanvuffing op de rookgasreiniging uit de aanvraagachten wíj in redelijkheid bedríjf~cc»nomisek niet haalbaar, gefet op de reeds getroffen voorzieningen ter bescherming van her milieu. Zoals wiJ reeds hebben aangegeven voldoen de milieumaatregelen uit de aanvraag aan dc stand der techniek als bedoeld in de NER en aan het Alarabeginsel uit de Wm.
P~~tcrrie H&-&@ncokc.s ~‘n h-trlk. Uit dc aanvraag blijkt dat: de toeslagstofofaddítief (actieve
cokes en kalk) -zowel de “verse” afs de “hergebruikte” vóór de zgn. “Kogefru~arreactor” aan de
ruwgasstroom worden toegevoegd. Daarna gaat de gasstroom via de Kogetrotorreactor naar het
doekenfÏJtet=(6 kamerfilter). ín de Kogelrotorreactor wordt de toeslagstof die verzadigd is met
fuchtverontreini~ende componenten. uit de ruwga~stroom verwí-jderd en niet opnieuw hergebruikt.
Gemiddeld wordt de verse tocslagsMdric maal hergebruikt. Door middel van de Kogelrotorreactor wordt gegarandeerd, dat bij hergebruik van de toeslagstofde zuiveringscapncitejt van de
heide agentia (actieve koof en kalk) voldoende blijti. Als gevolg van het hergebruik van de toeslagstof ontstaat er veel minder CIterstof.
Ad 4. Emissievoorschriften (B.2):

Enti~~sie-cisen. De emissieconcentraties in de aanvraag en in onze beschikking zijn geliljh aan de
NER-normen van 1992. Wii zijn van oordeel dat emissie-eisen uit 1992, die in 1993 zijn toegepast
voor een gefijksoortige fubriek in de provincie UverijsseJ ook in L 997 en volgende jaren. nog heel
craed bruikbaar zijn. De gekozen normstelIing representeert naar ons oordeel nog steeds dc stand
zer techniek en voldoet, mede gelet op de investeringen voor de voorzieningen ter voorkoming
\ran fudltveronireiniging. aan het Alara- beginsel.
De uurvrachten van Fl-iS-Delfxi,jI zi,jn gebaseerd op een roakgasdebiet van 60.000 nm3!u bij
50.000 ton aluminium perjaar en van fzJHS-Dedemsvaart op 30.000 nrn3/u bjj 15.000 ton
aluminium per jaar. tii@,aande van de jaarpmducties zullen theoretisch, de uurvrachten een factor
3,3 hoger zijn bij gelijke enlissieconccntraties. t!ítgaandc van het roakgasdehiet figgeti de uurvrachten in Deffzij1 echter eefi 13ctof 2 hoger bij gefijke concentratie (NER-txxmcn). De speeifieke emissies per ton aluminium liggen bij FHS-DeJfzìjf dus aanzienhjk lager dan bij FfHSDedemsvaart. Dat voor enkele componenten de uurvrachten van FHS-Delfzijl meer dan een factor
2 hoger liggen is een gevolg van een onjuiste herekenirlhsmctl~odiek in de vergunning van FRS-

Dedemsvaart, De jaarvrachten van FHS-Delfzijl zijn gebaseerd op 7.500 LsedrrJfsuren perjaar (52
weken van 144 uren).
Zsearc metalen. De zware metalen kwik en cadmium komen niet voor ats legeringsmetaien in
ntuminíumschroot. Het stellen van emissie-eisen en meet- en rapportagevoorschriften voor deze
heide componenten heeft dan ook geen zin. Aangezien primair, en dus ook secundair, aluminium
worden gefabriceerd uit aluinaarde, dat wordt gewonnen uit bauxiet (een “bodemproducV) en de
zware metalen cadmium en kwik behoren tot de zgn. aardmetalen, valt niet met 100% zekerheid
uit te stuiten dat in secundair aluminium en bij de productie hiervan uiterst minimale concentraties
cadmium en kwik voorkomen.
De maximum vrachten die door de Waddenvereniging worden beci.jferd zijn vele malen te hoog
omdat ze zijn gebaseerd op de verzadigde dampspanning bij 140 graden Celcius en bij 700 graden
Celsius. De concentratie lood, tin, koper en zink in het aluminiumschroot zi-jn zo laq, dat de ovengassen onmogelijk verzadigd kunnen zijn tnet de genoemde metalen. Ook de procesomstandigheden in de trommetovens, het smelten onder afdekzout en de lucht = en ro~k&as-hoeveelheden in
de ovens zijn zodanig dat verzadiging van de ovengassen met lood-, tin-, koper-, en zinkdampen
niet zat optreden. De eventueel in de ovengassen aanwezige metaaldampen (vfuehtige zware
metalen) worden door de actieve kool in de toedagstofvan de rookgasreiniging geadsorbeerd. fn
het doekenfilter worden de actieve kooldeeltjes en de daarop geadsorbeerde vluchtige metalen
afgevangen. Het totale verwijderingsrendemen~ van de rookgasreiniging met doekenfilter is groter
dan 99,9X. De eventueef nog resterende emissie van vluchtige metalen is zeer gering en naar alle
waarschijnlijkheid lager dan de detectiegrens van de gebruikeìijke analyseapparatuur.
Het genoemde SPIN-rappott geef2 geen informatie over de etnissieconeentratie en de absolute
emissie van PAK’s naar tucht. In tabel 3.9 is aangegeven dat bij bedrijf El dat vergelijkbaar is met
FHS, in 1992 een PAK-emissie (16 EPR) is gemeten en berekend van 0,X? g/ton aluminium. De
PAK% die tijdens het productieproces ontstaan worden geadsorbeerd aan de foeslags~f en worden
in het daekenfiiter afgevangen. Uitgaande van een jaarproductie van 50.004 ton secundair aluminium bi.j een bedrijfstijd van 7.500 uren perjaar is de gemiddelde productie van FIHS ongeveer 7
ton per uur. Met 0,32 gram PAKS’s per ton aluminium is de ongereinigde PAK’s-emissie 2 gram
per uur, ofwel 2.000 miligram per uur. Bij een filtcrrendetnent van 99,9% resteert dus eert PAK’s
emissie uit de schoorsteen van ongeveer 2 tniligram per uur. Bij een rookgasdebiet van 60.000
ntn3/uur is de emissieconcentratie van PAK’s 0,033 microgram per nm3 rookgas, afï.vef 33 nanogram per nm3, De resterende emissie van PAK% is uiterst minimaal en een overschrijding van de
ongereinigde massastroom van 0,5 g/u (NER, klasse C. 1, emissie-eis 0,IO mg/nm?) is naar ons
inzicht nier aan de orde. Hiervoor zou de etnissie@otlcenrratie
van PAK’s na het dockenfilter, groter
moeten zijn dan 8 microgram per nm3 rookgas, hetgeen niet het geval is. De concentratie van
PAK% na reiniging van de ovengassen met toeslagstof en na filtratie is slechts 33 nanogram per
normaal kubieke meter rookgas,
Wi,j zijn tnening dat FHS-Delfzijl voldoet aan dc minimalisatieverpl~~l~~it~g
voor carcinogenen
zonder drempelwaarde (klasse C. 1) uit de NER, Het opnemen van etnissievoorschriften in de
vergunning van FHS-l)elfzijI is daarom niet relevant. 0p grond van de NER (hoofdstuk 4 en
bijlage 6) is er geen vaste colitroleverpIid?Eíng nodig, omdat bij een tnassastroomtoetsingswaarde
voor ktasse C. 1 van 0,5 g/uur en een werkeli.jke emissie van 2 mg/uur het controleregime uit de
NER nu\ is, en er dus geen meetverplichting is voor PAK‘s.
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Ad 5. Meten, registreren, rapporteren:
De afzonderlijke controlemetingen in de zin van de NER hebben betrekking op het iu artikcJ B.3
voorgeschreven driejaarlijkce missic-onderzoek door een onafhankelijke instantie. Tevens moet
Ff-IS op grond van artikel B. 1~ en zoals ook in de aanvraag is opgertomen, een aantat continue
bedríjfsmetingen uitvoeren en de resultaten continu registreren, om het functioneren van de
rookgasreiniging en de doekfilt~rinstallatie te bewaken ti-jdens de bedri~jfsvocring. Het mcetplan uit
artikeí 13.3, het meetrapport en nnzc goedkeuring ziju passiefopenbaar, nlits het bedrijf hier geen
bezwaar tegen heeft.
Ad 6. Handhaving:
Wij zijn met de Waddenvereniging van mening dat een actieve handilavirigsinspanning, zoals
(rebruikelijk, ook bij FJ-IS op zijn plaats is. Het toezicht en de handhaving zullen zich ín het hijzander richten op de toegepaste grond- en Jmipstoffen, de bedrijfsvoering met de trommelovens en de
continue werking van de rookgasreiniging (o.a. dosering van de toeslagstoF) en het doekenfilter.
Tevens zÍ.jn wij van mening dat het gewenst is om regehnatig toezicht uit te oefenen op het aspect
“goed housekeeping”, om een zorgvuldige bedri.jfsvoering te bewerkstelligen. Om het toezicht te
structureren zullen w(i een toczichtsplan opstellen.
Ad 7.0verig:
Be&$$inmm n&crurnrg. J-iet tot stand komen van een bedrijfsintern rniíieuzorgsysteem (BIMS)
geschiedt op vrijwillige basis. Een wctteli.jke verplichting om eelt BIMS op te steIlen en toe te
passen is er niet. Het opnemen van vcrgun1iingvoorschriften voor bedrijfsinterne milieuzorg is
juridisch niet haalbaar. Wel is het mogetijk om onderdelen vatl een BJMS in de vergtmningvoorschriften op te nemen. Het voorschrijven van meet-, registratie- en rapportage verpJichtingen
is zonder meer mogelijk. In het kudcr van toezicht en handhaving zulien wÍj het bedrijf regelmatig
aansporen om op zo kort mogelijke termijn een goed functionerend RIMS op te stellen en te
implementeren in de bedrijfsvoeritlg.
Encygieher-uwhde reikwjj&. li iteraard behoeft het energieonderzoek onze goedkeuring. Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek zullen wij beoordelen of het technisch -op basis van de
stand der techniek- en bedrijfseeanomisch -op basis van een kosten-ibatenanalyse- haalbaar is om
de warmte in de koellucht te hergebruiken. In de kosten-/batenanalyse van het onderzoek spelen de
baten van de te bereiken energiebesparing, de investeringskosten eu het investeringstrajcct een
belangrijke rol. Ais uit het nnderzoek bli:jkt dat het technisch en bedrijfseconornisch~
haalbaar is om
de warmte in de koeilncht te hergebruiken, zullen wij op grond van de Wm de vergunning atnbtshatve aanpassen. De daadwerkeiijk te treffen voorzieningen zullen dan op een, in overleg met het
bedri.jfvast te stellen, redelijke terrni.jn uitgevoerd dienen te worden. Het onderzoek zat uitwijzen
hoe groot de te bereiken energiebesparin g is, uitgaande van de stand der techniek. Wij achten het
in de onderhavige omstandigheden niet zinvol om in deze beschikking een “richtsmer te geven
voor dc te behalen energiehesparit~g”. kfct onderzoek zal dit ntocteu uitwijzen.
D&inen en,fumnm (urt.B.2).Om {latere) misverstanden te voorkomen zat in de emissie-tabel de
aanduiding “0,J namgram T.E.Q./nm3” op dejuiste plaats worden gezet.

Geluid (‘ark C. 4). Wij zijn van oordeet dat de bÏjzin in voorschrift D. 1 “voorzaver dal tijdens evengenoemde periode redeiijkerwi.js kan worden vermeden,” gehandhaafd dient te worden, omdat de
optredende peikniveaus uit de aanvraag van 69 dB(A), in Weiwerd en in Lslleweer, in de nachtperiode, volgens de Circulaire industrielawaai nog juist toelaatbaar geacht worden. Daar komt nog
bij dat de aanvoer van aImniniumschroot in de tlachtperiode, waardoor de geluidpieken worden
veroorzaakt, slechts zeer incidenteel zal voorkomen.
Lozing irw? chl»ridc en c>fie (art. D. í). Het chloridegehalte van 5 gli in het op de riolering te lozen

afvalwater is tamelijk hoog. In overleg met het havenschap Groningen Seapot-ts en de gemeente
Delfzijl, respectievelijk eigenaar en beheerder van het rioolstelsel en in overleg met onze dienst
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen zijn wij van mening, dat de lozing vart FHS milieuhygiënisch acceptabel is. De rioolleidingen en het zuiverittgsproces in de RWZI zullen geen
nadelige gevolgen ondetvinden van de lozing. Tijdens het toezicht zutlen wij bijzondere aandacht
schenken aan de “handiing” van afdekzout en van afvalzout. Het strikt toepassen van goad housekeeping is hier zeker op zijn plaats. Ook in het BfMS zal FHS hieraan de nodige aandacht moeten
schenken, om de ommdige lozing van chforides tegen te gaan en zo mogelijk terug te dringen. Een
lozingseis voor olie van 20 tng/l is algemeen gebruikelÌ.jk in situaties waar onder normale bedtijfsomstandigheden geen olie vrij komt, die in de riolering kan geraken.
Loz&- vnn onqq#ostc de@m furl. D. í). De veronderstetling van de Waddenvereniging dat de
lozing van onopgeloste bestanddelen gepaard zou kunnen gaan met eet1 lozing van zwarte- t i.jststoffen (o.a. zware metalen] is hoogst onwaarschijnlijk. gelet op het productieproces en de aanwezigheid van zware metalen als Iegeringselement. in vast en vloeibaar aluminium. Eert strengere
eis dan de standaard van 200 mg/l, voor onopgeloste bestanddelen in de ktzing op de riolering,
achten wij daarom milieuhygiënisch niet opportuun. Hierbi-j dient bedacht te worden dat het regenwater van het vloeistofdichte opslagterrein, op de riolereirrg wordt geloosd via een slibvangpvt.
Het Atara-beghxei geeft ons geen aanleiding om een strengere eis te stellen aan de Iozing vart
onopgeloste deeltjes ats hiervoor in redeli.ikheid uit milieuoogpunt geen aanleiding bestaat.
Lozing hemclwum van daken etc. Het havenschap Groningen Seapotis en het waterschap Hunze

en Aa hebben geen bezwaar tegen het ongezuiverd lozen van regenwater, dat afkomstig is van het
dak van de fabriekshal, op omliggende sloten.
,4fi~&tu&%~, Het filterstof wordt op grond van het Baga ats gevaarlijk afval afgevoerd naar een
afvalverbrandittgsinstaltatìe (AVI) voor gevaarlijk afval. Ats hel onderzoek naar andere
mogelijkheden van verwerking van invloed is op de behandeting van het Citerstof op het terrein
van de inrichting, zullen wij indien de verandering vergunt~i~~gsafmeidingsplichtig is op grond
van de Wm, zoals gebruikeIijk, hiervan publi@ie doen.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat wij waar dit redelijkerwijs mogeIijk is en milieuhygiënisch gewenst, tegemoet zijn gekomen aan de bedenkingen van de Waddenvereftiging.
De bedenkingen van FHS hebben betrekking op:
a . Enkele tekstuele opmerkingen, aanvullingen en aanpassingen itt de considerans van de ontwerp
beschikking:
- De term “taagzwavefige” vervangen door “zwavektrm”;
- De zinsnede “(kalizout)” vervangen door “(ttatuurIijk of gerecycled kaliumzout)“,
b. Enkele tekstuele wijzigingen in ad III Gronden van de beslissing, onder Algemeen:
- achtste alinea, zinsnede “een mengsel van”;
hierna invoegen “of gelijkwaardig aan”;

- det-tiendc alinea. laatste zin:
zinsnede “in onder andere Duitsland en Noorwegen” schrappen;
- veertiende alinea, zesde zin:
zinmede “en bevat nog kieine hoeveelheden alutniniutn” schrappen;
- vijftiende atinea, zesde zit?:
na “calciumhydroxide” dc zinsnede “of gelijkwaardig” invoegen..

- ad Verkeer en vervoer, tweede zin: nu “vrachtauto” de zinsnede “per wagon en per schip”
invoegen;
- de laatste zin “De productie van . ..pritnair ahttniniutn.” Vervangen door “De productie van
secundair aluminium íleef% uit oogpunt van hergebruik en energiebesparing ten opzichte van de
productie van primair ahtminiutn een gunstig effect op het milieu.”
d.

aanpassing in ad I II Gronden van de beslissing, onder Mogeliljkheden tot beselm-tn ing van
het milieu:
- ad e. Afvalwater, onder b. tweede zin: het woord “schone” schrappen.
Een

e. FHS heeft bedenkingen tegen ad Vcrgttnt~ingvnorschriftet~:
- onder D. Afvalwater, artikel 2:
” De bensonsterin~sfrcqnentie wordt te hoog en in ieder geval niet zinvol geacht. FWS voorziet
een zodanige kwaliteit van dc lozin g. dat of%21 met een lagere her7lonsteringsfrccluentie,
maximaal half$arlijks. volstaan kan worden ofwel betnonstering geheel achterwege kan bttjven.
Ik verzoek U derhalve de bemorlstcringsfrequentie overeenkomstig te verlagen;”
- onder F. Energie, artikel 1 (b):
“De zinsnede “Het verbruik aan huisbrandotie” vervangen door “Het totaalverbruik aan
zwavelarme huisbrandolie”.”
Naar aanleiding van de bedenkingen van FHS tnerken wij het volgende op:
Algemeen:
Waar dit rrtiiieuhyljiëniscli en tekstueel mogelijk was zijn wij tegemoet gekomen aan de bedenkingen van FHS ten aanzien van de tekstuele opmerkingen, aanvullingen. aanpassingen,
wjjzigingen en verbeteringen in ds tekst van de considerans.
Ad a, Ontwerp beschikking in het algemeen:
De door FHS gevraagde tekstuelc aanpassingen zi,jn doorgevoerd in dc tekst van de considerans,
Ad b. Ad IT? Gronden van de htslissing. onder Algemeen:
De gevraagde tekstueic wi,jzigingen zi.jn doorgevoerd in dc tekst van dc cons&ra~~s.
Ad e. Ad III Gronden van dc beslissin g. onder De gevolgen voor het milieu, die dc inrichting kan
veroorzaken:
De gevraagde tekstuele verbetcringcn zijn doorgevoerd in de tekst van de considerans,
Ad d. Ad 111 Grmden van dc hcsiissing, c~ndet= Mogeli~jkheden tot beschertning van Ilct milieu:
IHet woord “schone” is geschrapt omdat regenwater afkomstig van daken in het aígcmeen zodanig
schoon is dat het zonder verdere zuivering op oppervlaktewater geloosd mag worden.

Ad e. Ad Vergunningvoorschriften:
- onder D, Afvalwater, artikel 2: Wij zijn van oordeel dat een berfionsterit~gsfrequentie van
eenmaal per kwartaal, zoals die in het bedoelde voorschrift is opgenomen, alleszins redel5jk is.
Voor gelijksoctiige bedrijven hanteren wij dezelfde frequentie voor de bemanstering en analyse
van water dat wordt geloosd op de riolering. Uit een oogpunt van controte op de toegestane eisen
in het Iozingsvoorschrifi 5.1 achten wij een controle op de tozing van de belangrijkste cornponenten, die eenmaal per kwartaal plaatsvindt, op zijn plaats. Overigens geeft voorschrift 13.2 de
mogelijkheid om in het kader vat1 toezicht en handhaving de bemonsteringsfrequetltie te verlagen
ais de resultaten vat~ de analyses voldoen aan de lszingseisen. Na minimaal $n jaar te hebben
voldaan aan de te controleren lozingseisen kan in het kader van het toezicht een vermindering
van de bemonsteringsfrequentie worden aangevraagd.
- onder F. Energie, artikel I(b): In dit voorschrii? is “Het verbruik aan huisbrandolie” vervangen
door “Het totaalverbruik aan zwavelarme huisbrandolie”.
113 de voorgaande beschouwingen zijn wij uitvoerig ingegaan op de bedenkingen van de Waddenvereniging en van FHS.
Mogetíjkheden tot bescherming van het milieu
a. Lucht:
De emissie van ~uehCverontreinigende
stoffen kan bestaan uit de volgende componenten.
- Totaal stof: afkomstig van de grondstoffen, het stneltzout, de zoutslakken en het cafciumcomponenten
hydroxíde dat wordt toegevoegd aan de raokgasstroom om luchtverontreinig:el~de
te binden. Na het doekfitter is de emissieconcentraGe maximaal 10 mg/nm3.
- Gasvormige chloorverbindingen: kunnen ontstaan door verontreiniging van de grondstof gebruikt
aluminium (o.a. kunststoffen) en door kaliumchloride (KCI) ats smelt- en afd&out. 5e etnissieeis uit de Nederlandse Emissie fiichtli,jnen-Lucht (NER) is 30 mglnm3.
- Gasvormige fluorverbindingen: uit het fluor dat in het smeltzout zit. De NER-eis is 2 mg/nm3.
- Organische verbindingen: kunnen worden gevormd tQdens het productieproces in de ovens uit de
verontreinigde grondstoffen. De concentratie in de rookgasen na het filter mag maximaal 25
mg/nm3 zijn.
- Zwaveldioxide: ontstaat door verbranding van zwavelarme huisbrandolie (HBO) in de ovens. De
uitworp van zwaveldioxide wordt beperkt door het zwavelgehalte in de HRO van maximaal
0,05%. De emissie-eis in de voorschriften is 100 mg/nm3.
- Stikstufuxidcn: kunnen ontstaan uit stikstof in de verlsrandingslucht (thermischc NOx) en
chemische gebonden stikstof in de brandstof(brandstof NUx) en eventueel in de
verontreinigingen (o.a. olie) van de grondstof.
- Dioxinen en furanen: kunnen worden gevormd tÌjdens het verbrundings- en productieproces in de
(smelt-)ovens, De emissie-eis in de voorschriften is 0,I nanogram toxiciteitsequivalentet~ per
normaal kubieke meter rookgassen (ng TEQ/nm3). De emissie-eis is ontleend aan het Besluit
fuehtemissfes afvalverbranding van 7 jatruari 1993 (Stb. 36). De toegestane emissie is maximaal
6 microgram per uur (ug/u) en 45 miiigram per jaar (~ng/~j).
De eventuele emissie van (zware) metalen is afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte
grondstoffen en de bijlegeri~lgsmetale~~,
die aan de smcll worden tocgevocgd. De vluchtige
metalen uit de ovens zullen ten dele in de koelkamers van het filter Condenseren op stofdeeltjes en
worden afgevangen in het doekenfíher. Het restant van de fvluchtige) zware tnetaien zai aan de
toeslagstof worden geadsorbeerd en eveneens door het doekenfilter worden tegengehouden. Buiten
de grenzen van het industrieterrein zaf een eventuele geuremissie van het bedriif niet waarneembaar zijn.

- JGIn sat~~~hang ~IICS de brief vat1 de mi~~ister van VRUM dd. 3Ojut1i 19% inzake het “rijksbefeid
geur” en de aanpassingen van cfc Herziene Nota Stankbeleid zQn er geen getrrvoorscf~rif~cti
opgenomen in de vergimnin~,r Overigens worden eventuele geurcomponenten grotendeel
geadsorbeerd door de ingespoten toeslagstof voor rookgasreiniging en afgevangen door het
doekenfilter.
De emissievrorscltriften en dc mcef- cn registr~t\tievoorschriftenmet betrekking tot luchtverontreiniging z[jn opgenomen in hoofstuk B f’L~t~J~f” van de vergunningvoorschriften, De voorzieningen, die FtlS-Deifziji treit, voldoen aan de stand der techniek als bedoeld in de EIGR. De
resterende emissies, na de r~ukgusreiní~t~iFitlg, voldnen aan het ALARA-beginsei (flest
practicabie means/ beste uitvoerbare technieken) uit de Wet tniticubcf~eer.
b. Gefuid:
FHS-Delfzi+jf ligt op het industrieterreitl Oosterhorn. Rondom dit industrieterrein is een @ti&+
zone vastgesteld als bedoeld in hoofdstuk V van de Wet geiuidhinder, De bijdrage van FHS aan de
gefuidsimmissie in de beoordefingspunten 38 (Weiwerd) en 40 (Lafieweer) is in beide gevallen 34
dB(h) etmaatwaarde. De getttidsbeiastittg van FCIS op de zcmegrens (50 dB(A) ctntaafwaarde) is
nog aanzietdÍjk
tager en daarom te vcrwaartozen,
Op grond van de gefuid\?crtno~el~nivencts(bronsterktes) en de gefuidsreducexcnde voorzieningen
en maatregelen uit de aanvraag voldoet het bedrijf aan de stand der techniek, De voorschriften zijn
opgenomen in hoofstuk C “Gefuid” van de vergunning. Op grond van voorschrift C.3 dient het
bedríjf binnen drie jaar geluidsemissicmetingen en gefuidsaverdrclcfltberekenit~gen uit te voeren
om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de gehtidsprognoses »ít het getuidsrztpport bij de
aanvraag. Om de piekniveaus op dc f,e»ordefit~SspLtntet~
38 en 40 in de nachtperiode te \iourkomen
mag er van 33.60 tut 07.00 uur in principe buiten de fabriekshal geen alun-tiniumscl?root worden
gestort uit vrachtwagens in de npsfagbosen.
c. Afvalwater:
Het bedrijfsafvaiwtater bestaat uit drie gescheiden stromen:
a. Huishaudeli.jk aftaìwater van de sauitaire voorzieningen, kantine en laboratorium. Deze
droogweerafvoer wordt zonder voorhchandefing ap de riolering geloosd.
b. Regenwater afkomstig van het dakoppervlak. Dit schone regenwater mag zonder cen
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden geloosd op omliggende
sloten of op het Qosterhornkrtr-taLII,
c. Regenwater afkomstig van het tcrrcinoppervfak, o.a. de opslagboxen met vloeistofdichte vloer
voor de opslag van alutnitGtmsehroot. dat verontreinigd kan zÍjn met olie. Dit verontreinigde
regenwater wordt via een slibvangput op de ri&ring geloosd met het huishoudelijk afvalwater.
De lozingseisen voor de riolering zijn opgenomen in hoofdstuk D “Afvalwater” van de verourzningvoorsdlriften. De eis voor chloride van 5.000 mg/l is een erg hoge waarde. Door het
iebruik van smeft- en afdekzout (kaiizout) in het productieproces is deze emissie nnvermi-jdefijk,
De eis is afgeleid van ervarîngscijfers bij andere geliJksoortige bedrijven.

e. Energie:
Voor het smeltproces in de trommelovens en voor de warmhoudovens heeft FHS om economische
en technische redenen gekozen voor het gebruik van zwavelarnle huisbrandoiie, Deze keuze is
gebaseerd op het lagere energieverbruik, de grotere betrouwbaarheid van de branderinstallaties en
ver het reinigen van de rookgasscn. Omdat de hete
van de werking van de doekf’ilterin.stailatie
rookgassen van de ovens met buitenlucht worden afgekoeld van 700 naar 140 graden Celeius,
zonder dat deze warmte wordt benut, dient het bedrijf een onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden om deze restwarmte intern her te gebruiken jvoorschrifi F.3 t/m F.5).
f. Opdag van grond- en afvalstoffen:
De opslag van grond- en hulpstoffen dient plaats te vinden op een vioeistofdichte vloer. Hiertoe
moeten de vloeren van de upslagboxen, het bijbehorende terrein, en de fabriekshal vloeistofdicht
worden uitgevoerd om de bodem te beschermen tegen bodemverontreiniging (voorschrift G- I en
G.2). De opslag van propaan en argon dient te voldoen aan CPR-richtli.jnen. De opslagtanks voor
huisbrandolie dienen te voldoen aan de de CTR-riehtlí.jn voor bovengrondse opslag (voorschrift
G*l2)
Mifieuzorg

De minister van Volkshuisvestin& Ruimtelijke Ordening en MiIieu heeft in oktober 1995 een
Circulaire, betreffende bedri.jfsinterna milieuxorg als basis voor een andersoortige vergunningverlening en handhaving, uitgegeven. Gekoppeld aan deze Circulaire is de handreiking
‘Bedrijfsinterne mitieuzorg ais basis voor een andere retatie tussen bedrijf en overheden’. Deze
handreiking benadrukt het belang van een goed werkend mílieuzo~~systeem.
FHS is voornemens
om binnen twee jaar na het het operationeel worden te starten met het opzetten van een milieuzorgsystee m.
Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Voorts willen wij er op wÌjzen dat Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer de vergunninghoudster
verplicht om bij het zich voordoen van een ongewoon voorval, waarbij nadelige gevolgen voor het
milieu ontstaan of kunrren ontstaan, maatregelen te treffen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen danwel te beperken en ongedaan te maken. Tevens moet het ongewoon voorval zo
spoedig mogelijk aan het bevoegde gezag worden gemeld. Op grond van artikel 17.2, lid 2, moeten
bepaalde gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding worden toegevoegd.
Afstuitende overwegia~es

Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavigc inrichting en de werking daarvan, zoals voor&? in
de voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verteend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande
voorschriften worden verbonden.

Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de A tgemene wet besluursrecht, de Wet
m iliertheheer, het Inrichtingen- en vergunr?ingenbePIuit
milieubeheer, en overeenkomstig dc door
B.V. alulrtiniuiitsrnelterij F.H.S. op 20 augustus 1997 ingediende verguï~nirlgaanvraag
en de
daarbij overgelegde tekeningen en beschri.jvingen, besluitend wij:

Hf.

aan de beschikking zoals bedoeld onder 1 de navolgende voorschriften te verbinden:

A. ALGEMEEN
1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2, Aan afle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hen te
verrichten werkzaamheden instrukties zi,jn verstrekt, dit zijn afgestemd ofy het gcstefde in de
aanvraag en de vergunning.
3. Vart de bedri.jfsvoering moet een registratie worden bijgd~nuden, In deze registratie moeten ten
minste zi:in spgenamen:
- de bedry fsti.iden;
- de verwerkte materialen;
- de hoeveelheden verwerkte materialen;
- de verwerkte hoeveelheden smelt~out.
Be registratie moet gedurende ten minste twee jaren ter beschikking staan van het bevoegd
gezag.

B, LUCHT
1. Ter controle en bewaking van de goede werking van de doekfïfterinstiffatie moetrn de
volgende procesparameters (continu) worden gemeten en geregistreerd:
- de temperatuur van de rookgassen voor het dockf?lter;
- de temperatuur van de rookgassen nu het filter;
- het dnlkverschif over fxt doekfIlter:
- de onderdruk in het systeem;
- de stofdetectie van de gereinigde ronkgassen na het doekfilter;
- de dosering van de toeslagstofvoor rookgasrciniging (het doseren VUII de toeslagstofen ket
aantal kilo’s toeslagstof per uur).
Op de registratie moeten de datum en de ti.jd zijn aangegeven, De registraties moeten
gedurende ten minste twee jaar ter beschikking staan van het bevoegd gezag.

- I9-

3. De rookgasreinigi2lgsinstallatie moet zodanig worden bedreven en onderhouden dat de onderstaande emissiecat~contratie-eisen per normaal kubieke meter drnge rookgassen (273 K, 10 1.3
kPa en bepaald bij actueel OZ), bepaald als halfuurgemiddetde concentratie, en onderstaande
vergunde uurvrachten in ki$ogramtnen per uur {kg/u) en jaarvrachten in kilogrammen per jaar
<kg/j), bij een rookgasdebiet van circa 60.00Q nmYu en een bedrijfstijd van 7,500 uren per jaar,
niet worden overschreden.
Component

Emissie-eis

Uurwacht

Jaarvracht

mginm3
kg/u
kg/j
_______--“__-_--_-_-__________________I_------------------~---------------------~------------------------------------10
Totaal stof
0,G
4.500
Gasvormige chioorverhindingen
30
13.500
13
(bepaald ais Cl-)
Gasvormige fluorverbindingen
2
0,12
900
(bepaaid als F )
Qrganische verbindingen
25
I i 250
1s
(bepaald als C)
Zwaveloxiden @Ux)
100
6.0
45.ooQ
(berekend als SO2)
Stikstofoxiden fNOx)
IOO
45.000
u,o
(berekend als NU2)
---JC-_---_^__---_--_____________^_L____-------------------------~--------------------------------------------------PCDD’S en PCDPs
0,l
6,O ugfu
45 mg/j
(nanagram T.E.Q.lmn3)
--_____---____----_-____ee_T_c__________--------~---------------------------------------~----~------------------3. Binnen één jaar na inbedrijfneming van de inrichting en hierna &n keer per drie jaar, tenzij met
het bevoegd gezag een andere frequentie wordt overeengekomen, moeten de emissieconcentraties van de componenten uit het voorgaande voorschrift, het rnokgasdebiet en het percentage
zuurstof (02) in de rookgassen en de emissies in kilqgrammen per uur worden gemeten en/of
berekend door een onafhankel$ke instantie. De afionderlijke controlemetingen moeten worden
uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Nederlandse Emissie Richtfijti~rt-LucI-it
@ER,
1992). Het meetplan, met daarin de wi,jae waarop, de omstandigheden waaronder. cie representatieve bedrijfssituatie en de meetdatum, moet vooraf worden goedgekeurd door het bevoegd
gezag.
4. De schoorsteen of het afvoerkanaai naar de schoorsten moet voorzien zijn van een goed bereikbare meetplaats en aansluitmogelijkheden ten behoeve van meetapparatuur. Re aanshtitpunten
moeten in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld. Alle meetplaatsen moeten
voldoen aan de eisen uit NEN-ISO 9096, voor zover van toepassing.
5. In het rapport van de afionderli.jke emissiemetingen moet ten minste het volgende worden
opgenumen:
- de opzet van de controlemetingen;
- ds toegepaste meetmethode (monsterneming, rnonster~voor)behalidelin~ en analysemethode);
- de bedrijfs- en procesomstandigheden die voor de beoordeIing van de meetgegevens van
belang zijn;
- de resultaten van alle afzonderlìjke metingen (concentraties, debieten, massastromen);
- de onnauwkeurigheid van de meetmethode, uitgedrukt als tweezijdig 90% betrouwbaarheids
interval;

- 20 - de toetsing van de emissie-eisen uit voorschrift 8.3; en
- indien een emissie-cis wordt overschreden: de maatregelen die zÍ*in (worden) gcnomcn om te
kunnen voldoen aan de vastgelegde emissie-cis.
6. Ri.j elke afzonderlijke emissiemcting 31s bedoel<l in voorschrift R.3 gcídt de emissie-& uit
voorschrift B.2, Het resultaat van altc afionderfijke meetwaarden (haIfcrurgcrniddeIde),
verminderd met de onnauwkeurigheid van de meetmethode -zo mogelijk ontleend aan de norm
of richtiijn vuor de toegepaste meetmethode en opgebouwd uit fouten bij monsterneming,
monsterbehandefing en analyse- moet lager zijn dan de gestelde emissie-eis.

7 . Binnen vier maanden na de rritvoering van de controlemetingen ingevolge voorschrift B.3 moet
het meetrapport in tweevoud worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

C. GELUID

...

1. Het equivalente geh~idniveau op reIerentiepunt 5 I en 53 van figuur 1 uit het akoestisch
onderzoek rapport G.97.047S.N t 4 augustus 1997 bij de aanvraag om vergunning, veroorzaakt
door apparatuur en handelingen die behoort bÍj respectievelijk worden uitgevoerd aan deze
inrichting, mag bepaaId en bcoordectd op een hoopte van 5 meter volgens de in het ICGrapport IL-HR- 13-0 1 gesteidc regels, de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

Referentiepunt 5 3 :

n. 63 dB(A) van 07.00 nur tot 19.00 uur:
b. 63 dB(A) van 19.00 uur tot 33.00 uur;
c. 63 dB(A) van 23.00 mlr tot 07.00 uur.
2. Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door getuidpieken afkomstig van deze inriditing
(Lmax), mag, gemeten in de meterstand “fa.@“, de in het voorgaande voorschrift genoemde
waarden met niet meer dan íU dB(A) overschrijden.
3, Binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergum?ing dient aan het bevoegd gezag een
rapport in tweevoud te worden overgelegd, waarin de vnIgendc gegevens z;Lin opgenomen:
- een beschri.jving van de gch~idbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geiuidvermogen per oktaafband en in
dB(A);
- een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidniveaus in de
beoordelingspunten 38 en 40 WW @uur 2.2 en de referentiepunten 5 I t/m 54 van figxmr I uit
het akoestisch onderzoek rapport C.97.0478.A/14 angustus t 997 bij de aanvraag om
vergum~ing.

D, AFVALWATER
1. Het op de rialering te lozen afvaiwater dient aan de volgende eisen te voldoen:
a. de zuurgraad uitgedrukt ais waterstofioïlen-exponent (pH) moet ten minste 6,5 en mag ten
hoogste 9 bedragen;
b. de temperatuur mag niet koger zÌ,jn dan 25 OC;
c. het gehahe aan chlaride mag niet meer bedragen dan 5000 mg/l;
d. het gehalte aan sulfaat mag niet meer bedragen dan 300 rng/f:
e. het gehalte aan ffuoride mag niet meer bedragen dan 15 mg/I;
f. het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mgll;
g. het gehalte aan ortopgeIoste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 200 mg/l.
2. Vergunninghoudster moet eenmaal per kwartaal, tenzij met het bevoegd gezag een andere
frequentie wordt overeengekomen, in steekmonsters van het op de riolering te lozen afvalwater
onderzoek uitvoeren naar de concentraties van de stoffen fluoride, minerale olie en onopgeloste
bestanddelen. De registratie van de anaiyses moet gedurende twee jaren ter beschikking staan
van het bevoegd gezag.
3. Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen de
afvalwaterstromen via voorzieningen te worden geleid. die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeteinden. De voorzieningen dienen zodanig te worden gepíaatst, dat deze te aUen tijde goed
bereikbaar en toegangkelijk zijn.
E. BBDEM
1. Voorafgaand aan de start van het grondwerk voor de oprichting van de inrichting doch uiterlijk
&$n jaar na het van kracht worden van deze vergunning moet de kwaliteit van de grond en toet
grondwater van het terrein van de inrichting worden bepaatd door middel van een bodetnonderzoek (bepaling nulsituatie), Dit onderzoek kan zich beperken tot die delen van de
inrichting waarvan het redelÌ,jkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden
van de vergunning bodemverontreiniging kan voordoen, dan wel deIen van de inrichting
waarvan het niet is uitgesloten dat daar in het verleden met verontreinigende stoffen is gewerkt.
Het onderzoek moet ten minste voldoen aan het “Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB
met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek”, SDU. Den Haag, oktober 1993, ISBN 90120-8 I 18 1. Tevens moet het onderzoek voIdoen aan de eisen die zijn neergelegd in het rapport
Voorlopige Praktijk Richtlijn (aangepaste VPR, 1988). Het onderzoeksplan dient door het
bevoegd gezag te worden beoordeeld voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. Het
bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek. Indien
op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, voorzieningen dienen te
worden getroffen welke het uit te voeren onderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogelijk
maken, moet het mderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn
getroffen. De resultaten van het onderzoek moeten binnen twee maanden na het bekend worden
ftiervan worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
2. Indien naar aanleiding van het onderzoek een grond- en/ofgrondwaterverontreiniging wordt
geconstateerd en er uiteindelijk een grond- en/~fgrondwate~anering moet plaats vinden, mag
door het inrichten van het terrein de verontreiniging niet onbereikbaar enlof verspreid worden.

3. In geval van een redeli.jk vermoeden van vcr~ntreiniging van de grond cniof’het grotx.iwater,

danwel na beëndigìng of wcziging van de inrichting, dient de vergunninghoudster, na een
daartoe strekkend verzoek van hel bevoegd gezag, binnen drie maanden nu ontvangst van dit
verzoek een onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond
en/of het grondwater van het terrein van de inrichting, identiek aan de vastszeliing van de
nttlsituatie. Het anderzoeksplan dient door het bevoegd gezag te worden beoordeefd voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek maeten binnen
twee maanden tta het bekend worden hiervan, worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
F. ENERGXE
1. De ver~unriìndlaudster mocl een cnergicb~khottdin~ bij houdeu, waarin per maand wordt
aangegeven:
a, De afgenomen energie voor het gehele bedri.jf met betrekking tot:
- aardgas (m3);
- elektriciteit <kWh);
- overige brandsM?èn, waaronder huisbrandolie;
- water (fn3).
b. Het totaalverbruik aan zwavelarme huisbrandolie (in GJ) per eenheid geproduceerd secundair
aluminium.
c. Het: procesona#lankclijkc ettergievcrbruik (zoals voet gebouwen. laboratoria, kantoren ed,) per
energiedrager.
d. De produktiehoeveefheden/l~oevcclhedet~ verwerkte grondstoffen.
2. De ver~unnil?ghoudster moet twee jaar IM i~~bedri,jfsteIling en vervoIgens jaarlijks, voor 1 maakt
aan het bevoegd gezag rapporteren over de verbetering van de energie-efficiëncy. In de
rapportage moeten ten minste de volgende gegevens zijn opgenamen:
- het totafe energieverbruik (in TJ) per energiedrager over het voorbije kalenderjaar;
- maa&egelen die van invloed zi.jn geweest op het totale energieverbruik;
- de energie-effieiëncy-verbetering (in % of index) over het voorbi-je kalendetjaar;
- een overzicht van de in dat jaar uitgevoerde pro-jekten;
- een overzichr van de in het komende jaar voorgenomen maa@egelen en onderzoeken,
onderverdeeld naar:
a. energiebeheer en goad housekecping projekten;
b. e~ciencyverbeteringsp-iekten;
c. vervangings-Istrateaische pt$ekten.
3. Binnen een jaar na het van kracht worden van de vergunning moet een anderzock zijn
uitgevoerd naar de mogelijkheden om op tecl~nisch en bedr~-jfs-ecotlonsiscl~ aanvaardbare wijze,
de warmte in de koelhteht die uit het koelsysteem voor de afkoeling van rookgassen/afgassen
van de ovens komt, in de inrichting (her) te gebruiken: bÍjvoorbeeld ais voorverwarmde
verbrandingshtcht voor de oliegestookte branders van de roterende trommelovens (smeltovens)
en/of de warmhoudovens.
4. De resultaten van het energieoudcrzoek uil het voorgaandc voorschrift moeten binnen twee
tnaartdet~ na de uitvoering van het onderzoek worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
5. Si*j het ontwerp, de lay-out eu de (detail) engineering van het koelsysteem van de
raokgasreirtigingsinstalia~i~ moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden tnet de
mogelijkheden van de stand der techniek voor terugwinning en hergebruik van warmte.

.
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1. Het terrein van de inrichting voor de opslag van aluminiumschroot moet zijn verhard en
vloeistofdicht zijn, afs bedoeId in de Nationale BeoordeIingsrichtlijn BRL 2362, 1 mei 1996
d
(Kiwa).
2. De vloer van de fabriekshal moet vIoeistofdicht zijn, als bedoeld in de Nationale
Beoordelingsrichtlijtt BRL 2362, 1 mei 1996 (Kiwa).
3. Op het terrein van de inrichting mogen geen gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in het Besluit
aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen van 25 november 1993 (Stb. 617, 1993) voor het
gebruik als grondstof voor de produktie van secundair afttminium worden opgeslagen of
verwerkt in het produktieprctces.
4. 8m stofverspreiding te voorkomen moet fi&jnkarrelig aluminiumslak (dress) worden opgeslagen
in de fabriekshal,
5. De bij het smeltproces vrijkomende gestolde afdekzouten (zoutslak) moeten in afwachting van
afvoer uit de inrichting worden bewaard in een container of box in de fabriekshal.
6, Van alle partijen grondstoffen en hulpstoffen moet een administratie worden bijgehouden met
betrekking tot de datum van ontvangst, de datum verwerking, de hoeveelheden, de
aanvoerwijze en de herkomst van de partijen.
7, Gasflessen waarvan de goedkeuring niet, af blijkens de ingeponste datum niet tijdig, heel?
piaatsgevonden door een erkende instantie, mogen niet in de inrichting aanwezig zíjn. De
beproeving van flessen met acetyleen, argon, menggas, propaan en tetreen dient eens in de 10
jaar te geschieden, van zuurstofflessen eens in de 5 jaar.
8. De wijze van opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleen- en zuurstofflessen, moet
tevens voldoen aan de publikatie van de Arbeidsinspectie: “Aanwijzingen voor de opslag,
vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen”. P. no. 7 (uitgave 197 1, zevende druk).
9. De wijze van opslag, opsteHing en gebruik van propaanflessen moet tevens voldoen aan de
publikatie van de Arbeidsinspectie: “Propaan, gebruik uit flessen”, P. no. 46 (uitgave 1986,
vierde druk).
1 Q.De prapaangastank moet voldoen aan de richttdn van de Commissie Preventie van Rampen
door Gevaarlijke Stoffen: ‘“Propaan (5 m3); de opslag van propaan en butaan in stationaire
bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m3 en ten hoogste 5 m3”, GPR 1 1-2
(uitgave 1986, eerste druk).
l \ De argongastank moet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften uit de publikatie van
de Arbeidsinspectie: “De apsfag en het gebruik van kooldioxide”, P. no. 134-5 (uitgave 1980,
eerste druk),
1 Z?.I?e tanks voor huisbrandolie moeten voldoen aan de richtlijn van de Commissie Preventie van
Rampen door Gevaarlijke Stoffen: “Vtoeibare aardolieprodukten, bovengrondse opslag kleine
installaties”, CPR 9-2 (uitgave 1985, eerste druk).
13. De vloeistofdichte bakken (in zeecontainers) voor het opvangen van huisbrandolie in tanks van
20.000 en 30.000 liter moeten de volledige inhoud van de bijbehorende tank kunnen bevatten.
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I _ De vergunninghoudster moet een afvalstoffenregistratie bijhouden waarin de votgende gegevens
zijn opgenomen:
a, De aard, herkomst, en samenstelling van hoeveelheden van de binnen de inrichting ontstane
afvaistof- en/of reststofstromen,
b. Re aard, samenstelling en hoeveelheden afvaf- enlof reststoffen die intern worden:
- hergebruikt;
- gebruikt voor nuttige toepassing;
- op andere wijze worden verwerkt.
c. De aard, samenstelling, hoeveelheden, datum van afgifte, transporteur en (eind)bestemming van
de afval- en/& reststoff‘n die verwijderd worden uit de inrichting, met de daarbij behorende
code volgens de landelijke afvafstoffencodelijst, uitgesplitst naaf:
- hergebruik;
- nuttige toepassing;
. verbranden, composteren of andere verwerkingswijze;
- stvrten.
d. De afg~~~formu~ieren voor gevaarlijk afval moeten gedurende een periode van drie jaar worden
bewaard. Bovenstaande gegevens moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op verzoek
aan de toezichthoudend ambtenaar worden getoond.
2. De vergunninghoudster moet jaarlijks voor I maart een overzicht van de
afvalregistratiegegevens, uit voorschrift H. 1 .b. en e. van het voorafgaande kalenderjaar, aan het
bevoegd gezag overleggen.
3. Er mogen geen (bedrijfs)afvdstoffen van wetke aard en in wetke hoeveelheid dan ook worden
gestort, verbrand of begraven op het terrein van de inrichting.

IV.

te bepalen dat een exempkxar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
1.
B.V. aluminiumsmelterij F.H.S. Fahrenheitstraat 2-4, 7701 BV Dedemsvaart.
2.
de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen,
Postbus 630,9700 RP Groningen;
de regionaal inspeeteeur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne,
3.
Postbus 30020,970O RM Groningen;
het cotlege van burgemeester en wethouders van de gemeente DeIfzijt,
4.
Postbus 20.000,9930 PA Deffzijl.
5.
de Waddenvereniging, Stationsstraat ?,97 11 AR Groningen.

Groningen, 2 december 1997,

e Baten voornoemd:

, voorzitter.
, griffier.

