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Beschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Chemicals bv, locatie
Delfzijl, Oosterhorn 4 te Farmsurn ín de gemeente Delfzijl, kadastraab
bekend
gemeente Delfzijl, sectie o?, nr. 6, om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wn) f

Aanvraag ve.raunninE,
Op 13 november 1996 ontving& wij een brief van Akzo Nobel Chemicals bv,
Locatie Delfzijl, hierna vcslal te noemen: Akzo Nobel, gedateerd 12 november
1996, kenmerk BhE/Klr. Hier?ij vraagt Akzo Nobel voor het Diafragma Electrolyse Bedrijf (DEB) een veranderingsvergunning
als bedoeld in artikel 8.1,
eerste lid, sub ô van de Wm.: De verandering betrefr het vervangen van de
bestaande chloorleiding
ten :hehoeve van de leverantie van chloor van het DEB
aan Aramid Products door eei nieuwe, @-Otere leiding ten behoeve van de
Leverantie van chloos van he!t DEB aan zawel Ararnid Products als de nieuwvcs~íping van BF Goodrich.
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GRONDEN
1.

VAN

DE

BESLISSING

ALGEMEEN.

In verband met de op de voorliggende aanvraag om vergunning ingexrslgc
nemen beslissing overwegen wij het volgende.

de Km tp

In het Diafragma Electrolyse Bedrijf (DEB) van Akzo Nobel wordt chloor geproduceerd door middel van electrolyse van pekel. Het DE3 is gelegen op het
grootschalige industrieterrein Oosterhorn
binnen de zogenaamde Akzo-locatie.
Het bedrijf Aramid Products
- een joint venture van hkzo Nobel, en in de :ot
de aanvraag behorende stukken soms ook aangeduid als "Aramide" of "Arami" is hier eveneens gelegen. Aranid Products gebruikt chloor van het DEB als
grondstof VQQL- de productie van TDC (tereftaloyldichloride). TDC is tén van de
monomeren waaruit Aramid Products het aramide-polymeer vervaardigt. Het
benodigde chloor wordt per leiding aangevoerd, Binnen de Akzo-locatie zal in
F997 ook het nieuwe bedrijf BF Goodrich worden gevestigd. BF Goodrich zal CPVC
(post-chlorinated PVC) gaan produceren uit PVC en chloor. Het benodigde chloor
zal worden betrokken van het DEB van Akzo Nobel en per leiding worden
aangevoerd.
Het
industrieterrein, dat zich onmiddellijk ten oosten van Delfzijl bevindt.
wordt aan de noordzijde begrensd door het Zeehavellkanaal.
Dit kanaal staat in
directe verbinding met het Eens-Dollardestuariwn,
hetgeen onderdeel uitmaakt
vaal de Waddenzee. Het industrieterrein wordt aan de zuidkant ontsloten door diC)r)ster~-lorntla\rt-n
(respectievelijk het Oosterhoonkanaal)
Het gebied ten oosten
tin ten zuiden erv‘an heeft in aa11zienlijke
mate eell agrarische best~nmíng
i i1;1;1s: de ;~;~nweviglleid
van clukele
grote chernischr
fabrieken eii het terpdorp
Kc. i iG<' 1.d)

. ....
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Voor het DEB zal in 1997/195
revisievergunning) worden aB
Vergunningenplan hkzo Nobel
staat hebben opgesteld ten k
sering van de milieuvergunni

een nieuwe Wm-vergunning (een zogenaamde deelgevraagd, een en ander in het‘ kader van het
-Ifzijl, dat wij in nauw overleg met Rijkswaterhoeve van een planmatige aanpak bij de actualigen van Akza Nobel Uelfzijl.

Ten slotte merken wij nog htIn artikel 8.8 van de Wet mi
het tweede en het derde lid
hij de beslissing op de aany
waarmee door het bevoegd ge2
te worden gehouden, en welke
geval in acht dient te nemer
onderscheidene in arEikel
8.
van de te geven beschikking
desbetreffende elementen in

volgende op.
ieubeheer
worden ín successievelijk het eerste,
e elementen aangegeven die door het bevoegd gezag
aag in ieder geval moeten worden betrokken,
g bij de beslissing in ieder geval rekening dient
het bevoegd gezag bij de beslissing Ln ieder
Het moge duidelijk zijn dat het erom gaat dat de
bedoelde elementen materieel. in de overwegingen
orden
verdisconteerd, uiteraard voorzover de
et concrete geval daadwerkelijk aan de orde zijn,

Onderstaande overwegingen zS
informatie dat daarmee overc
gegeven aan genoemd artikel

n zodanig opgebouwd en bevatten zodanige
nkomstig de bedoeling van de wet uitvoering is

j d me t

.8 v a n d e w e t .

algemene

regels

a 1s bedoeld in artikel 8.9 van de

a. Wet- en regelgeving

lleil van een richtlijit
(nPost-Se~e~~")
betrof-vallen f3ij bepaalde industrièle
activiteiten. Hrtan de Ran.d der Europese Gemeenschappen van 24
va11 zware ongevallen f,ij bepaalde industriële
EG 1982, L 230) en van 19 maart 1987 (87/2LG/EG)
wijziging van dr richtlijn 82/50l/EEG.
In de NeRiehLlFjnen
verder uitgewerkt. Bedrijven waarvan
tentífel
gevaarlijk moeten worden aangemerkt,
Risico's Zware &gevallen (BRZO) sinds 8 juli
len van een Extern Veiligheid5
Rapport {EVR).
ressorteert onder de werking van het BRZO en
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heeft medio 1989 een EVR opgesteld. Sij de beoordeling van dit EVR hebben wij
geconcludeerd dat de berekende risico's voldoen aan de normstelling in de bij
het NMP behorende Nota "Omgaan met risico's".
Zoals aangekondigd in het Bedrijfsmilieuplan 1993-1996 heeft Akzs Nobel het
EVR
in 1996 geactualiseerd, met als peildatum 31 maart 1996, Dit herziene EVR,
dat is opgesteld conform de door het IPO uitgebrachte "Handleiding voor het
opstellen en beoordelen van een EVR", is in concept gereed en zal naar verwachting in de loop van het jaar 1997 bij ons college worden ingediend. Het
herziene EVR vormt zowel een actualisering, met de nodige bijstellingen en
aanvullingen,
als een nadere nuancering en verfijning ten opzichte van het EVR
van 1989. Het herziene EVR moet, evenals dit het geval is met het eerste EVR,
worden aangemerkt als een passief openbaar document; het zal dus voor derde
belanghebbenden ter inzage beschikbaar zijn op dezelfde wijze als dit het
geval is met het huidige EVR.
In de jaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van genoemd BZRO heeft Akzo
Nobel met betrekking tot de chloorleiding van het DEB naar Aramid Products
reeds additionele maatregelen op het gebied van externe veiligheid getroffen,
onder meer in het kader van de uitvoering van voorschriften verbonden aan de
door ons verleende revisievergunning van 25 februari 1986 (zie onder d.).
b.

De

gevraagde

verandering

de aanvraag blijkt ctnr de nieuwe chloorleiding zowel bij ltet DEB als Uij
Aramícl Product:s
en BF Goodrich
zal worden voorzien van snelafsluiters
Tevens
wordert op deze locaties drukopnemers
en hoeveelheidsmeters
geïnstalleerd.
De sr~e?afsluiters
worden automatisch gesloten - en daarmee de leiding ingrhiokt - als:
l!bt
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1. de druk in de leiding al
afsteldruk
van de geïnst:
2. de som van de hoeveelhei
kleiner is dan de hoevee
voorziening, die in de t
bedoeld voor het kunnen
Deze heveíligingen werken z
opslagtanks als hij leverir
gegeven op de hij de aanvra

gevolg van breuk of lekkage daalt beneden de
Fileerde
drukopnemers (-schakelaars):
smetíngen
bij Aramid Praducts en BF Caodrich
heidsmeting
bij het DE% (flo~?erschilmeting);
deze
staande situatie niet aanwezig is, is met name
eteeteren
van kleinere lekkages.
we? hij levering van vloeibaar chloor uit de beide
uit spoorkeZelwagens.
De beveiligingen zijn aang gevoegde tekeningen CCW140121-1
en CW142904.

c. Ik met de verandering sa enhangende

risico's

Ter voldoening aan het gest lde in artikel 5.17, lid 2 van het Inrìchtingenen vergunningenbesluit mili ubeheer is als bijlage bij de aanvraag gevoegd het
rapport "Kwantitatief risic
van de chloortransportleiding
van DE% naar Aramid
d.d. i november 1396).
Products en BF Goodrich"
(d cument nummer 1.997.421A
nvraag gevoegde document is het risico van de
omgeving
beschreven. Daarbij ís voor wat berreft
sico (IR) een vergelijking gemaakt - op locatien de bestaande situatie. In dit verband willen wij
dat onder de nieuwe sitxntie wordt verstaan de
na realisering van de nieuwe chloorleiding en dat
wordt verstaan de situatie per 31 maart 1996 zoals
enoemde concept van heg herziene EVR. De in dit
stemt nageneeg
volledig ove reen met de situatie
VR van 1989.

d.

De

aan

de

verandering

te stellen

voorschriften
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3.

Onp,ewone

voorvallen met milieuschadelijke

e-ffecten.

Indien ten gevolge
van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de
normale gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu
zoals l.ucht- > water- of bodemverontreiniging, geluidhinder, stank, brand of
explosie (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed, dienen daarop door de
vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat QII!
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze ongewone
voorvallen van toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van
de Wet milieubeheer ("Haatregelen in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent
dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk
melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te nemen op
basis van hoofdstuk 17 van de wet. Aangezien
de regeling uitputtend moet
worden geacht, is eE geen plaats meer voor regeling van die materie in een aan
de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet dan ook worden volstaan
met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de wet.
Volledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het: provinciaal
bestuur in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer 050-3180000,
en
bij voorkeur dienen te worden bevestigd per telefas onder nr. 050-3164632.

111. /,dviezen

en bedenkingen naar nanleidinn

van het ontwerp-besluit.

Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging
(21 februari t/m 20
maart 1997) zijn schriftelijke bedenkingen (art. 3:24, lid 1, Awb) ingebracht
door de Waddenvereniging en Greenpeace, mede namens de Seichting
Natuur en
Milieu, de
Vereniging Milieudefensie, de Brabantse Milieufederatie
en de ZuidlIoli;~~~dsc~
Milieufederatie.

0.

Benadrukt wordt dat "een" EVR gezien zijn beperkingen op dit moment ten onrechte geen enkele aandacht besteedt aan de risico's voor het milieu ten
gevolge van een (chloor)calamiteit.

1. Ongewenste overcapaciteit van de leiding.
De Leiding, die in de aanvraag beschreven is, dient voor het transport van
chloor naar Aramid Products en naar BFGoodrich.
Beidc bedrijven hebben een productiewijze die - althans ten aanzien van het
g~ibruik van chloor - hatchgewijs is. Dit betekent dat gedurende korte perioden
cllboor tlaar beide bedrijven getransporteerd wordt, en dat gedurende de rest
va71 de tijd geen chloor verbruikt wordt.

.......

De capaciteit van de chloor
gelijkzijdige vraag van Ara
betekent dar. de capaciteit
gemiddelde vraag, maar op t
zijn berekend op het masfmo

eiding is zodanig ontworpen dat aan een eventuele
íd Products en BFGoodrich
voldaan kan worden. Dit
an de chloorleiding
niet gebaseexd
is op de
maximale vraag, Ook de veiligiheidsvoorzieningen
e gebruik,

2. EVR zegt niets over risi
Op zich is het juist dat ti
uiteindelijk chloor per wae
te bedenken dat de risico's
liet een los- dan wel een 1;
risico is namelijk het sant
lossen) per tijdseenheid. L
patroon te zFe~- geven. Het
twintig. Omdat een stop var
afname van chloor tijdens c
en BFGoodrich,
te weten ca.
spnorketelwagons,
die per L
stop van het DEB is dus laf

o's overslag spoorketelwagons,
dens een al dan niet geplande stop van het DES
n aangevoerd zal moeten worden. Men dient exrenwel
va11 verlading niet bepaald worde11
door het feit of
dhandeling
betreft. Bepalend voor het totale
1 afgehandelde chloorspnorketelwagons
(laden of
arm zal een stop geen wezenlijk ander risícoantal wagons dat per week geladen wordt, bedraagt
het DEB samenvalt
met een stop van het CKB, is de
n stop beperkt tot de afname door Aramid Produets
1'1,8 kg/s. Dit komc overeen met ongeveer tien
ek gelast moeten worden, Het risico tijdens een
r dan het sisico
tijdens productie.
volledig.
onderdeel van de bedenkLngen

onvoldoende wordt
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Aramid Broducts en BF Goodrich" (zie ook hierboven punt 2, ad c, van onderdeel
II van de overwegingen).
lirsiCos~:;l:;tl0'ai~~~st~~~~-~n~~~a~~~~g~~~~~~,f~o~~~~,

dat de contouren
van het
, voor zover deze contouren
buiten de inrichting vallen. Het beleid inzake de externe veiligheid kent de
term "verwaarloosbaar risico" (uit de nota "Omgaan met risico's") niet meer
dit als gevolg van de motie Esselink/Feenstra
(21 oktober 1992), waarin wordt
gesteld "... dat het Rijk zich .., dient te concentreren op het formuleren en
handhaven van het maximaal toelaatbaar risico, .Lb".-Pit betekent dat het
maximaal toelaatbaar risico op het niveau van 10
j
wordt qy+m;tis
verwaarloosbaar risico (hetwelk voorheen op het niveau van 10
hiermee in het kader van het beleid als inhoudelijk criterium komen te
vervallen.
4.

EVR-individuele

risico's te groot.
het vo ige punt is reeds aangegeven dat binnen het
Yi;;bpTd";;';;-"
y-' en lo-8: j -1
geen expliciete betekenis meer hebben.
Daarbij zijn ook de redenen geschetst die ertoe hebben geleid dat de term
"verwaarloosbaar risicofl
in het beleid geen functie meer heeft.
Voor de beoordeling van het Individueel Risico worden alleen "kwetsbare"
Methalloo
en Neste worden niet als kwetsbare functies
functies meegeIwmen.
beschouwd, dit op grond van de redenen die hierváór onder punt 3 uiteen zijn
gezet.
5.

EVR-konklusies

aanvechtbaar.

BESLISSING:

....

r:

-
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1.

aan Akzo Nobel Chemieals
bv: locatie Delfzijl, een veranderingsvergunníng als bedoeld in &tikel 8.1, eerste lid, sub b van de Wet
milieubeheer te verle:nen
voor het Diafragma Electrolyse Bedrijf, tot
het vervangen van de Ibestaande
chloorleiding ten behoeve van de
leverantie van chlooc
van het DEB aan Aramid Products door een nieuwe,
grotere leiding ten b:ehoeve van de leverantie van chloor van het DEB
aan zowel Aramid Products als de llieuww-vestiging
van BF Goodrich.

11.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning
bestaat, de volgende 'bescheiden deel uitmaken van de vergunning:
a. de hoofdstukken 1 ,t/m 4, met inbegrip van het document "Kwantitatief
risico van de chlaartransportleiding
van DEB naar Aramíd Products en
3F Goodrich" (docl@nent
nummer 1.997,42lA
d.d. 1. november 1996);
b. deel-plattegrond !&zo Nohel locatie met trac@ van de chloorleiding;
c. de tekeningen CCWl~U121-1,
CCW140122-2
en CW1&2904.

III.

te bepalen dat een ex!emplaar
van deze beschikking zal worden
toegezonden aan:
1.
Akzo Nobel Chemicals
b.v., locatie Delfzijl;
2.
burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van
3.
het
m i l i e u , Ce Groningen;
4
de Waddenver~~nigina,
vestiging Groningen, te Groningen, CR de
Stichting Greenpeace,
Delfzijl;

-

