GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVfNCX ERONtNi3EN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 13 november 200 1.
Nr, 2001-17.529146,
RMM

Reschikken hierbij op de aanvraag van Akzo Nobel Chemicals BV te Delfzijl om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor het Chloorkoolwaterstoffenbedrijf.
1.

AANVRAAG VERGUNNING

Op 1 februari 2001 ontvingen wij een brief van Akzo Nobel Chemieals BV, locatie Delfzijl (hierna:
Akzo Nobel), gedateerd 30 januari 2081 (kenmerk 023-Jze/Btr). Hierbij vraagt Akzo Nobel voor het
Chloorkoolwaterstof’fenbedrìjf {hierna: CKB) door middel van een ge’nttegreerde aanvraag:
1.
een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) (zogeheten
deel-revisievergunning);
2.
een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor de
lozing van afvalwater op het Zeehavenkanaal en de Gems;
3.
een nieuwe vergunning ingevolge de WVO voor de lozing van afvalwater op de Oosterhornhaven, in het beheersgebied van hel waterschap Hunze & Aa’s.
De onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons College, de onder 2. genoemde vergunning
bij Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland en de onder 3. genoemde vergunning bij het Waterschap Hunze & Aa’s.
Akzo Nobel heeft de vergunningaanvraag vervolgens nog aangevuld bij brieven d.d. 20 februari, 2 mei
en 22 mei 200 1 (door ons ontvangen op respectievelijk 22 februari, 4 mei en 28 mei 2001)

In haar bovenvermelde briefd.d. 30 januari 200X gaat Akzo Nobel uit van een gecoördineerde
behandeling van de bij die brief ingediende aanvragen. Derhalve wordt door ons College toepassing
gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm.
Leeswijzer van deze beschikking
Deze beschikking is opgebouwd uit een vijftal onderdelen, te weten:
1.
Aanvraag vergunning;
11.
Gevolgde procedure;
III.
Gronden van de beslissing;
IV. Bespreking van de tegen de ontwerp-beschikking ingebrachte bedenkingen;

V.

Afsluitende overwegingen inclusief de besluiten en de aan de vergunning te verbinden
voorschriften;
Vl. Afschriften.
Aansluitend aan deze vijf onderdelen zijn de bijlagen gehecht. In de bijlagen vindt u een begrippenlijst
en een inhoudsopgave van deze beschikking.
11.

GEVOLGDE

PROCEDURE

Wij hebben voor deze aanvraag de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in Afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wm.
Wij hebben een exemplaar van de aanvraag, inclusief de door ons op 22 februari 2OOlontvangen
aanvullende gegevens, gezonden aan de wettelijk aangewezen adviseurs en aan de andere betrokken
bestuursorganen (onze brieven d.d. 2 maart 2001, nr. 2001-2276/9, RMM).
De door ons op 4 mei en op 28 mei 200 1 ontvangen aanvullende gegevens hebben wij tezamen met de
ontwerpbeschikking gezonden aan de adviseurs en bestuursorganen voornoemd.
Het Besluit risico’s zware ong;evallen 1999 (BRZO ‘99)

Op grond van het BRZ0’99 dient Akzo Nobel voor haar inrichting te Delfzijl een veiligheidsrapport
(VR) op te stellen. Het CKB valt onder de werkingssfeer van het BRZ0’99 vanwege de aanwezigheid
van 7 m3 chloor en 203 1 ton gevaarlijke stoffen conform deel 2 van het BRZ0’99. Het toetsingscriterium voor het opstellen van een VR wordt overschreden door de aanwezige hoeveelheden van
deze stoffen, d.w.z. dat er sprake is van de aanwezigheid van de desbetreffende stoffen in het
onderdeel CKB van de inrichting van Akzo Nobel in hoeveelheden die liggen boven het minimum van
de hoeveelheid waarbij de opstelling van een VR verplicht is.
Ingevolge artikel 5.15, lid 1, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer dient een
vergunningaanvraag voor een VR-phchtige inrichting vergezeld te gaan van die onderdelen van het
VR die betrekking hebben op de risico’s voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.
In het onderhavige geval heeft Akzo Nobel op 26 januari 2001 het volledige, de geheie inrichting
omvattende VR separaat bij ons College ingediend (ontvangstdatum 1 februari 2001). Vervolgens
heeft Akzo Nobel op 27 februari 2001 een addendum bij dit VR bij ons ingediend (door ons ontvangen
op 6 maart 2001).
Wij hebben een exemplaar van dit VR respectievelijk addendum gezonden aan de wettelijk
aangewezen adviseurs en aan de andere betrokken bestuursorganen.
Hij brief van 28 maart 200 1, nr. 2001-5603113, RMM, hebben wij de adviseurs en bestuursorgancn
voornoemd er op gewezen dat het hun toegezonden exemplaar van het VR mede is bedoeld om te
worden betrokken bij de verdere afhandeling van de geïntegreerde vergunningaanvraag voor het CKB.
Nadien heeft Akzo Nobel op í0 mei 2001 een herzien VR (ter vervanging van het eerder ingediende
VR) bij ons ingediend (door ons ontvangen op 18 mei 2001). Dit VR is vervolgens nog aangevuld met
een addendum (ingediend bij brief d.d. 18 juni 2001).
Ook van het herziene VR en bijbehorend addendum hebben wij een exemplaar gezonden aan de
wettelijk aangewezen adviseurs en aan de andere betrokken bestuursorganen.
Voor het kunnen doorlopen van de onderhavige vergunningenprocedure is het noodzakelijk dat het
VR, voor zover dit betrekking heeft op het onderdeel CKB, ontvankelijk is (in behandeling kan
worden genomen) voor wat betreft de risico’s voor het milieu en de mens buiten de inrichting.
Over het ingediende VR heeft een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met de Arbeidsinspeetic
regio Noord en de directie Brandweer van de Hulpverleningsdienst Groningen.
Met deze bevoegde gezagsinstellingen zijn wij van oordeel dat het VR, voor wat betreft het onderdeel
CKB, in behandeling kan worden genomen voor wat betreft de risico’s voor het milieu en de mens
buiten de inrichting.
De verdere goedkeuringsprocedure van het volledige VR kan derhalve worden ontkoppeld van
onderhavige vergunningenprocedure,
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Het volledige VR zal de algemene (BRZO-)proecdure voor het beoordelen van een VR doorlopen.
Alvorens tot een~defmitief 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.
Voor een verdere behandeling van het onderwerp ‘“externe veiligheid” in deze Wm-vergunning wordt
verwezen naar punt LIL- I 0 van deze considerans.
Wedcrziidse advisering
Geconstateerd is dat er sprake is van een inhoudelijk verband tussen de ad 1 en ad 2 genoemde
aanvragen, zodat toepassing is gegeven aan de bepalingen inzake wederzijdse advisering, welke zijn
neergelegd in artikel 8.28 e.v. Wmjuncto artikel 7b WVO.
Bij zijn brief van 11 juni 2901, kenmerk DNN 20010623, heeft de Hoofdingenieur-Directeur van
Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, in het kader van dit inhoudelijke verband een advies aan
ons College uitgebracht. Dit advies heeft betrekking op de hoeveelheid methylchloride (MeC), die
vrijkomt bij de spuistroom afkomstig van S-204/S-208 (spuistroom methanolstripper). Hieronder
zullen wij - in onderdeel lif-3.fvan de considerans - de nodige aandacht schenken aan de inhoud van
dit advies.
Sij onze brief van 19 juni 2001, nr. 2001-09.940/25, RMM, hebben wij, vanuit onze gezichtshoek, de
Hoofdingenicur-Directeur van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, medegedeeld dat wij geen
aanleiding zien inhoudelijk een advies uit te brengen met betrekking tot de samenhang tussen de te
geven beschikkingen.
Hij brief van 5 juni 2001, kenmerk MdG 01659/043 18, is namens het waterschap Hunze en Aa’s aan
ons College medegedeeld dat men geen opmerkingen had omdat “in de Wm-vergunning voorschriften
zullen worden opgenomen voor de lozing van huishoudelijk afvalwater op de riolering, voor de opslag
van producten en voor de drainagewaterzuiveringsinstallatie”.
Om vorenvermelde geciteerde reden en omdat overigens van relevante inhoudelijke verbanden naar
ons oordeel geen sprake is, heeft ons College geen redenen gezien voor het uitbrengen van een advies
aan het waterschap Hunze en Aa’s; aan het dagelijks bestuur van het waterschap is daarvan
mededeling gedaan.
Overige adviezen
Volledigheidshalve kan nog van de volgende adviezen melding worden gemaakt.
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Van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, is ontvangen een
schrijven d.d. 2 1 juni 200 1, kenmerk 012170/SM, inhoudende dat de aanvragen om vergunning
ingevolge de Wm en de WVO geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.
Qp 22 maart 2001 is ingekomen een advies van het Havenschap “Groningen Seaports” d.d. 21 maart
2001, kenmerk 1025/SBN/GD. Het onderwerp van dit advies is de indirecte beïnvloeding van het
bodemsediment door de lozingen op het oppervlaktewater. Dit onderwerp hoort naar zijn aard met
name thuis bij de door Rijkswaterstaat te nemen beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge
de WVO en wordt dan ook in de considerans van die beschikking besproken.
Terinza~elc‘win~ van de adviezen
Wij vermelden hier nog dat de bovengenoemde adviezen, voorzover deze inhoudelijk relevant zijn te
achten (het advies van Rijkswaterstaat van 11 juni 2001 en het advies van “Groningen Seaports” van
2 1 maart 2001), aan de overige betrokken adviseurs zijn toegezonden, en bij de overige stukken ter
inzage zijn gelegd, Het in de beschikking van Rijkswaterstaat genoemde en - in par. 5.2.3 van die be-

schikking - besproken advies van het RIZA is als bijlage bij die beschikking gevoegd en langs die
weg ter kennis van alle betrokkenen gekomen en tevens ter inzage geIegd.
Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:23 Awb gestelde termijn zijn, naar aanleiding van het
ontwerp van de onderhavige beschikking, geen adviezen uitgebracht.
Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:24 Awb gestelde termijn zijn naar aanleiding van het
ontwerp van de onderhavige beschikking schriftelijke bedenkingen ingebracht door:
1. de Waddenvereniging, vestiging Groningen;
2. de Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne, inspectie milieuhygiëne Noord.
Een exemplaar van deze bedenkingen is aan de betrokken andere bestuursorganen en aan de betrokken
adviseurs toegezonden en is tevens gevoegd bij de overige in het kader van deze procedure reeds ter
inzage liggende stukken.
De inhoud van deze bedenkingen wordt hierna in onderdeel IV van de considerans van de onderhavige
beschikking zakelijk weergegevenen besproken.
Gedurende de bedoelde termijn zijn tevens schriftelijke bedenkingen ingediend door het havenschap
Groningen Seaports, doch deze bedenkingen zijn uitsluitend gericht tegen het ontwerp van de door
Rijkswaterstaat te geven beschikking op de aanvraag om vergunning ingevolge de WVO. Deze
bedenkingen worden dan ook in de considerans van die beschikking besproken.
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Er zijn geen mondelinge bedenkingen ingediend.

111. GRONDEN VAN RE BESLlSSING
in verband met de op de voorliggende aanvraag om vergunning ingevolge de Wm te nemen beslissing
overwegen wij het volgende:
111-1. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU
Het CKB van Akzo Nobel is gelegen op het industrieterrein ‘Qosterhorn’ binnen het Chemie Park
Delfzijl. Het CKB vormt een onderdeel van de inrichting van Akzo Nobel Chemicals BV te Farmsum.
Tot deze inrichting behoren verder het Diafragma ElectroIyse Bedrijf (DEB), het Methylamine/Cholinechloride Bedrijf (MA/CC), de Zout- en SuIfaatbedrijven, het calciumchloridebedrijf Kemax,
het Akzo Utihty Bedrijf (AUB) en de Service Unit (SU). Op het industrieterrein zijn velerlei vormen
van met name chemische industrie gevestigd, onder meer chloor-, polymeer- en katalysechemie.
Het industrieterrein, dat zich ten oosten van Delfzijl bevindt, wordt aan de noordzijde begrensd door
het Zeehavenkanaal. Dit kanaal staat in directe verbinding met het Eems-Dollard-estuarium, hetwelk
onderdeel uitmaakt van de Waddenzee. De Waddenzee is een milieubeschermingsgebied met als
hoofddoelstelling een duurzame beschemling en ontwikkeling van het gebied. Het industrieterrein
wordt aan de zuidkant ontsloten door de Oosterhomhaven (respectievelijk het Oosterhomkanaal). 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).
In het CKB worden methyleenchloride (MC) en chloroform (CF) geproduceerd uit methanol en
chloor; daarbij wordt methylchloride (MeC) als tussenproduct geproduceerd. Als voornaamste
bijproducten ontstaan tetraehloorkoolstof (tetra) en chloorwaterstofgas (HCl).
In deze beschikking worden de stoffen MC, MeC, CF en tetra ook wel gechloreerde koolwaterstoffen
(GKW’s) genoemd.
De productie-eenheid van het CKB omvat twee units: de 1 OO-unit, waarin genoemde GKW’s (MC, CF,
MeC en Tet) en zoutzuur (HCI) worden geproduceerd uit methylchloride (ex 200-unit) en chloor (ex
DEB), en de 200-unit waarin methylchloride wordt geproduceerd uit HCI (ex lQO-unit) en methanol
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(ex Methanor). Het surplus aan HCl uit de 1 OO-unit wordt in het zoutzuurabsorptiesyct~em van
dezelfde unit omgezet in 30/33X zoutzuur.
Tot het CKB behoren verder onder meer een procesafvalwaterzuisrering, een drainagewater~uivering,
een incinerator (verbrandingsoven vaar GKW-houdende afgassen ex CKB en D&B) en vernietigingsinstallaties voor chloor en HCl.
De samenhang tussen de verschillende units is weergegeven op een in de aanvraag opgenomen
blokschema.
Elet CKB valt onder categorie 4.3 sub a (1.5) en 4.3 sub c van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer (inrichtingen voor het vervaardigen van tenminste 5000 ton zoutzuur per jaar respectievelijk 1000 ton gechloreerde koolwaterstoffen per jaar).
De vigerende Wm-vergunning voor het CKB betreft een revisievergunning (ons besluit van 10 juni
I997 met kenmerk 97/7294/24, RMM). Tevens zijn een viertal Wm-meldingen gedaan:
uitbreiding tussenopslag ruw produkt d.d. 23 december 1998;
1.
inbedrijfstelling GKW-zuiveringsinstallatie voor drainagewater d.d. 12 oktober 1999;
2.
afwijking testsituatie laadarmen d.d. 11 april 2000;
3.
verlengçn chloroformdestiIlatiekolom d.d. 18 september 2000.
4.
‘-_
I3e thans vergunde productiecapaciteit (als som van MC en CF) van het CKB bedraagt 72.000 tonijaar,
De huidige aanvraag wordt ingediend om reden van capaciteitsverhoging MC + CF tot maximaal
80-080 ton/jaar. Dit betekent ten opzichte van de vergunde capaciteit een verhoging met 8.000
ton’jaar. Deze capaciteitsverhoging zal in de komende jaren door middel van debottlcnecking worden
gerealiseerd (hieromtrent wordt verwezen naar paragraaf 3.5 en 4.2 van deel 1 van de onderliggende
aanvraag).
Artikelen 8.8. en 8.9 van dc Wet mitieubebeer
In artikel 8.8 van de Wet milieubeheer worden in successievelijk het eerste, het tweede en het derde
Iid de elementen aangegeven die door het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag in ieder
geval moeten worden betrokken, waarmee door het bevoegd gezag bij de besIissing in ieder geval
rekening dient te worden gehouden, en welke het bevoegd gezag bij de beslissing in ieder geval in acht
dient te nemen. Het mag duidelijk zijn dat het erom gaat dat de onderscheidene in artikel 8.8 bedoeldc
elementen materieel in de overwegingen van de te geven beschikking worden verdisconteerd, een en
ander uiteraard voorzover de desbetreffende elementen in het concrete geval daadwerkelijk aan de
orde zijn.
Onderstaande overwegingen zijn zodanig opgebouwd en bevatten zodanige informatie dat daarmee
overeenkomstig de bedoeling van de wet uitvoering is gegeven aan genoemd artikel 8.8 van de wet.
Hieronder wordt in tabelvorm vermeld waar in deze beschikking de overwegingen ten aanzien van de
andcrscheidende onderdelen van artikel 8.8 in deze beschikking zijn verwerkt. Voor de letterlijke tekst
van deze onderdelen van artikel 8.8 wordt verwezen naar de wettekst van de Wm.

Voorts stelt artikel 8.9 van de Wm dat bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd mag ontstaan met
regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens dc Wet milieubeheer, dan
wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten (in dit geval de Wet Geluidhinder;
de WVO aIsmede algemene regeIs zoals het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en I3
(REES A en B) en het Besluit risico’s zware ongevahen (BRZ0 ‘99)).
Van strijd met algemene regels als bedoeld in artikel 8.9 van de wet is ons niet gebleken.

Het mtlieubeleidsplan
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap was tot voor kort vastgelegd in het
Provinciaal Miheubeteidsplan 1999-2000 d.d. december J998. Dit plan is inmiddeJs vervangen door
het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is
vastgesteld. De hoofddoelstelling van het POP is: “Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en
natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving,
waarbij toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame
ontwikkeling).”
Specifiek voor de miJieukwaJiteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het
milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico’s voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Rit standstillbeginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen, In de planperiode (200 1-2004) dient
prioriteit gegeven te worden aan die miheuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet is bereikt of
de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting door diffuse
bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging.
,.

MER-beoordeling
Bij Besluit van het ministerie van VROM van 7 mei 1999 (Stb. 224) is het Besluit Milieu-effectrapportage 1994 gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 7 juli 2999 van kracht geworden. Ten aanzien
van de aangevraagde activiteiten is geen sprake van een MER-plicht of MER-beoordehngsplicht.
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Ook is er geen sprake van een MER-plicht of MER-beoordelingsplicht op basis van de nieuwe
provinciale milieuverordening (PMV) die per 1 maart 2OOJ in werking is getreden.
Op basis van de oude PMV die gold tot 1 maart 2091, is er sprake van een MER-plicht wanneer een
VR-plichtige inrichting de productiecapaciteit met ten minste 50% wil gaan verhogen, In de nieuwe
PMV is dit artikel vervallen en is een verhoging van de productiecapaciteit met meer dan 50% niet
langer MER-plicht&.
De voor het CKB aangevraagde capaciteitsverhoglng houdt een verhoging in van 11% ten opzichte
van de vergunde capaciteit (8000 ton MC + CP per jaar). Op basis van de oude PMV is er derhalve
evenmin sprake van een MER-plicht.
Interne milieuzorg
Jn hoofdstuk 3.7 van deel 2 van de aanvraag wordt ingegaan op het KVGM-systeem van
vergunninghoudster. Dit is een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteitsborging, ve.iligheid,
gezondheid en milieuzorg. In het vooroverleg over de onderhavige vergunningaanvraag is afgesproken
dat de aanvraag niet op het KVGM-systeem wordt afgestemd. De te verlenen vergunning wordt dan
ook niet aan het KVGM-systeem gekoppeld.
Bedriifsmilieuplan
Het Bedrijfsmilieuplan (BMP), dat Alzo Nobel in het kader van de uitvoering van de Jntentieverklaring Uitvoering Milieubeleid Chemische Industrie (“Chemie-convenant”) heeft opgesteld, vormt
een belangrijk element bij de vergunningverlening. Het vigerende BMP (BMP-2) bevat miheumaatregelen voor de periode 1998-2001. Alle zekere maatregelen voor het CKB uit BMP-2 (12 stuks) zijn
inmiddels uitgevoerd. Naderhand zijn voor het CKB (middels de milieujaarverslagen) nog 13 zekere
maatregelen aan BMP-2 toegevoegd. Ook deze maatregelen zijn inmiddels alle uitgevoerd.
Milieuversfagteg&q
Op de activitcíten van de inrichting is hoofdstuk 12 Wet milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
Overeenkomstig dit hoofdstuk dient de vergunninghoudster jaarlijks een milieujaarverslag (MJV) over
te leggen. De publieksversie van dit verslag dient te voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in
artikel 12-2 van de Wet. Het overheidsverslag dient te voldoen aan de eisen zoaIs die gesteld zijn in
artikel 3 van het Besluit milieuverslaglegging.
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In deze beschikking worden in de voorschriften een aantal rapportages genoemd, die naar onze
mening kunnen worden toegevoegd - en, gelet op het inhoudeIijke belang daarvan, zouden behoren te
worden toegevoegd - aan het MJV. Het betreft de rapportages, bedoeld in de voorschriften R, 1-9,
B.2.1, B.S.2 en E.2. Door de wijze waarop deze voorschriften zijn geredigeerd, is bereikt dat met
betrekking tot de door deze voorschriften bestreken onderwerpen wordt aangesloten bij het MJV.
Een tweetal andere rapportages dienen, omdat wij deze rapportages graag op relatief korte termijn na
uitvoering van de metingen respectievelijk het onderzoek willen ontvangen, separaat van het MJV aan
onze dienst Ruimte & Milieu te worden overgelegd; het betreft de rapportages, bedoeld in de voorschriften B. 1.7 en B.4.1.
Hl-2 LUCHT - afgemeen III-2.a. Lucbtkwaliteitseisen
Voor de binnen het CKB aanwezige stoffen (de grondstoffen chloor en methanol, het tussenproduct
MeC en de producten MC, CF, tetra en HCI) zijn geen wettelijke luchtkwaliteitseisen (grens- of
richtwaarden) vastgesteld.
Voor koolmonoxide en stikstofdioxide (emissie uit incinerator) zijn wel wettelijke grenswaarden
respectievelijk grens- en richtwaarden vastgesteld. Deze luchtkwaliteitseisen zijn vastgelegd in het
Besluit luchtkwaliteit stikstofdioxide (Stb. 1987, 33) en het Besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide
en lood (Stb. 1987, 34). Wij hebben vastgesteld dat de wettelijke grenswaarden voor deze stoffen niet
worden uverschreden. De richtwaarden voor stikstofdioxide worden wel overschreden (de 98percentiel in alle gebieden met industriële activiteiten, de 50-percentiel alleen op en nabij het Chemie
Park Delfzijl). In dit verband willen wij er op wijzen dat de door de incinerator van het CKB te
emitteren hoeveelheden koolmonoxide en stikstofoxiden volstrekt te verwaarlozen zijn ten opzichte
van de totale hoeveelheden die door industriële activiteiten op het betreffende industrieterrein worden
uitgestoten. De emissie van koolmonoxide bedraagt minder dan 0,5 kgiuur. De emissie van stikstofoxiden (berekend als stikstofdioxide) is en blijft beneden een waarde van 1 kg/uur.
ZII-2.b. Stoffenlijsten
Geen van de onder a. genoemde stoffen wordt voor wat betreft het compartiment lucht aangemerkt als
een zwarte-lijststof. MC, CF en tetra komen voor op de lijst van prioritaire stoffen en op de
aandachtsstoffenhjst.
Emissies en verspreiding van milieuschadelijke stoffen dienen primair brongericht te worden
aangepakt. Voor emissies van niet-zwarte-lijststoffen geldt dat met toepassing van het alara-beginsel
ten minste de best toepasbare technieken dienen te worden toegepast. In de praktijk betekent dit
toepassing van de stand der techniek conform de NER.
IH-2.~. Minimalisatieverplicbting
Vanuit het CKB worden geen stoffen geëmitteerd waarvoor volgens de NER een minimalisatieverplichting geldt. Als uitzondering hierop zou de emissie van dioxines van de incinerator kunnen
worden genoemd- Deze emissie is echter uiterst gering: hieromtrent wordt verwezen naar punt l11.3.b
van deze considerans.
Daarnaast geldt voor de emissies naar de lucht van tetra in het kader van de CFK-regelgeving een
minimalisatieverplichting.
Tetra is een ozonlaag afbrekende stof. Over de productie en het gebruik zijn op wereldschaal (Protocol
van Montreal) afspraken gemaakt. Op Europees niveau is dit doorvertaald in een EG-verordening (nr.
2037/2000 van 29 juni 2000). Deze verordening is op 1 oktober 2000 van kracht geworden en heeft
rechtstreekse werking in het Nederlands recht.
Op nationaal niveau geldt verder het zogenaamde CFK-Besluit (“Resluit inzake stoffen die de
ozonlaag aantasten 1995”; Stb. 1995,&57).
Bij de productie van MC en CF in de 700~unit van het CKB ontstaat tetra als onvermijdelijk
bijproduct. Bij een productiecapaciteit vun 80.000 ton/jaar MC f CF ontstaat 7.200 ton/jaar tetra, die
als eindproduct wordt verkocht; tetra-residu en overschotten tetra worden cxtem vernietigd met behulp
van een door de partijen bij het Protocol van Montreal goedgekeurde technologie. Daarmee wordt
voldaan aan de EG-regelgeving. De productie van ozonlaag aantastende stoffen is in bovengenoemde
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EG-verordening namelijk gedefinieerd als “de geproduceerde hoeveelheid gereguleerde stoffen,
verminderd met de hoeveelheid die met door de partiien goedgekeurde technieken is vernietigd, en
verminderd met de hoeveelheid die geheel als grondstof of als technische hulpstof bij de vcrvaardigrng
van andere chemicaliën wordt gebruikt”.
III-2.d. Koeliustailatie
Binnen het CKB is een koelinstallatie aanwezig die een “harde” CFK (CFK-12) bevat (zie dee] I i pag.
65, en deel 2, pag 7, van de aanvraag). Hierop is het CFK-Besluit alsmede de EG-verordening nr.
2037/2000 van toepassing. Op grond van deze EG-verordening is het met ingang van 1 januari 200 1
verboden om koelinstallaties met “harde” GFK’s nog bij te vullen.
Gezien de rechtstreekse werking van de EG-verordening en het CFK-Besluit zien wij geen aanleiding
om aan deze Wm-vergunning voorschriften ten aanzien van de koelinstallatie te verbinden.
LU-3
Emissies naar de lucht
De emissies naar lucht zijn beschreven in dee1 1, hoofdstuk 1 (pag. 4-14) van de aanvraag.
Binnen het CKB zijn de volgende discontinue (punt a) en continue (punten b tot en met f) emissiebronnen te onderscheiden:
a.
afgasheaders;
b.
incinerator;
------C.
diffuse emissies uit procesapparatuur;
d.
zoutzuur-opslagtanks.
e.
draìnagewaterstrìpper
f,
methanolstripper.

...
...

Hierna worden de emissies afzonderhjk besproken.
III-3.a. Emissies uit afgasheaders
In de incinerator van het CKB worden gasvormige GKW’s uit het CKB en DEB verbrand. Re aanvoer
van de GKW-houdende afgasstromen geschiedt via afgasheaders A tot en met E. Bij uitval van de
incinerator en/of de afgasheaders worden de GKW’s naar de lucht geëmitteerd (= totale GKWrestemissie), De hoeveelheid GKW’s die wordt verwerkt in de incinerator (ad b), wordt bepaald door
het totale aanbod van afgassen via de afgasheaders A t/m E, het aandeel van GKW’s daarin en de
bedrijfstíjd van de incinerator en afgasheaders.
In de aanvraag, deel 2 pagina 11, wordt in een tabel weergegeven wat het aanbod van afgassen aan de
incinerator alsmede de restemissie GKW’s (berekend als chloor) is geweest in de afgelopen jaren
(1994 t/m 2000). Het normaal aanbod (op jaarbasis) varieerde van 344 tot 5 11 ton HCL + GKW’s (als
chloor); de restemissie (op jaarbasis) van 6 tot 25 ton GKW’s en één uitschieter van 62 ton als gevolg
van het feit dat in mei 1997 de incinerator een aantal weken uit bedrijf is geweest. De
productiecapaciteìtsverhuging tot 80.000 ton MC+CF/jaar zal nauwelijks invloed hebben op het
aanbod en de restemissie (deel 2, paragraaf 1.23, van de aanvraag): de toename van het normaal
aanbod is berekend op 28,5 ton op jaarbasis.
In de vergunningaanvragen van 1989 (bouw incinerator) en 1993 (veranderingsvergunning CKB) is
uitgegaan van een bedtijfstijd van de incinerator van minimaal 90%. In de aanvraag van 1997 (deelrevisievergunning CKB) is een bedrijfstijd van ten minste 91,5% als uitgangpunt genomen.
Be productiecapaciteitsverhoging tot 80.000 ton MC+CF/jaar zal niet leiden tot een verhoging van de
restemissie als de minimale bedrijfstijd ten minste 92,OYó bedraagt. Deze minimale bedrijfstijd van de
incinerator is vastgelegd in voorschrift B. 1.1. Overigens dienen, conform dit voorschrift, ook de
bedrijfstijden van de afgasheaders B, C en D ten minste 92,0% te zijn. Afgasheaders A en E zijn hier
buiten beschouwing gelaten (header A behoort tot het DEB en header E is alleen in gebruik als het
zoutzuurabsarptiesysteem van het CKB uit bedrijf is).
In het verIeden waren de blowers, de steunbrander, de injectoriwindbox, de ovenbemetseling en de
afdichting tussen de windbox en de oven de voornaamste oorzaken van storingen in de incinerator, Het
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CKB heeft in de jaren voor 1997 reeds een aantal maatregelen genomen die hebben geleid tot een
hogere bedrijfstijd van de incinerator. In 1997 is een aantal verbeteringen gerealiseerd waardoor een
hoge bedrijfstijd beter kan worden gecontinueerd. In 1999 is de windbax gereviseerd, zodanig dat de
trillingen zijn verminderd waardoor de ovenbemetseling nu geen schade meer daarvan ondervindt. De
afdichting tussen oven en windbox blijft echter nog steeds een belangrijke oorzaak van storingen. In
de aanvraag (deel 2, pag. 12) vermeldt het CKB dan ook dat deze afdichting een punt van aandacht zal
blijven.
In onderstaande tabel wordt de bedrijfstijd van de incinerator in de afgelopen jaren vermeld. Voor de
bedrijfstijden van de afgasheaders wordt verwezen naar tabel in de aanvraag, deel 2, op pagina 12. Uit
deze, en onderstaande tabel mag blijken dat een hoge bedrijfstijd ook een doelstelling is van Akzo
Nobel.
Jaar
‘91
Bedrijfs - 75,O

‘92
92,9

‘94
‘95‘93
_---.-----.--,--97,8
92,4
93,3

‘97
‘96
‘98
--~-111~--97,3
99,l
98,8

‘99
9?,8

2000
5x49x_I--

In de voorschriften (B. 1 .lO tim 12) wordt onder meer opgenomen dat van planbare periodieke
stopstanden van de incinerator voorafmelding dient te worden gedaan aan het bevoegd gezag, in casu
onze dienst Ruimte & Milieu. Tevens dienen storingen en bedrijfsduur van de incinerator en de
afgasheaders te worden geregistreerd, onder aangeven van datum, tijdstip, tijdsduur, oorzaak van de
storing en genomen maatregelen.
Voorschrift B.l.9 heeft betrekking op de aan ons College uit te brengen jaarrapportages waarin opgave
wordt gedaan van de bedrijfstijd van de incinerator, de GKW-belasting van de incinerator en de totale
GKW-restemissie naar de lucht.
IfI-3.b Emissie uit ínciuerator
Emissiegrenswaardea, metingea en rapport-tage
Zoals vermeld onder punt III-3.a worden in de incinerator van het CKI3 gasvormige GKWs uit het
CIS3 en RE3 verbrand.
Het afgas van de incinerator is een met waterdamp verzadigd mengsel van met name stikstof,
kooldioxide en zuurstof. Daarnaast bevat het afgas GKW’s en enkele andere componenten (chloor,
zoutzuur, stikstofoxiden, koolmonoxidc en dioxinen (PCDD’s/PCDF%)). De GKW-emissie uit de
schoorsteen van de incinerator wordt bepaald door het verbrandingsrendement van de incinerator: deze
is in de aanvraag gesteld op >99,990/0 (pag. 6 van deel 2) en de hoeveelheid GKWs die wordt
verwerkt (gemiddeld circa 426 ton/jaar HCl -t GKW’s), berekend als chloor (zie ook punt 111-3~a).
Onder normale omstandigheden, dat wil zeggen indien de incinerator in bedrijf is, is deemissie van
CìKW’s uit de schoorsteen van de incinerator enkele grammen per uur (in 2000 was dit 4 g/u (berekend
als chloor)). In het aan de thans te verlenen vergunning te verbinden voorschrift B. 1.2 wordt de
emissiegrenswaarde voor GKW’s gesteld op 5 mg/m3.
De emissiegrenswaarde ten aanzien van dioxinen (PCDR’s en PCDF’s) is gesteld op 0,l ng T.E.Q./n?.
Deze waarde is gebaseerd op het BesIuit luchtemissies afvalverbranding (Stb. 1993, 36) en de
richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de verbranding van (gevaarlijke)
afvalstoffen d.d. 16-12-1994 nr. 94/67/EG respectievelijk d.d. 4-12-2000 nr. 2000/76/EG. De
emissiegrenswaarde van waterstofchloride is van eerstgenoemde EG-richtlijn afgeleid.
De overige emissiegrenswaarden zijn gebaseerd op of afgeleid van:
het Besluit luchtemissies afvalverbranding: koolmonoxide en GKW’s;
het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A / praktijkwaarde: stikstofoxiden;
de vigerende vergunning voor de incineratar (Wrn-aanvraag 1997): chloor
Genoemde emissiegrenswaarden zijn, ondanks de voorgenomen vergroting van de productiecapaciteit
tot 80.000 todjaar, niet verruimd ten opzichte vart de emissiegt-enswaarden uit de vorige deelrevisie

Wm-vergunning van 10 juni 1997. Wel is de emissiegrenswaarde voor waterstofchloride aangescherpt
van 15 mg/Nm’ naar 10 mg/Nm3.
De voorschriften B. 1.3 t/m B. 1.7 hebben betrekking op emissiemetingen en bijbehorende rapportages
met betrekking tot de incinerator:
l
Op grond van voorschrift B, I .3 dient vergunninghoudster de emissie naar de lucht van PCDD’s
en PGDF’s (dioxinen) door meting opnieuw vast te stellen. In 1997 is deze emissie door meting
bepaald op gemiddeld O,OOl3 ng TEQ/Nm’. Deze emissie bevindt zich derhalve ruim binnen de
norm van 0,l ng TEQ/Nm”.
a
Daarnaast dienen jaarlijks, op grond van voorschrift B. 1 S, de emissies van koolmonoxide,
stikstofoxiden, waterstofchloride, chloor, methylchloride (MeC), methyleenchloride (MC),
chloroform (CF) en tetrachloorkuolstof (tetra) door metingen te worden vastgelegd.
Incinerator: moaltaring
In de aanvraag, deel 2, paragraaf 1.1.3.3, wordt een opsomming gegeven van de parameters die
continu worden gemeten en geregistreerd. Tot deze categorie parameters behoren tevens de
oventemperatuur, het aardgasverbruIk alsmede de pH van de over ventscrubber 02 circulerende
loogoplossing (voorschrift B. 1 .g).
De emissies van de mcinerator worden eenmaal per jaar gemeten onder geconditioneerde
omstandigheden. De GKW-belasting van de íncinerator kan echter sterk variëren (zie de aanvraag
paragraaf 1.2.3 van deel 2 alsmede het gestelde onder ad a), Om te kunnen vaststellen dat de emissies
van de incinerator te allen tijde binnen de gestelde emissíegrenswaarden blijven en om inzicht te
verkrijgen in de relatie tussen GKW-belasting en GKW-emissie, is een betrouwbare vorm van
continue monitoring noodzakelijk. In de vergunning van 1997 ís voorschrift A.7 opgenomen, op grond
waarvan onderzoek moest worden verricht naar de mogelijkheden om de concentraties van GKW’s
(totaal-GKW) en methaan in het afgas van de incinerator continu te meten en te registreren. De
vergunninghoudster heeft het gevraagde onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat een
continue monitoring technisch weliswaar haalbaar is, maar ook erg duur. Het alternatief is een online
zuurstofmeting gebleken, die geplaatst is direct na de oven van de incinerator. Met een online
zuurstofmonitoring kan namelijk eveneens worden gevolgd of de verbranding in de oven optimaal
verloopt. Qok kan worden gevolgd hoe het verbrandingsproces reageert op piekbelastingen. De
informatie die op deze wijze wordt verkregen is gelijkwaardig te stellen met een continue monitoring
van de GKW-emissie. De online zuurstof-monitoring is in januari 200 1 in bedrijf genomen (aanvraag
deel 1, pagina 11).
111-3.c Diffuse emissies
Het onderwerp “diffuse emissies” is beschreven in deel 2, paragraaf 1.1.1, van de aanvraag. Het betreft
gasemissies uit procesapparatuur (lekverliezen via afsluiterspindels, pompafdichtingen, flenzen etc.)
van GKW’s (Tet, CF, MC en MeC).
In bijlage 7 van de aanvraag is heeft de vergunninghoudster haar meet- en beheersprogramma voor de
bestrijding van de diffuse emissies van deze GKW’s opgenomen. Rit programma is gebaseerd op de
door het IPO in mei 1995 uitgebrachte “Handreiking Iekverhezen” . In het meet- en beheersplan is
onder meer opgenomen dat de tetra-sectie ieder jaar in plaats van tweejaarlijks zal worden gemeten.
De meetcycli van de overige secties alsmede de steekproefgroottes van alle secties zullen worden
bepaald aan de hand van de meetresultaten en het hierover gestelde in het meeí- en beheersprogramma
in bijlage 7 van de aanvraag (deel 3, pagina 32). In voorschrift B.5.1 is vastgelegd dat de diffuse
GKW-emissies planmatig moeten worden beperkt en bestreden. Hiertoe dient de vergunninghoudster
uitvoering te blijven geven aan het bij de aanvraag gevoegde meet- en beheersprogramma.
Tegen de Wm-vergunning van IO juni 1997 is destijds beroep ingesteld door de Waddenvereniging cn
Greenpeace. Het beroep was gericht tegen het (uitsluitend) voorschrijven van een meet- en beheerssysteem als instrument voor het beheersen en terugdringen van de diffuse emissies van tetra. In haar
uitspraak d.d. 7 november 2008 spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit dat
de laatstgenoemde vergunning wordt vernietigd voorzover in deze vergunning geen
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emissiereductiedoelstelling voor de diffuse emissies van tetra is opgenomen. Hiermee doelt de
Afdeling op het volgende: in de Wm-vergunning dient een ais getalcnorm geformuleerde reductiedoelstelling te worden opgenomen waarmee wordt bereikt dat de diffuse emissies van tetra worden
gereduceerd. Dit is nodig omdat voor tetra een minimalisatieverphchting bestaat op grond van de
CFK-regelgeving (EU-verordening en CFK-Besluit; zie punt IR-2.~).
De vergunning is voor het overige in stand gebleven, met inbegrip van de voorschriften waarin het
meet- en beheerssysteem is geregeld,
Ons College wil in de thans te verlenen vergunning invulling geven aan de voornoemde uitspraak van
de Raad van State en is van mening dat een norm voor de diffuse emissies van tetra aan een aantal
eisen moet voldoen, met name:
1.
de norm moet een doel aangeven;
de norm moet recht doen aan de minimalisatieverplichting voor de tetra-emissies;
2.
de norm mag een normale bedrijfsvoering niet onmogelijk maken;
3.
de norm moet handhaafbaar zijn.
4.
Hieronder worden achtereenvolgens de totstandkoming van de getallen van de diffusejaaremissies
toegelicht; een beoordeling van deze getdlen zoals ze in de aanvraag worden vermeld; het beleid van
de vergunninghoudster omtrent het bestrijden van de diffuse emissies en een toelichting op de, aan
deze vergunning in een voorschrift op te nemen, norm voor de diffuse emissies van tetra.
Totstandkoming getallen diffuse emissies
Het vaststellen van de hoogte van de diffuse emissies conform de “Handreiking lekverliezen” is een
complexe opgave. Het is niet te vergetijken met de reguliere emissiepunten. Het gaat immers om heel
veel “apparaatsoorten” die in kaart gebracht en gemeten moeten worden: pompafdichtingenl
compressorafdiehtingen, afsluitersikleppen, flenzen/koppelingen, veiligheden en open einden.
De gehele tetra-sectie wordt jaarlijks gemeten. Bij de metingen worden getallen verkregen die
vervolgens worden omgerekend naar een emissie per tijdseenheid (uur) conform de “Handreiking
Lekverliezen”. Voor de waarden 0 - 1000 ppmv is er een bepaalde emissiefactor per apparaatsoort,
voor de waarden 1000 - 10.000 respectievelijk groter dan iO.000 ppmv eveneens. De verschillende
emissiefactoren worden middels de zogenoemde gestratificeerde EPA-methode omgerekend naar een
diffuse emissie op jaarbasis. De resultaten dienen jaarlijks aan het bevoegd gezag te worden
gerapporteerd (voorschrift B.5.2).
Releid van de vergunninghoudster omtrent het bestrijden van de diffuse emissies
Op pagina 4 van deel 2 van de aanvraag geeft de vergunninghoudster aan dat de diffuse emissies
worden bestreden door uitvoering te geven aan haar meet- en beheersprogramma diffuse emissies. Up
basis van meetuitkomsten wordt, waar nodig, direct gericht onderhoud uitgevoerd. Uit de getallen van
de diffuse emissies, op pagina 4 van deel 2 van de aanvraag, is te concluderen dat na het plegen van
gericht onderhoud de diffuse emissie is afgenomen.
Daarnaast is de vergunninghoudster reeds enkele jaren bezig met het terugdringen van de diffuse
emissies door pompen met seals te vervangen door sealloze (= gesloten oftewel Lekvrije) pompen, In
de tabel op pagina 12 van deel 1 van de aanvraag wordt vermeld hoeveel pompen er zijn met enkele
mechanische seal; met gesloten bus, stopbus, membraam dan wel met magneetkoppeling. In de tabel
worden de veranderingen ten opzichte van de vorige vergunningaanvraag ( 1997) vermeld.
Dit onderzoeksprogramma voor de gefaseerde vervanging van sealpompen door sealloze typen zal
door vergunninghoudster worden gecontinueerd.
Het lekcriterium
Installatie-onderdelen die na onderhoud of reparatie nog steeds meer lekken dan het lekcriterium,
dienen, in overleg met onze dienst Ruimte & Milieu, vervangen te worden. De vervanging van
defecte, lekgevoelige installatie-onderdelen zoals afsluiters, pompen en veiligheden dient te gebeuren
volgens stand der techniek voor zover dit redelijkerwijs mogehjk is. Dit is vastgelegd in voorschrift
BS.?. Het lekcriterium is de concentratie waarbij een gemeten bron als lek moet worden beschouwd
en waarbij er onderhoud moet worden uitgevoerd. Re lekcriteria zijn ingevolge voorschrift 3.5.3 voor
de verschillende stoffen als voIgt:
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0
tetra
2 125 ppmv
e
CF, MC, MeC 52 1000 ppmv
Het lekcriterium voor tetra wordt in voorschrift 3.5.3 van deze vergunning een factor 8 scherper
gesteld dan het geval is in de “Handreiking lekverliezen”, alwaar voor tetra als lekcriterium de waarde
van 1000 ppmv wordt genoemd. Dit geeft geen (rekenkundige) vermindering van de middels de
gestratificeerde EPA-methode te bepalen jaaremissie, maar zorgt er wel voor dat een bron eerder als
‘lek’ wordt geclassificeerd. Het scherper stellen van het lekcriterium heeft dus meer een preventieve
werking omdat op relatief kleine ‘lekkers’ eerder actie wordt onder-nomen. Dit past binnen het
minimaliseringsbeginsel voor tetra.
In voorschrift B.5.3 is tevens vastgelegd dat eventuele lekken binnen een week na constatering ervan
dienen te worden gerepareerd. Indien de lekwaarde meer dan 10.000 ppmv bedraagt, dient reparatie
binnen 24 uur plaats te vinden. Bovengenoemde reparatietermijnen gelden alleen als de reparatie kan
worden verricht aan in bedrijf zijnde procesonderdelen. In alle andere gevallen dient in overleg met
het bevoegd gezag (i.c. onze dienst Ruimte & milieu} een andere termijn te worden afgesproken.

GetaIlen diffuse emissies
_
Op pagina 4 van deel 2 van de aanvraag wordt in een tabel weergegeven wat de diffuse GKWemissies zijn geweest in de periode 199% t/m 2000, Deze diffuse emissies zijn bepaald conform het
meet- en beheersprogramma (middels de gestratificeerde EPA-methode),
In de vergunningaanvraag van 1997 zijn de emissies nog op basis van de TNO-methode berekend: de
aldus berekende totale diffuse emissie van GKW’s bedroeg 73 ton/jaar. Het aandeel tetra hierin was
circa 20 ton. De getallen die verkregen zijn met de TNO-methodiek zijn niet te vergelijken met de
vanaf 1998 conform het meet- en beheersprogramma verkregen waarden. De TNO-methodiek is
namelijk totaal anders dan de meer op maat toegesneden methode van het meet- en beheersplan.
Op pagina 4 van deel 2 van de aanvraag wordt vermeld dat de waarden voor 1999 en 2000 met elkaar
mogen worden vergeleken. In 1998 zijn niet alle secties gemeten, in 1999 en 2000 wel (conform
vergunningsvoorschrift A. IS van de Wm-vergunning van 1997). Uit de tabel blijkt dat na het plegen
van gericht onderhoud de diffuse emissie is afgenomen.
Op pagina 4 van deel 2 van de aanvraag vermeldt de vergunninghoudster de resultaten van de
meetwaarden van de diffuse emissies in 1998 t/m 2000. In 1999 was de totale diffuse emissie van
GKW (MeC, MC, CF en tetra) 24,3 ton, in 2000 was dit 14,2 ton. In 1999 was de diffuse emissie van
tetra 13,9 ton/l2,5 ton (voor/na onderhoud), in 2000 was dit 4,7/4,4 ton (voor/na onderhoud). In 1999
zijn er 15 lekken geconstateerd, waarvan 5 pompseals. In 2000 zijn 6 lekken geconstateerd, waarvan
1 pompseal.
Norm voor diffuse emissies van tetra
Vergunninghoudster vermeldt in haar aanvraag dat de diffuse emissie van tetra maximaal 15 ton/jaar
zal bedragen. Deze waarde is afgestemd op de over 1999 vastgestelde waarde van I3,9 ton. Het
opnemen van een emissienorm van 15 ton tetra/jaar conform de aangevraagde waarde doet naar onze
mening geen recht aan de minimalisatieverplichting voor de stof tetra. Na uitvoerig overleg met Akzo
Nobel is gebleken dat pompseallekkages verantwoordelijk zijn voor een belan@jk deeI van de diffuse
emissies. Deze lekkages kunnen veelal eerst bij een stop worden verholpen. Hierdoor is het verschil in
de cijfers voor/na onderhoud in verhouding niet erg groot.
Met name in 1999 hebben pompseallekkages aanzienlijk bijgedragen aan de omvang van de diffuse
tetra-emissies: de bijdrage van deze pompseallelskages aan de totale emissie van 13,Q ton bedroeg
7,9 ton. Zonder pompseallekkages zouden de emissies over 1999 en 2000 respectievelijk 6,O en
2,4 ton bedragen hebben.
In dit verband willen wij nadrukkelijk vermelden dat een nul-emissie niet mogelijk is. De gestratificeerde EPA-methode (conform de “Handreiking lekverliezen”) kent een rekenkundig minimum. Dit
rekenkundige minimum wordt bereikt indien bij alle meetpunten een meetwaarde wordt gevonden
tussen de 0 en 1000 ppmv. Dit rekenkundige minimum is voor het CKB bepaald op 1,9 ton tetra op
jaarbasis.
Een te stellen norm kan naar onze mening nooit worden vastgelegd op dit rekenkundig minimum. Eén
meetwaarde boven de 1000 ppmv zou dan al tot normoverschrijding leiden. Dit is niet realistisch en
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redelijkerwijs niet van vergunninghoudster te verlangen. In de norm moet derhalve een bepaalde
buffer zijn ingesloten vanwege het, ondanks de structurele aandacht die aan het bestrijden van de
diffuse emissies wordt gegeven, mogelijk optreden van lekken aan afsluiters, flenzen,
veiligheidstaesteilen en dergelijke. De norm moet dus hoger zijn dan het rekenkundige minimum.
Een te stellen norm moet naar onze mening een doel aangeven. Dit doel moet voor vergurminghoudster aanleiding zijn voor het treffen van maatregelen conform de stand der techniek. Hierbij
denken wij aan de vervanging van de resterende niet-gesloten pompen (waaronder met name de
pompen met pompseals) doer gesloten pompen (zoals magneetpompen of canned pompen). Om aan de
norm te voldoen moet vergunninghoudster de pompen gefaseerd vervangen.
Alhoewel vergunninghoudster, zoals eerder vermeld, reeds enkele jaren bezig is met het vervangen
van de niet-gesloten pompen, mede ter uitvoering van het BMP, zijn op dit moment nog niet alle
pompen vervangen door gesloten types. De te stelten norm voor dit moment moet dan ook uitgaan van
de actuele situatie: ten hoogste een diffuse emissie van tetra van 14 ton op jaarbasis. Dit is
aanvaardbaar omdat vergunninghoudster in de gelegenheid moet worden gesteld om de beoogde
maatregelen te treffen. Uiterhjk 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking mag de diffuse
emissie van tetra vanuit het CKB nog ten hoogste 10 ton/jaar bedragen. Deze waarde is gebaseerd op
de waarde van de diffuse emissie van 1999 zonder pompseallekkages (= 6 ton/jaar, zoals hierboven
reeds uiteengezet), vermeerderd met de mogelijkheid van &én à twee pompseallekkages. Tenslotte
mag, uiterlijk 2 jaar na het van kracht worden van deze beschikking, de diffuse emissie van tetra
vanuit het CKB nog ten hoogste 6 ton/jaar bedragen. Alle niet-geslaten pompen dienen dan vervangen
te zijn door gesloten types, zodat seallekkages niet meer mogelijk zijn. Bovengenoemde norm is
vastgelegd in voorschrift B.5.4.
Gelet op de complexiteit van het vaststellen van een haalbare en handhaafbare norm voor de diffuse
emissies van tetra (weinig ervaring - ook landelijk - met het vaststellen van een kwantitatieve norm
voor diffuse emissies; pas vanaf 1999 meetresultaten van gehele CKB beschikbaar) en de
inspanningen die het CKB tot dusverre reeds heeft geleverd met betrekking tot het vervangen van de
pompen met seals, zijn wij van mening dat met het opleggen van bovengenoemde norm (voorschrift
B.5.4) in combinatie met het bepaaIde in de voorschriften B.S.1 tot en met BS.?: vooralsnog
voldoende invulling wordt gegeven aan de minimalisatieverplíchting voor de diffuse emissies van
tetra. Over enkele jaren, als alle pompen zijn vervangen door Ickvrije typen, zullen wij bekijken of de
norm van 6 tonfjaar verder kan worden aangescherpt (aktualiseren van de vergunning door middel van
een beschikking als bedoeld in artikel 8.23 van de Wet milieubeheer in samenhang met par. 3.5.6 van
de Algemene wet bestuursrecht).

Hl-3.d

Emissie uit zoutzuur-opslagtanks T-314 B/C/D/E

Re emissie van zoutzuurdampen uit de opslagtanks T-3 14 A tim E wordt bestreden met behulp van de
met water gevoede scrubber 5-326. De restemissie zal derhalve gering zijn. Ten aanzien van de
restemissie geldt dat deze dient te voldoen aan de emi,ssie-eis uit de NER (30 mg/Nm’). In voorschrift B.3.1 is de desbetreffende NER-eis als zodanig opgenomen.

De drainagewaterzuivering wordt in de aanvraag omschreven op pagina 9 van deel 2. De zuivering
stript de GKW’s uit het water. Omtrent dc emissie naar de lucht is de aanvraag aangevuld bij brief van
2 mei 2001.
In voorschrift B.2.1 is vastgelegd dat de emissie van gechloreerde koolwaterstoffen uit de GKWdrainagewaterzuivering, op jaarbasis, ten hoogste 420 kg, gerekend als GKW (oftewel 3.50 kg
gerekend als VOX) mag bedragen. Deze jaarvracht is de hoogste maandvracht van de afgelopen
12 maanden vermenigvuldigd met 12. Deze emissie is in vcrgeiijking met de emissie van de
incinerator erg klein. Nageschakelde emissiereducerende technieken zijn derhalve niet kusteneffectief
te achten.
De NER is niet van toepassing omdat de massastroom ruim beneden de massastroomgrenswaarde
( 190 g/h voor categorie 0 1) blij ft.
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De in voorschrift B.2.1 vastgelegde emissiegrenswaarde dient te worden bepaald als voortschrijdend
12-maandsgemiddelde. Hiertoe dient het gehalte van GKW’s in het influent van de zuivering ten
minste maandelijks te worden gemeten. De eis wordt van kracht met het van kracht worden van deze
beschikking.
UI-3.f Emissie MeC uit spuistroom van de methanolstrîpper
Het door Rijkswaterstaat in het kader van de wederzijdse advisering aan ons College uitgebrachte
advies (zie hierboven bij onderdeel 11) heeft betrekking op de hoeveelheid methylchloride (MeC), die
vrijkomt bij de spuistroom afkomstig van S-204/S-208 (spuistroom methanolstripper). In de aanvraag
pag. 2 I (paragraaf2.3.1.3) van deel 2, wordt vermeld dat hier circa 4000 kg MeC per jaar naar de
lucht zal emitteren. Rijkswaterstaat verzoekt ons College dit gegeven te betrekken bij de te verlenen
Wm-vergunning. Naar aanleiding van dit advies hebben wij een voorschrift (B.4) aan deze vergunning
verbonden, dat inhoudt dat vergunninghoudster een onderzoek dient te (laten) verrichten naar de
technische mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten om de emissie naar de lucht van (het
zeer vluchtige) MeC uit de spuistroom van de methanolstripper te reduceren. De resultaten van het
onderzoek dienen uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking te worden
gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot
de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal,
indien en voorzover zulks mogelijk en gewenst blijkt, te zijner tijd door middel van een beschikking
als bedoeld in artikel 8.23 van de Wet milieubeheer in samenhang met par. 3.5.6 van de Algemene wet
bestuursrecht een meer gedetailleerde regulering van deze emissie kunnen worden gegeven.
111-4 Energie en grondstoffen
a. Verbruik
Gegevens over het energie- en grondstoffenverbruik zijn vermeld in deel 1 van de aanvraag,
hoofdstukken 3.3,4.2 en 8. Uit de aanvraag biijkt dat de voorgenomen capaciteitsvergroting tot
80.000 tom’jaar tot gevolg zal hebben dat het grond- en hulpstoffenverbruik alsmede het absolute
energieverbruik zullen toenemen. De toename van het grond- en hulpstoffenverbruik beschouwen wij
als een vaststaand gegeven en is voor ons geen aanleiding om voorschriften te stellen. Voor het
energieverbruik geldt het gestelde onder b.
b. Energiebeleid
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich met name op het terugdringen van het
gebruik van energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het
energiebeleid vormen de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het
convenant Benchmarking energie-efficiency. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons
de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.

.,. . ::...
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Akzo Nobel Nederland heeft op 10 februari 2000 het convenant Benchmarking energie-efficiency
(d.d. 6 juli 1999) ondertekend. Akzo Nobel heeft daarbij gekozen voor de concernbenadering en zal
als concern een Energie-Efficiency-Plan (“concern-EEP”) opstehen. De provincie Groningen fungeert
hierbij als coördinator van de bevoegde gezagsinstanties voor de verschillende inrichtingen van Akzo
Nobel in Nederland. Bij brief van 18 december 2000 heeft Alzo Nobel de bevoegde gezagsinstanties
verzocht om uitstel te verlenen voor het indienen van een concept-EEP tot 1 juli 2001. Sij brief van
12 maart 2001 heeft de provincie Groningen bevestigd dat dat uitstel is verleend.
Inmiddels is duidelijk geworden dat genoemde datum van 1 juli 2001 niet wordt gehaald.
De huidige planning is dat het concept-EEP in oktober/november a.s. wordt ingediend. De betrokken
bevoegde gezagsinstanties zijn hiermee akkoord gegaan.
Met het ondertekenen van het convenant heeft Akzo Nobel de inspanningsverplichting op zich
genomen om met de deelnemende inrichtingen in Nederland, waaronder Delfzijl, uiterlijk in 2012 tot
de energiezuinigste chemiebedrijven in de wereld te behoren, dc wcreldtop. Akzo Nobel zal een
Energie-Efficiency-Plan (BEP) opstellen en ons jaarlijks rapporteren over de ontwikkeling van de
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In voorschrift C. I hebben wij hkzo Nobel verplicht om het beëindigen van de deelname aan het
convenant aan ons melden. Indien het convenant of de deelname van Alzo Nobel aan het convenant
wordt beëindigd, willen wij dat het CKB toch inspanningen pleegt om het verbruik te beperken door
energiezorg en met energiebesparende maatregelen, In dat geval zullen wij de vergunning door middel
van een beschikking als bedoeld in artikel 8.23 van de Wet milieubeheer in samenhang met par, 3.5.6
van de Algemene wet bestuursrecht gaan aanscherpen.
111-5 Bodem
Bij dit onderwerp dient ondersc.heid te worden gerndakt tussen de aspecten bodemsanering en
bodembescherming. In hoofdstuk 3.3. van deel 2 van dc aanvraag wordt op beide aspecten nader
ingegaan.
a. Bodemsanerina.
Akzo Nobel heeft in 1994 een overeenkomst met de BSB-stichting ondertekend, waarbij alle reeds
eerder verkregen bodemonderzoeksgegevens bij de BSB-stichting zijn ingebracht. Deze deelname aan
de BSB-operatie geldt voor het gehbe locatieterrein. De BSB-stichting heeft aangegeven dat voor
2001 het CKB/DEB-terrein een nader onderzoek moest worden uitgevoerd. In 2600 is dit nader
bodemonderzoek uitgevoerd. De conclusie hiervan is dat voor het CKB/I>EB-terrein sprake is van een
“urgent geval van ernstige bodemverontreiniging”. De sanering valt in categorie 2. Dat wil zeggen dat
binnen 10 jaar na het afgeven van de beschikking tot vaststelling van de “Ernst en urgentie” met de
sanering moet worden begonnen. Aan de onderhavige Wm-beschikking kunnen geen voorschriften
hieromtrent worden verbonden.
b. Bodembescherminn.
In het Provinciaal Omgevingsplan (PUP) wordt de verwachting uitgesproken dat de bedrijven de
risico’s voor bodemverontreimging beperken door preventieve maatregelen. Bij de beoordeling van
risico’s van bodembedreigende activiteiten zal ons College de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) hanteren.
De NRB is erop gericht om met combinaties van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar
bodemrisico (categorie A) te bewerkstelhgen. De NRB geeft voorts aan dat bij specifieke procesonderdelen de 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 is
opgetreden, is er sprake van een aanvaardbaar, en niet van een verwaarloosbaar risico op
bodemverontreiniging. In dat geval wordt een geringe kans op bodemverontreiniging geaccepteerd
onder de voorwaarde dat - na constatering van de bodemverontreiniging ten gevolge van de
betreffende activiteit - die verontreiniging wordt opgeruimd.
In 1997 heeft het CKB een Bodem Risiço Document (BRD) opgesteld, waarin de bodembeschermende maatregeIen zijn getoetst. Bij de toetsing heeft het CKB gebruik gemaakt van de Bodem Risico
checklist van Akzo Nobel; deze checklist is de voorloper van het stappenplan van de NR.&
Op dit moment beschikken de GKW- en reworkopslag (T-112, T-114, T-3 12, T-3 13, T-320 en T-201),
de zwavelzuuropslag (T-3 15) en de 50%loog tanks (VS05 en V806) niet over een aanvaardbaar
bodemrisico conform de NRB.
Ook het voorzieningenniveau van de verlaadpunten van CKW’s, zwavelzuur en zoutzuur dient ten
minste een aanvaardbaar bodemrisico conform de NRB te hebben. De hier aanwezige voorzieningen
en getroffen beheersmaatregelen (zie aanvraag pagina 45 deel 2) dienen te worden getoetst aan de
NRB.
Het verlaadpunt van zoutzuur staat overigens, in tegenstelling tot hetgeen in de aanvraag wordt
vermeld, niet boven een vloeistofdichte vloer maar boven een elementenverharding. VVeI worden
eventuele lekkages/morsingen die buiten het lekopvangsysteem geraken, via een kolkput en riolering
opgevangen in het ehemiseh riool van het CKB.
Aan deze vergunning wordt voorschrift D.4 verbonden. Op grond van dit voorschrift dient het CKB de
GKW- en reworkopslag, de zwavelzuuropslag, de 50%loog tanks (VS05 en V806) alsmede de
verlaadpunten (verlading van GKW’s, zwavelzuur en zoutzuur) uiterlijk 2 jaar na indienen van het

plan van aanpak te voorzien van bodembeschermende voorzieningen die voldoen aan
bodemrisicocategorie A dan wel Bodemrísicocategorie A* van de NRB- Binnen 9 maanden na het van
kracht worden van deze vergunning dient het CKB, in overleg met onze dienst Ruimte & Milieu, een
plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven met welke maatregelen dit zal worden
bewerkstelligd. Op grond van voorschrift 13.3 dient het CKB, uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden
van de vergunning, voor de verladingsplaatsen, voor de opslagtanks zoals genoemd in voorschrift D.4
en voor de werkplaatsen een “spil1 control-programma” op te stellen, Dit is een programma dat
voorziet in training van het personeel in en voldoende middelen voor het signaleren, melden en
opruimen van gemorste en/ofgelekte vloeistoffen, conform de NRB.
Voorschrift D. 1 is een algemeen voorschrift op gebied van bodembescherming: Op alle plaatsen waar
handelingen worden verricht met dan wel procesapparatuur (inclusief leidingwerk, tanks en vaten)
aanwezig is met milieubelastende (vloei-)stoffen, dienen de vloeren vloeistofdicht te zijn en
vervaardigd van niet absorberend en onbrandbaar materiaal dat bestand is tegen de stoffen waarmee zij
in aanraking komen.
In de aanvraag wordt genoemd welke specifieke bodembeschermende voorzieningen zijn aangebracht.
Een punt van onderwerp is het vatenopslagterrein. Deze opslagplaats voldoet aan de CPR 15-2. Dit
wordt vastgelegd in voorschrift 1.2 van deze vergunning. Opslagplaatsen voor gevaarlijke
(afval)stoffen met een capaciteit kleiner dan 10 ton dienen te voldoen aan CPR 15-1 (voorschrift 1.1).
De voorgenomen capaciteitsvergroting tot maximaal 80.000 ton/jaar heeft geen nadelige gevolgen
voor het milieucompartiment “bodem”, omdat dit project door middel van debottlenecking van de
bestaande installatie wordt gerealiseerd. In samenhang met de capaciteitsvergroting behoeven derhalve
geen aanvullende preventieve maatregelen te worden voorgeschreven.
Voorschriften IJ.7 en 8 hebben betrekking op de opslag van stoffen en materialen ín tankputten.
Tenslotte dient op grond van voorschrift B.9 bij beëindiging van de bedrijfsactiviteitcen) de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te worden bepaald, binnen 2 maanden na de beëindiging
van de desbetreffende activiteit. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 3 maanden na
uitvoering van het bodemonderzoek door de vergunninghoudster aan het bevoegd gezag worden
overgelegd.
111-6 Afvalstoffen
Het beleid op het gebied van afvalstoffen heeft als doelstelling te komen tot een verdere vermindering
van afvalstromen (preventie). In de prioriteitsvolgorde van het afvalstoffenbeleid volgt na preventie
het nuttig toepassen van afvalstoffen. Hiertoe moeten afvalstoffen bij het ontstaan zoveel mogelijk
worden gescheiden in verschillende categorieën. Het afvalstoffenbeleid tracht met de eerdergenoemde
prioriteitsvolgorde de eindverwerking van afvalstoffen (storten en verbranden) zo veel mogelijk te
beperken.
Ook het verspreiden van afvalstoffen dient te worden voorkomen. Hiertoe is voorschrift E. 1
opgenomen.
Binnen het CKB komen zowel procesgebonden als niet-procesgebonden afvalstromen vrij. In bijlage 5
van de aanvraag is hiervan een overzicht gegeven.
De procesgebonden afvalstromen worden gevormd door:
a.
afgewerkte actieve kool (“hexa-kool”) en bezinksel (“hexa-slib”) uit de waterzuivering; deze
stromen worden ter eindverwerking afgevoerd:
tetra-residu en overschotten geproduceerd tetra; deze stromen worden afgevoerd naar de Botlekb.
locatie van Akzo Nobel en aIdaar door middel van verbranding omgezet in zoutzuur dat wordt
hergebruik?;
zwavelzuur 88% (afgewerkt zwavelzuur uit de methylchloridedroging van de 200~unit); deze
c.
stroom wordt voor opwerking en hergebruik afgevoerd;
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d.

katalysatorresten (verouderde katalysator uit de reactor van de 200-unit); deze periodiek
vrijkomende stroom wordt ter eindverwerking afgevoerd naar een daartoe bevoegde
vergunninghoudster.
Als gevolg van de voorgenomen capaciteitavergoting tot 80.000 ton/jaar zullen de stromen b en c. in
omvang toenemen.
De niet-procesgebonden afvalstromen zijn zeer divers en betreffen zowel gevaarIijk als niet-gevaar *lijk
afval. De meeste van deze stromen komen slechts periodiek vrij en zijn relatief klein van omvang.
Gelet op de inspanningen die Akzo Nobel binnen het CKB verricht om te komen tot preventie en
hergebruik van afvalstoffen (zie deel 2, pagina 39 van de aanvraag), achten wij het niet zinvol om
voorschriften ten aanzien van afvalpreventie in de vergunning op te nemen.
In de aanvraag is verder vermeld dat registratie van uit de inrichting afgevoerde afvalstoffen up
locatieniveau plaatsvindt (via de Locatie Afvalcoördinator en eventueel de afvalplaat van het
AUB/SU). Omtrent de afvalstoffenregistratie hebben wij voorschrift E.2 aan deze vergunning
verbonden. Wij vinden het overigens voldoende dat deze afvalstoffenregistratie jaarlijks wordt
gerapporteerd met het verplichte milieujaarverslag (MJV). In de aanvraag gaat vergunninghundster
nog uit van een rapportage per kwartaal.
1111-7 Afvalwater
Voor lozingen die plaatsvinden vanuit inrichtingen waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk
8 van de Wm is vereist, is sedert 24 maart 1996 de op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant 1996, nr, 59) van kracht.
Overeenkomstig deze Instructieregeling dienen voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool
voorschriften in de Wm-vergunning te worden opgenomen. Deze voorschriften dienen ter
bescherming van de doelmatige werking van het openbaar riool en de daarbij behorende apparatuur.
Hieromtrent worden de voorschriften F.1 en F.2 aan deze vergunning verbonden,
In voorschrift F. 1 worden de in het openbaar rio&te brengen afvalwaterstromen genoemd. Dit
voorschrift is afgestemd met de Wvo-vergunningen van het Waterschap en Rijkswaterstaat. In de
vergunning van het Waterschap wordt alleen de afvalwaterstroom “huishoudelijk afvalwater
afkomstig van sanitaire voarzieningen” opgenomen met het doel om uiteindelijk te lozen op de
riolering. De andere afvalwaterstromen (bronneringswater, drainagewater, regenwater van daken of
CKW-verlaadterrein) komen thans niet in aanmerking om te worden aangesloten op de riolering.
Vergunninghoudster moet op grond van de Wvo-vergunning van het Waterschap een rioleringspIan
opstellen. Het is mogelijk dat uit dit plan zal worden gectincludeerd dat meer stromen kunnen worden
aangesloten op het openbaar riool, Het voorschrift IT. 1 van onderhavige Wm-vergunning zal hier dan
eveneens op worden aangepast.
In de vergunning van Rijkswaterstaat wordt aan vergunninghoudster een onderzoeksverphchting
opgelegd met betrekking tot de biologische zuivering. Het is mogelijk dat de uitkomst van dit
onderzoek zai luiden dat de afvalwaterstroom afkomstig van de 200~unit zal dienen te worden
aangesloten op het openbaar riool. In dat geval zullen wij eveneens het voorschrift F. 1 van
onderhavige Wm-vergunning aanpassen.
Met het ‘openbaar riool’ wordt overigens het riool rond de Oosterhornhaven bedoeld dat leidt naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Weiwerd.

Dit onderwerp is beschreven in hoofdstuk 3.2 van deel 2 van dc aanvraag. Hieronder worden ten
aanzien van het geluidsaspect achtereenvolgens het toetsingskader toegelicht, een beoordeling
gegeven en een conclusie getrokken.
Toetsingskader
Het equivaleat geluidsniveau
4
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In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is op 4 mei 1993, besluit nr. 93/855 1/18/6, MA, rond de
industrieterreinen in Delfzijl een gefuidszone vastgesteld. Be gezamenlrjke gefuidsbefasting,
veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A)
etmaalwaarde bedragen- Het besluit is goedgekeurd door de Kroon bij Koninklijk Besluit (KB) van 25
juni 1993, nr. 93005329. De industrieterreinen waarop deze zone betrekking heeft zijn: Oosterhom,
Eemskanaaldok, Oosterveld-Koveftemp en Oosterfaaru’Westerfaan. Re inrichting van Akzo Nobel ligt
op het industrie-terrein Uosterhorn.
In de zone liggen diverse woningen. De dichtstbijzijnde woningen liggen in Farmsum en Weiwerd,
Tijdens het voorbereidingsonderzoek van de zonering van de terreinen ís vast komen te staan, dat de
door de bedríjven veroorzaakte gezamenlijke gefuidsbefasting bij de dichtstbijzijnde woningen buiten
het industrieterrein meer dan 55 dB(A) etmaafwaarde 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 voor de desbetreffende bedrijven te treffen maatregelen opgenomen
en is een voorstel gedaan voor de vaststelling van de Maximale Toelaatbare Gevelbelasting (MTG)
voor de saneringswoningen met betrekking tot de situatie na sanering. Bij besluit van 10 maart 1999
van de Minister van VROM, besluit nr. MBG 98014918/101, zijn de MTG’s vastgesteld. De MTG’s
variëren van 55 tot 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).
Voor het CKB zijn geen saneringsmaatregefen opgenomen in het eerder genoemde saneringsprogramma.
De voorkomende piekgeìuidea
De maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen
uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus (Lmax) 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 gehridsniveaus (Lmax) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus
niet hoger mogen zijn dan respectievelijk í’O,65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. fn
bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogefíjk van deze grenswaarden af te wijken
of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgefuidsgrenswaarde. Voor woningen op het
gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden,
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Transporten van verkeer van en naar de locatie.
4
Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein mag het normstelsel van 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) met worden toegepast,
Beoordeling
Ad a) Het equivalent gehidsnivcrau
Voor de beoordeling van de aanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RIS) van een
inrichting in kaart te worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie zoals
die onder normale omstandigheden kan voorkomen.
Bij de aanvraag zijn enkele geluidsplots gevoegd (bijlage 6). Het CKB is een continu in bedrijf. Voor
de procesvoering zijn diverse procesinstallaties in gebruik. De berekeningen in het rapport zijn
verricht volgens “Handleiding meten en rekenen industrieIawaai” van april 1999. Re gefuidsbelasting
is in Farmsum 41-44 ds(A)-etmaalwaarde. Deze waarde ligt ca 14 dB onder de gestelde normen ín
Farmsum. Omdat CKB een continubedrijf is, is ten aanzien van geluid de nachtperiode maatgevend. In
de dag- en avondperiode vinden enige extra activiteiten plaats in de vorm van anderhoudswerkzaamheden, losactiviteiten en transportbewegingen. Hiermee is in de aanvraag rekening
gehouden, Het geluidsniveau is in de dag- en avondperiode slecht enkele tienden (O,l-0,7) dB hoger
dan in de nachtperiode. Opmerkelijk is wel de toename van het geluidsniveau t.o.v. de eerder
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verleende vergunning, De toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de Wm-vergunning van
1997 is in belangrijke mate toe tt: schrijven aan de aan deze deelinrichting toegevoegde activiteit
“lussen loogschip”. Deze activiteit viel vroeger onder een ander deel van de inrichting van Akzo Nobel
(het inmiddels gesloten Caustic Soda Bedrijf). Via Brunner Mond en het DEB is deze activiteit medio
1999 overgegaan naar het CKB.
Be voorkomende piekgeluiden
Ad b)
De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de piekniveaus Lmax) worden volgens
de aanvraag veroorzaakt door activiteiten zoals het afblazen van veiligheidskleppen bij storingen en
dergelijke. De piekgeluiden zullen volgens de aanvraag in het algemeen beperkt blijven tot 10 dB
boven het voorkomende equivalente geluidsniveau. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde voor
de piekgeluidsniveaus.
Conclusie:
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
De in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidszone en voldoen aan de
grenswaarden binnen de zone. De geluidsbelasting cn piekniveaus hebben wij in de voorschriften
vastgelegd op een aantal controlepunten rond de inrichting (zie de voorschriften G. 1 en G.2).
111-9 Verkeer en vervoer
Dit onderwerp wordt behandeld in hoofdstuk 3.9 van deel 2 van de aanvraag.
Sij het CKB worden de grondstoffen chloor (ex DEB) en methanol (ex Methanor} aangevoerd per
pijpIeiding.
De hulpstofnatronloog wordt aangevoerd per pijpleiding (dialoog ex DEB) en per schip (50% loog;
het CKB verzorgt overslag, opslag en distributie op het Chemie Park). De hulpstof zwavelzuur 96%
wordt aangevoerd per tankauto en incidenteel per spoorketelwagen. Stikstof wordt aangevoerd per
tankauto.
De eindproducten MC, CF en Tet kunnen worden afgevoerd per tankwagen, per vrachtwagen
(containers met drums) en per spoorketelwagon. Incidenteel kunnen MC en CF worden afgevoerd per
schip. Zoutzuur 30/33% wordt afgevoerd per tankwagen.
Tetra-residu wordt afgevoerd per tankwagen. Afgewerkt zwavelzuur (88%) wordt afgevoerd per
tankwagen en per spoorketelwagen. Overige afvalstoffen worden per as afgevoerd in containers of
drums, met uitzondering van slib (tankwagens).
De uitbreiding van de productiecapaciteit zal het aantal transportbewegingen van hulpstoffen,
producten en enkele afvalstromen doen toenemen met ongeveer 10%. Gezien de ligging van het CKB
op het industrieterrein, waar veel verkeersbewegingen zijn, en gelet op het feit dat de infrastructuur er
op berekend is, vormen de verkeersbewegingen van het CKB geen overlast in de zin van
verkeershinder en filevorming. Gelet op de omvang van de transporten zien wij geen aameiding om
voorschriften in de vergunning op te nemen voor het beperken van de transportbewegingen over de
weg.
HL10 Externe veiligheid
Dit onderwerp is beschreven in hoofdstuk 3.5 van deel 2 van de aanvraag, alsmede in het
Veììigheidsrapport dat separaat van deze aanvraag bij ons College is ingediend (zie punt II van deze
considerans). In paragraaf 3.5.7 van deel 2 van de aanvraag wordt verwezen naar dit VR.
Wij zijn van mening dat het VR voor wat betreft het CKB een juist en volledig beeId geeft van de
milieu-aspecten en de externe veiligheid. De VR-procedure verloopt als geheel verder separaat van
onderhavige vergunningenprocedure. Voor wat betreft de procedurele aspecten rondom deze
vergunningprocedure en de verdere procedure van het VR, wordt verwezen naar punt II (“gevolgde
procedure”} van deze considerans.
Verder willen wij opmerken dat Akzo Nobel ver voor de inwerkingtreding van het BRZCY99 reeds
diverse additìoneIe maatregelen op hel gebied van externe veiligheid binnen het CKB heeft getroffen,

onder meer in het kader van de uitvoering van voorschriften verbonden aan de revisievergunning van
25 februari 1986 (kenmerk 25.983/9/A19, afd. MZ). Hieromtrent wordt verwezen naar het VR en de
onderhggende Wm-vergunning van 10 juni 1997 (kenmerk 97/7294/24, RMM),
Het VR is op basis van het BRZO’99 zelfstandig handhaafbaar. Toch willen wij omtrent het onderwerp externe veihgheid een aantal voorschriften verbinden aan deze vergunning. Deze voorschriften
zijn in meerdere gevallen ook breder dan het onderwerp externe veiligheid. Het betreft de volgende
voorschriften: A.3, A.4 en H. t/m N. Enkele van deze voorschriften worden hieronder nader toegelicht.
Niet alle veiligheidsaspecten worden vastgelegd in voorschriften, zoals bijvoorbeeld het opstellen en
de inhoud van een veiligheidsbeheerssystecm en aanvaisplan. Deze aspecten zijn vastgelegd en
worden uitvoerig omschreven in het BRZU’99. Wel is in voorschrift J.3 vastgelegd dat het bedrijfsnoodplan van het Chemie Park ieder jaar moet worden geactualiseerd. Aangezien het hier een deelrevisievergunning voor het CKB betreft, heeft dit voorschrift alleen betrekking op dat deel van het
bedrijfsnoodplan dat betrekking heeft op het CKB.
CPR-richtlijnen
Voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen gelden, ter beheersing van de risico’s vanwege externe
veiligheid en bodembescherming, CPR-richtlijnen.
-------- In de voorschriften 1.1 en I.2 is vastgelegd dat opslagvoorzieningen van gevaarlijke (afval-) stoffen
moeten voldoen aan CPR 15-1 (minder dan 10 ton) respectievelijk CPR 15-2 (18 ton of meer). Dit
voorschrift is al enigszins toegelicht onder punt IIT-5, onder b (“Bodembescherming”) van deze
considerans.
Conform voorschrift I.3 dienen alle procestanks en opslagtanks te zijn voorzien van een niveaumeting
met hoogniveau-aïarmering. De vullingsgraad van bovengrondse tanks mag niet hoger zijn dan
95 vol.%. Deze niveaumeters dienen elk jaar te worden gecontroleerd. Een aantal tanks wordt
uitgezonderd omdat voor deze tanks het procestechnisch en veìligheidstechnisch niet zinvol is om
deze te voorzien van een niveaumeting met hoogniveau-alarmering. Op een aantal andere tanks
moeten alsnog dergelijke voorzieningen worden aangebracht (zie voorschrift 1.3).
Chloorleiding
In voorschrift L.2 is een - overigens reeds aanwezige - voorziening vastgelegd, namelijk dat aan het
begin en aan het eind van de chloorleiding tussen het DE3 en het CKB snelafsluiters dienen te zijn
geplaatst. De in de leiding aanwezige druksehakclaars, die de snelafsluiters activeren, dienen
alarmeringen te geven in de controlekamers van het DEB en het CKB.

.,. . . . :

Veiligheidstoestellen
Op grond van voorschrift L.3 dienen veerbelaste veiligheidskleppen met een drukcompensaticbalg of
-zuiger, waarvan de ontluchtingsopeningen rechtstreeks naar de atmosfeer leiden:
0
telkens nadat ze zijn aangesproken te worden gecontroleerd op lekverliezen; of:
*
te worden aangesloten op een nageschakelde emissiebeperkende voorziening.
Dit voorschrift heeft raakvlakken met voorschriften over de bestrijding van de diffuse emissies
(voorschriften B.5).
In voorschriften L.4 en L.5 worden aanvullende eisen genoemd met bctrckking tot de goede werking
van veiligheidstoestellen.
Gasdetectiesystemen
In voorschriften M, 1 en M.2 worden eisen gesteld aan de aanwezige gasdetectiesystemen voor chloor
(CIZ) en zoutzuur (HCI). De plaatsen van de detectorkoppen en het aantal detectorkoppen dienen in
overleg met het bevoegd gezag te worden vastgesteld (voorschrift M, 1).
Op grond van voorschrift M.2 dient de goede werking van de gasdetectiesystemen minimaal twee
maal per jaar te worden getest, inclusiefcalibratie van de gasdeteetiesystemen. Volgens het CKB
worden de detectiesystemen getest met een gasvormig testmonster van respectievelijk Cl2 en HCl.
Tijdens het testen van de detectiesystemen kunnen de minimale concentraties waarbij een alarm in
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werking treedt, worden OijgesteId. Dit bijstellen wordt ook wel justeren genoemd, hetgeen
overeenkomt met een calibratie, zoals in het voorschrift~wordt
verlangd.
Keuringen door het Stoomwezen BV
in voorschrift N.1 worden eisen gesteld aan de keuringen van, in het voorschrift nader gedefinieerde,
toestellen onder druk; opdagtanks en leidingen. In dit voorschift is ten opzichte van de Wmvergunning van 1997 het voorschrift op &én punt gewijzigd: 50%-ig natronIoog is toegevoegd.
Het CKB heeft namehjk de distributie van 50%-ig natronloog (loog) overgenomen van het DEB.
Daarvoor was het in handen van Brunner Mond. De activiteiten worden omschreven in paragraaf 6.6
van deel 1 van de aanvraag en geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere voorschriften.
Hl-1 1
De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend (anders dan die op onderhavige
beschikking betrekking hebben en die zijn genoemd in de aanvraag}, die van invloed zijn op onze
beslissing op de aanvraag.
UI-12
De Natuurbeschermingswet, de Wabjtat-richtlijn
en de PK%Waddenzee
Met betrekking tot de Natuurbesehermingswet, de Habitat-richtlijn en de PK&Waddenzee wordt
het voIgende overwogen:
Het grootste deel van de Waddenzee is ingevolge de Natmurbescher~nin~~wef
aangewezen als
beschermd natuurmonument (beschikking aanwijzing Waddenzee Ii, d.d. 17 november 1993,
Staatscourant 237). Echter, belangrijke vaargeulen, havengebieden en onder andere het
industrieterrein waarop het Chemie Park Delfzijl 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 het CKB kan niet gesteld worden
dat voldoende aannemehjk is dat het inwerking hebben van dit onderdeel van de inrichting van Akzo
Nobel de wezenlijke kenmerken van de Waddenzee aantast. Er is dus geen vergunning op grond van
de Natuurbeschermíngswet vereist.
Als uitkomst van de rechtstreekse toetsing aan de Habitat-richthja 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 van zodanige omvang dat de natuurlijke kenmerken
van de Waddenzee en het Eems-Dollardgebied niet zuIlen worden aangetast.
Ook met betrekkmg tot de PK& Waddemee is er geen sprake van externe werking als gevolg van de
door het CKB voorgenomen activiteiten. Wij zijn dan ook van mening dat het op rijksniveau en (inter)provinciaaI niveau vastgestelde beleid voor de Waddenzee de ruimte biedt om de huidige activiteiten
van het CKB te handhaven en uit te breiden met de aangevraagde toename van de capaciteit.
Bij het vorenstaande is ook nog in aanmerking te nemen dat, terwijl het in het CKB plaatsvindende
productieproces een al geruime tijd bestaande activiteit betreft en de voorliggende aanvraag voorziet
in een uitbreiding van de produetie-omvang, de als gevolg van het productieproces optredende
emissies, met name de emissies van tetra, onder het regime van de thans de verlenen vergunning en de
daaraan te verbinden voorschriften in aanzienlijke mate (verder) zullen worden teruggedrongen.
JII-13
Overige punten van artikef 8.8, Iid 3 Wm
IngevoIge het bepaalde in artikel 8.8 lid 3 van de Wm moet ons College bij de beslissing op de
aanvraag in ieder geval in acht nemen:
a.
Geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die
voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder, Bit punt is verdisconteerd in punt Ifl-8
“GeIuid”) van deze considerans.
Zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van Wm. Het betreft hier:
b.
.
het Besluit Aanwijzing fievaarhjke Afvalstoffen @AGA); zie onder meer voorschriften
E 1 en 1.1 en 1.2 van deze vergunning (dczc voorschriften hebben betrekking op
handelingen met onder meer gevaarlijke afvalstuffen en de opslag van deze stoffen};
0
Indirecte lozingen (Wet Afvalwater): zie punt 111-7 van de considerans.
_-.
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c.

d.

Instructieregels van de Provinciale milieuverordening op grond van artikel 8.46 van de Wm;
Volgens de regeling betreffende bedrijfsafvaistoffen in de provinciale miheuverordening (PMV)
mogen deze afvalstoffen uitsluitend worden afgegeven aan een inzamelaar of rechtstreeks aan
een be- of verwerker. Conform artikelen 10.19 en 10.30 van de Wm mogen bedrijfsafvalstoffen
én gevaarlijke afvalstoffen alleen door daartoe bevoegde personen worden ingezameld en/of aan
daartoe bevoegde personen worden afgegeven. Deze considerans is niet de plaats urn uitvoerig
en gedetailleerd in te gaan op deze materie. Hieromtrent wordt aldus verwezen naar de wettekst
en de PMV. Op deze plaats wordt derhalve volstaan met de opmerking dat in deze vergunning
een voorschrift (E.2) is opgenomen met betrekking tot de registratie van afvalstoffen.
Bindende ministeriële aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wm zijn gegeven.
Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake.

Dl-14
Ongewone voorvallee met milieuschadelijke effecten
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen {calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodemverontreiniging,
geluidshinder, stank, brand ofexplwie (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed, dienen daarop
door de vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling
weIke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm (“Maatregelen 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 Wm. Aangezien de regeling uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regehng
van die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet dan ook worden
volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de meldingen aan de dienst Ruimte en Milieu van de
provincie Groningen in ieder geval dienen te geschieden via teIefoonnummer 06-53977863 en bij
voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder nummer 050-3 164632.

IV.

BESPREKING VAN DE TEGEN HET ONTWERP VAN DE BESCHLIKKING
INGEDIENDE BEDENKINGEN.

1. Be bedenkingen van de WaddenverenininrJ.
De bedenkingen van de Waddenvereniging (WV) de ontwerp-beschikking kunnen, kort samengevat,
als volgt worden weergegeven:
A. Algemeen.
Tetradeddenvereniging merkt op dat continuering, uitbreiding van de productie en verkoop van ca.
7000 ton tetra per jaar strijdig is met het Montreal=verdrag en in elk geval niet in de geest van dat
verdrag, en om deze reden niet aanvaardbaar. Bovendien zou Akzo Nobel geen vergunning hebben
voor het in de handel brengen van tetra (een verplichting op grond van verordening (EG) nr.
2037/2000 van 29 juni 2000 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen), waardoor er geen basis zou zijn
voor het verlenen van de onderhavige Wm-vergunning.
B. Vergunning als bedoeld in art. 8-4 Wet milieubeheer tdeelrevisievergunning).
1. Toxicoiogisehe gegevens.
Re Waddenvereniging stelt dat de in de aanvraag verstrekte informatie over toxicologische gegevens
onvolledig is, en voor de verschillende stoffen slecht vergelijkbaar. Als voorbeeld wordt aangehaald
dat voor methyIchJoride wel en voor tetra geen ODP (ozone depleting potential)-waarde is vermeld,
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terwijl deze juist bij tetra cruciaal is. De Waddenvereniging verzoekt om completering van de
gegevens.
2. Effecten op het milieu.
De WV stelt hier dat de effecten van de uitbreiding van de productie en van de lozing van chloorkoolwaterstoffen en andere stoffen op het milieu niet in de tekst van de ontwerp-beschikking zijn terug te
vinden.
3. Diffuse emissies.
De WV acht de in de ontwerp-beschikking opgenomen reductiedoelstellingen voor de diffuse emissies
van tetra niet in overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State d.d. 7 november 2000
(E03.97.1052) inzake de door ons op 10 juni 1997 aan Akzo Nobel voor het CKB verleende Wm(revisie)vergunning.
4. PKB Waddenzee.
a. De WV merkt op dat in de ontwerp-beschikking een motivering ontbreekt met betrekking tot de
stelling dat er geen sprake is van gevolgen voor het natuurgebied de Waddenzee.
b. Onduidelijk is waarop in de ontwerp-beschikking wordt gedoeld met de opmerking dat het CKB
niet voorkomt op de lijst de lijst met risicovoile activiteiten welke een onomkeerbaar effect op de
Waddenzee kunnen hebben.
Naar aanleiding van de onder A en onder B, ad 1 t/m 4, weergegeven bedenkingen overwegen wij het
volgende.
A. Algemeen.
Naar aanleiding van dit onderdeel van de bedenkingen, welk onderdeel nagenoeg geheel betrekking
heeft op de emissie van tetrachloorkoolstof (tetra), merken wij, onder verwijzing naar punt III-2.c van
de ontwerp-beschikking, het volgende op.
De binnen het CKB geproduceerde tetra wordt enerzijds als grondstof gebruikt voor de productie van
CFK’s bij Honeywell (voorheen Allied Signal) te Weert, en anderzijds als technische hulpstof
toegepast bij een drietal bedrijven, te weten het DEB (Akzo Nobel Delfzijl), het MEI3 (Akzo Nobel
Rotterdam) en Teijin Twaron (Delfzijl). Laatstgenoemde toepassingen als technische hulpstof zijn
toegestaan volgens EG-verordening nr. 2037/2000 van 29 juni 2000 (bijlage VI: processen waarbij
gereguleerde stoffen als hulpstof worden gebruikt). Overschotten tetra en tetra-residu worden extern
vernietigd met behulp van een door de partijen bij het protocol van Montreal goedgekeurde tecbnologie. Op grond van de in EG-verordening nr. 2037/2000 neergelegde definitie van “productie” is de
productie van tetra binnen het CKB gelijk aan nul. Het in artikel 3 van de EG-verordening bedoelde
productieverbod geldt derhalve niet voor het CKB. Voor het op dc markt brengen van de door het
CKB geproduceerde tetra geld1 ingevolge artikel 4, lid 4, onder i, sub a en b van de EGverordening
geen verbod (en is geen vergunning vereist) omdat, zoals hiervoor reeds is aangegeven, de tetra als
grondstof of als technische hulpstof wordt gebruikt of met een goedgekeurde techniek wordt
vernietigd.
Gelet op het vorenstaande blijven wij van mening dat de productie en het op de markt brengen van
tetra door het CKB niet in strijd is met het (inter-)nationale beleid ten aanzien van ozunlaag
aantastende stoffen, zoals vastgelegd in het Protocol van Montreal, verordening (EG) nr. 2037/2009 en
het CFK-besluit van 1995. Uit dezen hoofde zijn er derhalve geen belemmeringen om de gevraagde
Wm-vergunning te verlenen.
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13. Vergunning als bedoeld in art. 8.4 Wet milieubeheer (deelrevisiever~unninff).
1.

Toxicologische

gegevens.

In de bijlagen 1 en 2 bij de aanvraag zijn (eco-)toxicologische gegevens van de relevante chloormethaanverbindingen respectievelijk stofgegevens van grondstoffen, hulpstoffen en producten
opgenomen.
Wij zijn van mening dat deze informatie voor het beoordelen van de aanvraag en voor het opstellen
van de (ontwerp-)beschikking toereikend is.
IIet feit dat voor methyleenchloride - en niet voor methylchloride, zoals door de Waddenvereniging
gesteld - wel een UDP-waarde is opgegeven en voor tetra niet, achten wij niet relevant omdat het
beleid met betrekking tot de regulering van ozonlaagaantastende stoffen is neergelegd in een rechtstreeks werkende EG-verordening.
2. Effecten op het milieu.
Uit de hierna te releveren passages uit de ontwerp-beschikking en uit de vergunningaanvraag blijkt dat
de GKW-emissies naar de lucht, ondanks de vergroting van de productiecapaciteit tot 80.000 ton MC
+ CF per jaar, niet zullen toenemen.
1. Algemeen.
In paragraaf 3.5.1 van deel 1 van de vergunningaanvraag is aangegeven dat de capaciteitsverhoging tot
80.000 ton per jaar MC + CF zal worden gerealiseerd door middel van debottlenecking (en verhoging
van de on-stream-tijd) van de bestaande fabriek. Daarbij is vermeld dat als gevolg van deze
capaciteitsverhoging geen negatieve milieu-effecten worden verwacht naar water en lucht (geen
toename van emissies naar water en lucht).
2. Specifiek.
a. Restemissie van GKW’s uit incinerator en afgasheaders.
In paragraaf 111-3.a, derde alinea van de ontwerp-beschikking is aangegeven dat de voorgenomen
productiecapaciteitsverhoging niet zal leiden tot een verhoging van de GKW-restemissie als de
minimale bedrijfstijd van de incinerator en afgasheaders B, C en D ten minste 92,O % bedraagt. Deze
opvatting is gebaseerd op de in hoofdstuk 1.2 van deel 2 van de vergunningaanvraag verstrekte
kwantitatieve informatie. Genoemde minimale bedrijfstijd van 92,0% is vastgelegd in voorschrift
B.1.1.
b) Diffuse emissies van CKW’s.
In paragraaf 1.1.1. I van deel 2 van de vergunningaanvraag is aangegeven dat in de komende
vergunningsperiode zal worden doorgegaan met het verder terugdringen van de diffuse emissies van
GKW’s naar de lucht. Baarbij zal wederom gebruik worden gemaakt van het bestaande meet- en
beheersprogramma voor bestrijding van diffuse emissies.
In de ontwerp-beschikking zijn reductiedoelstellingen voor de diffuse emissies van tetra opgenomen.
Onder de sub-kop “norm voor diffuse emissies van tetra” op pagina 11 is aangegeven dat de diffuse
emissies van tetra in twee jaar tijd moeten worden gereduceerd van 15 ton/jaar tot 6 ton/jaar.
Deze aanzienlijke reductie is ook genoemd in de laatste zin van onderdeel IR-1 2.
In algemene zin willen wij nog opmerken dat er, omdat er geen productie-apparatuur wordt
bijgeplaatst, geen relatie is tussen de omvang van de diffuse emissies en de producticcapaciteitsverhoging.
3. Diffuse emissies.
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Onder verwijzing naar punt 111-3.~ van de ontwerpbeschikking wSen wij opmerken dat wij van
mening zijn dat de in de ontwerp-beschikking opgenomen reductiedoaIstellingen voor de diffuse
emissies van tetra wel in overeenstemming zijn met genoemde uitspraak van de Raad van State.
Er is een emissie-eís opgenomen voor de huidige situatie (15 ton’jaar) en er zijn reductiedoelstellingen
opgenomen voor de eerstvolgende twee jaren (18 ton/jaar respectievelijk 6 ton’jaar; zie onderdeel B.5,
nr. 4, van de aan deze beschikking verbonden voorschriften). Een gefaseerde normstelhng bleek hier
nodig in verband met het feit dat vergunninghoudster een redelijke termijn moet worden gegund om
de beoogde maatregelen - het vervangen van alle niet-gesloten pompen door gesloten types - te
kunnen treffen.
Op dit moment is niet duidebjk of de norm van 4 tan’jaar in de toekomst - na eliminatie van alle
pompseallekkages - nog verder kan worden aangescherpt. De resultaten van de tot dusverre verkregen
meetwaarden bieden daarvoor onvoldoende houvast. Wij hebben in de ontwerp-beschikking om die
reden reeds aangegeven dat wij over enkele jaren, op basis van de dan beschikbare meetresultaten,
zullen bekijken of de norm van 6 ton’jaar kan worden aangescherpt (actualiseren van de vergunning
door middel van een beschikking als bedoeld in artike18.23 van de Wm in samenhang met paragraaf
3.5.6 van de Awb),
4. PKB Waddenzee.

Mede onder verwijzing naar hetgeen wij hierboven onder punt 2 hebben overwogen, houden wij
staande dat voldoende aannemelijk is dat het in werking hebben van het onderdeel CM3 van de
inrichting van Akzo Nobel de wezenbjke kenmerken van de Waddenzee niet aantast. Dit geldt naar
ons oordeel evenzeer indien men de eventuele cumulatieve effecten van de emissies in aanmerking
neemt. Er is mítsdien geen sprake van een externe werking in de zin van de jurisprudentie over de
Natuurbeschermingswet, zodat, zoals wij ook reeds hebben overwogen in de considerans van de
ontwerpbeschikking onder III-12, geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is
vereist.
Wij leiden uit het voorgaande tevens af dat de door Akzo Nobel ter zake van het GKB gevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) geen besluit vormt met significante gevoIgen voor
het Waddengebied in de zin van de Wabitatrichtlijn, nog daargelaten of een vergunning als die welke
hier aan de orde is, zou zijn aan te merken als een “plan” of “project” in de zin van de richtlijn.
Met betrekking tot de toetsing aan de PKI3 Waddenzee en aan het voorzorgbeginsel merken wij het
volgende op. Daargelaten de vraag of dan wel in hoeverre er gronden zijn voor toetsing van een
aanvraag om vergunning ingevolge de Wm aan de PKB Waddenzee, nu het bij een dergelijke
vergunning niet gaat om rechtstreekse lozingen in de Waddenzee (vgl. Afd. bestuursrechtspraak R v St
12 mei 2000, nr. E03.96.0068, rechtsoverweging 2.81, volgt uit het vorenoverwogene dat de emissies
vanuit het onderdeel GKB van de inrichting van Akza Nobel geen inbreuk (zullen) maken op de
doelstellingen van deze PK3 en dat er deswege geen sprake kan zijn van belangrijke negatieve
gevolgen voor het ecosysteem van de Waddenzee. Ten aanzien van het voorzorgbeginsel merken wij
op dat een redelijke interpretatie van dit beginsel in het onderhavige geval meebrengt dat moet worden
geoordeeld dat verlening van de gevraagde vergunning alieszins met dit beginsel verenigbaar is, nu
enerzijds sprake is van een reeds vele jaren (decennia) uitgeoefende bedrijfsactiviteit en niet is
gebleken dat de kwaliteit van het ecosysteem van de Waddenzee is versIeehterd als gevolg van
specifiek naar deze bedrijfsactiviteit te herIeiden oorzaken en evenmin, zoals naar onze mening
redelijkerwijs mag worden aangenomen, als gevolg van een traceerbare cumulatie van deze activiteit
met andere oorzaken, terwijl anderzijds de emissies onder het regime van deze vergunning in
aanzienlijke mate zullen worden teruggedrongen. Volledigheidshalve zou hierbij kunnen worden
aangetekend dat het voorzorgbeginsel tot dusverre niet is gecodificeerd, zodat er uit dien hoofde zeen
reden bestaat een aanvraag om een WM-vergunning daaraan te toetsen, maar dat er zich wel een
ontwikkeling in de rechtsopvattingen lijkt te hebben ingezet die een dergelijke toetsing in
verschillende situaties gewenst kan doen zijn.
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In het verlengde van het zojuist overwogene stellen wij tevens vast dat de thans te vergunnen activiteit
past binnen het raam van het provinciaie milieubeleidsplan, in casu het Provinciaal Omgevingspfan
(PUP). In dit plan is aangegeven, zoals wij ook reeds hebben opgemerkt in het inleidende deel van de
considerans van deze beschikking, dat voor de milieukwaliteit als doel geldt orri overal in de provincie
een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico’s voor mens en
natuur te verwachten zijn, en dat, waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit, deze niet mag
verslechteren. Wij menen dat wij, in de hiervóór geschetste situatie met betrekking tot de Waddenzee
in relatie tot de te nemen beslissing op de aanvraag om vergunning, op een juiste wijze invulling
hebben gegeven aan het aldus in het POP verwoorde standstilLbeginse1.
b
Ad
.
Naar aanleiding van de door de Waddenvereniging gestelde vraag over een lijst waarop het CKB al
dan niet zou voorkomen, en de opmerking dat het voor de hand lijkt te liggen om ter zake van een lijst
met bedrijven de keuze te maken voor een lijst op basis van bijlage 1 bij het BRZO 1999, merken wij
het volgende op.
In de bij de provinciale milieuverordening (PMV) van de provincie Groningen, zoals deze luidt per
1 maart 2001 (Provinciaal Blad van de provincie Groningen, 26 februari 2001, nr. 9), behorende
-...- bijlage 8 (“Milieu-effectrapportage”) is onder nr. 15 als MER-plichtige activiteit ingevolge deze
verordening opgenomen: “De oprichting van een inrichting of onderdeet daarvan, voor zover in die
inrichting, respectievelijk dat onderdeel, een gevaarlijke stof aanwezig is ter grootte van ten minste de
hoeveelheid als vermeld in bijlage 1, deel 2, kolom I , categorie 9,2” koIom, van het Besluit Risico’s
Zware Ongevallen 1999”. Nu bhjkens de voorliggende aanvraag hier geen sprake is van de oprichting
van een nieuwe inrichting of van een nieuw, als zelfstandige entiteit te beschouwen, onderdeel van een
inrichting, is derhalve - zoals ook reeds eerder is overwogen - ten aanzien van de op grond van deze
aanvraag te verlenen vergunning geen sprake van een MER-plicht ingevolge de PMV. Wel blijkt uit
de gereleveerde bepaling dat de PMV met betrekking tot de toetsing van de oprichting van
inrichtingen of onderdelen daarvan, die tot de aldaar omschreven categorie behoren, aansluit bij de
hier door de WV gevolgde gedachtegang.
Voorts kan nog het volgende worden opgemerkt. In artikel 6 van de planvoorschriften, behorende bij
het bestemmingsplan “Buitengebied Noord (Eemshaven)“, zoals dit luidt sinds de uitspraak van de
Raad van State van 5 februari 1998, no, E01.94.OíO9, is in lid 2 (“Beschrijving in hoofdlijnen”),
onderdeel A (“Algemeen”), de volgende passage opgenomen: “Op basis van de huidige stand van
kennis over de beoordeling van risico’s worden bedrijven; genoemd in de bijlage, aangemerkt als
bedrijven die, indien zich daarin of daarbij een calamiteit voordoet, onherstelbare schade zouden
kunnen toebrengen aan de natuurlijke waárden van de Waddenzee. Deze risiko-dragende bedrijven
mogen zich dan ook vestigen indien een zodanige afstand tot de Waddenzee in acht wordt genomen
dan wel anderszins maatregelen en voorzieningen worden getroffen, dat het uitgesloten moet worden
geacht, dat bij een zich eventueel voordoende calamiteit een verontreiniging van de Waddenzee kan
plaatsvinden, die onherstelbare schade tot gevolg zou kunnen hebben voor de natuurlijke waarden van
de Waddenzee.” De in dit citaat genoemde bijlage betreft een lijst die bestaat uit twee onderdeIen: in
onderdeel A worden enkele specifieke categorieën van bedrijven opgesomd, terwijl in onderdeel B
worden genoemd bedrijven of onderdelen daarvan waarin aanwezig zijn een gevaarlijke stof en/of
preparaat als bedoeld in de bijlagen 11, BI en IV van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen van 1992
(Stb. 1992,29 1, zijnde voorganger van het BRZO 1999). Wanneer deze - van planologische aard
zijnde - bepaling in het industriegebied van Delfzijl naar analogie zou worden toegepast op het
onderdeel CKB van Akzo Nobel en op de omvang van de ingevolge de thans aangevraagde
vergunning toe te stane emissies, zou de uitkomst van de met deze toepassing gepaard gaande
afweging inhouden dat de verlening van de gevraagde milieuvergunning binnen de hier gereleveerde
criteria volstrekt aanvaardbaar is.
In verband met de door de WV gesignaleerde onduidelijkheid met betrekking tot de vermelding van
“de lijst” in de ontwerp-beschikking is de desbetreffende zin in deze beschikking niet meer
opgenomen.

..

11. De bedenkingen van de IMW-Noord tegen ontwerp-beschikking CKB.
De bedenkingen van de regionale inspectie voor de milieuhygiëne tegen de in de ontwerp-beschikking
opgenomen norm voor diffuse emissies van tetra kunnen. kort samengevat, als volgt worden
weergegeven:
1. De definitie van “productie” in de EGverordening (EG) nr. 20371’2000 zou impliceren dat emissie
van tetra wordt gezien als productie. De EG kan op grond van artikel 3 van de EG-verordening
toestemming verlenen voor productie2. Bij gebruik van tetra als technische hulpstof zouden GS , ingevolge artikel 2 van de EGverordening, niet bevoegd zijn om een emissieplafond voor tetra vast te stellen.
Wij overwegen naar aanleiding vandeze bedenkingen als volgt:
ad 1) deze opvatting is onjuist. De productie van tetra binnen het CKB is volgens bedoelde definitie
gelijk aan nul, omdat de geproduceerde hoeveelheid tetra gelijk is aan de som van a) de hoeveelheden
die elders als grondstof of als technische hulpstof worden gebruikt en b) de hoeveelheid die met
goedgekeurde technieken wordt vernietigd. Emissie van tetra valt buiten deze defmitie;
ad 2) deze bedenking is in het kader van de CKB-vergunning niet relevant omdat er geen sprake is van
het gebruik van tetra als technische hutpstof. Binnen het CKB wordt tetra vervaardigd in plaats van
gebruikt.
Bovenstaande reactie is afgestemd met en wordt onderschreven door het Ministerie van VROM.

V,

AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten,
voorschriften worden verbonden.

BESLISSING:

gelet up de Wet miheubeheer en op het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
gelezen de brief van Akzo Nobel Chemicals BV te Farmsurn, gedateerd 30 januari 2001 (kenmerk
023-.Ize/Btr); de overige brieven van Alzo Nobel Chemieals BV zoals genoemd onder punten I en If
van de considerans van deze beschikking, en de daarbij overgelegde bescheiden,
besluiten wij:
1.

aan Akzo Nobel Chemicals BV te Delfzijl ten behoeve van het Chloorkoolwaterstoffenbedrijf (CKB) een deel-revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
te verlenen.

TI.

te bepalen dat dc produktie van methyleenchloride (MC) en chloroform (CE) maximaal
80.008 ton (som van MC en CF) per kalenderjaar mag bedragen.

IB.

te bepalen dat de aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de vergunning, zulks met
uitzondering van de volgende onderdelen:
* van deel 1: de niet-technische samenvatting en hoofdstuk 3;
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* van deeI2: hoofdstuk 2, behalve pagina 21 van deel 2 van de aanvraag voor zover
het gaat om de emissie van Methylchloride (MeC) naar de lucht uit de spuistroom
van de methanolstripper;
* van deel 2: paragrafen 3.6 t/m 3.8;
* van deel 3: bijlagen 1; 2; 4; 5; 9 t/m 13;
* van de tekeningen: C182-140-596; C182-140-598; C182-140-599, Cl82-140-600,
Cl82140-601; C182-140-602; C182-140-603; Cl%?-140-614; Al-1.573.407; Al1.573.408; CW1; CW12436-2.
Het Chloor Koolwaterstoffen Bedrijf (CKB) dient in werking te zijn overeenkomstig de deel
van de vergunning uitmakende onderdelen van de aanvraag, voorzover daarvan in de aan de
vergunning verbonden voorschriften niet wordt afgeweken, Daar waar de voorschriften
afwijken van de aanvraag zijn de voorschriften bepalend.
aan de vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden:
ALGEMEEN
Register
Binnen het CKB dient een register aanwezig te zijn waarin de resultaten van keuringen,
a.
metingen, controles, onderzoeken, plannen en dergelijke, welke ingevolge de betreffende
voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard gedurende een
periode van ten minste 3 jaar.
Een exemplaar van de aanvraag en de vergunning dienen in het register aanwezig te zijn.
b.

. .z. . .
.,.,.

(Onderhoud+Jwerkzaamheden
Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds-)werkzaamheden die nadelige gevolgen voor
het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag kan nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze
werkzaamheden.
Contactpersoon
De vergunninghoudster dient één of meer ter zake kundige personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning en het direct treffen van
de vereiste maatregelen ingeval van onveilige situaties. Er dient tijdens het in bedrijf zijn van
het CKB altijd één persoon hieromtrent bereikbaar te zijn.
Instructies
De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting ter zake van het CKB
verantwoordelijke personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat
werkzaamheden worden verricht op het met betrekking tot het voor het CKB relevante deel van
het terrein van de inrichting moeten alle betrokken personen zodanig zijn geïnstrueerd, dat zij
handelen overeenkomstig bij of krachtens de wet gestelde voorschriften (bijvoorbeeld door
bedrijfsinstructies). Hiertoe worden ook gerekend: het kennen van de gevaarsaspecten van de
gebruikte stoffen alsmede dc werkwijze en de te nemen maatregelen bij incidenten teneinde
nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken,
B.

LUCHT

í3.1
1.

Incincrator
De bedrijfstijden (on-streamtijden) van de incinerator en van de afgasheaders I3, C en D moeten
per kalenderjaar ten minste 92% zijn.

2.

Ineînerator: emissie-eisen
Voor de emissie van de incinerator naar de lucht geldt dat de volgende emissiegrenswaarden
(massaconcentraties in het afgas) niet mogen worden overschreden:
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..: . . .
. .... ..

_I___L___--__________l____r_____l_______----------------------------

emissiegrenswaarde
component
-_____-_________---------------------------------------“----------50 mg/Nm3
koolmonoxide
stikstofoxiden
100 mg/Nm”
15 mg/Nm3
chloor
waterstofchloride
10 mg/Nm’
5 mg/Nm3
chloorkoolwaterstoffen
0,l ng T.E.Q./Nm3
PCDD’s en PCDF’s
__---___-__-__-__________r___________l__----------------------------Hierbij dienen de navolgende randvoorwaarden in acht te worden genomen:
De vermelde emissiegrenswaarden zÍjn betrokken op droog afgas onder standaard
kondities (273 K en lol,3 kPa), omgerekend op 11 volume-procent zuurstof.
Stikstofoxiden worden berekend als stikstofdioxide.
Onder ch~oorkoolwuterstoffe~~
wordt verstaan: de som van methylchloride,
methyleenchloride, chloroform en tetmchloorkoolstof
PCDD’s (polychloor-dibenzo-para-dioxinen) en PCDF’s (polychloor-dibenzo-furanen)
(2,3,7,8-tetrachloor-dibenzoworden uitgedrukt in toxische equivalenten 2,3,7,8-TCDD
para-dioxine).

3.

Incinerator: emissiemetingen
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient vergunninghoudster een
emissieonderzoek te laten uitvoeren. Hierbij dient van de incinerator - onder representatieve
bedrijfsomstandigheden - de emissie naar de lucht van PCDD’s en PCDF’s door meting te
worden vastgesteld.

4.

Een emissieonderzoek als bedoeld in voorschrift B.3 dient tevens te worden verricht na een
daartoe strekkend, gemotiveerd verzoek van of namens het bevoegd gezag.

s.

Eénmaal per jaar, voor het eerst gelijktijdig met de in voorschrift B.3 bedoelde meting, dient
vergunninghoudster emissiemetingen te laten uitvoeren, waarbij van de incineratsr - onder
representatieve bedrijfsomstandigheden - dienen te worden bepaald:
de afgaskarakteristiek (debiet, temperatuur, vochtgehalte);
b:
het zuurstofgehahe en kooldioxidegehalte van het afgas;
c.
de emissie (in kglh) en emissieconcentratie (in mg/m?) van de volgende componenten:
1.
koolmonoxide;
2.
stikstofoxiden;
3.
waterstofchloride;
4.
chloor;
5.
methylchloride;
6.
mcthyleenchloride;
7.
chloroform;
8.
tetrachloorkoolstof.
Elke meting dient te bestaan uit een serie van ten minste drie onalhankehjke monsternemingen
van minimaal een half uur.

6.

Alle op grond van deze beschikking te verrichten emissiemetingen dienen conform erkende
normen, zoals die welke zijn neergelegd in bijIage 4.7 van de NER, ofdaaraan gelijkwaardige
normen plaats te vinden. Indien de vergunninghoudster hiervan wil afwijken, of indien de NER
niet in de situatie voorziet, dan dient vooraf en in overleg met het bevoegd gezag een
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gehjkwaardig alternatief te worden bepaald. Het bevoegd gezag kan nadere eisen hieromtrent
stellen.
Het bevoegd gezag dient voorafop de hoogte te worden gesteld van de uitvoering van deze
metingen en dient in de gelegenheid te worden gesteld om, desgewenst via een vertegenwoordiging, aanwezig te zijn bij deze metingen.
7.

De resultaten van de in de voorschriften B.3, B.4 en B.5 bedoelde emissiemetingen dienen in
een rapport te worden vastgelegd. Daarnaast dient elke rapportage ten minste de volgende
gegevens te bevatten:
toetsing aan de in voorschrift 3.2 vermelde emissiegrenswaarden;
de representatieve bedrijfssituaties (oftewel de procescondities en belasting c.q. de
bedrijfsomatandigheden waarbij de metingen zijn verricht);
met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
het aantal verrichte metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
op welke plaats is gemeten;
de toegepaste meetmetheden, waarbij ingeval is afgeweken van een erkende meetnorm de
afwijking duidelijk wordt gemotiveerd;
een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voorkomen en over de
nauwkeurigheid van de metingen;
welk bedrijf of welke instantie de metingen heeft uitgevoerd en het certificaat waaronder
is gemeten.
Elke rapportage dient telkens uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de analyses aan het bevoegd
gezag te worden overgelegd.

8.

Van de incinerator dienen, behalve de in de vergunningaanvraag (deel 2, paragraaf 1.1.3.3
pagina’s G en 7) vermelde parameters, tevens de volgende parameters continu te worden
gemeten en geregistreerd:
a.
de oventemperatuur;
b.
het aardgasverbruik;
c.
de pH van de over ventscrubber C-602 circulerende loogoplossing.

0.

Jaarlijks voor 1 april dient aan ons College te worden gerapporteerd over:
de bedrijfstijd van de ineinerator;
b:
de GKW-belasting van de incinerator;
C.
de totale GKW-restemissie naar de lucht.

10.

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

Registreren storingen incinerator
Van planbare periodieke stopstanden van de incinerator ten behoeve van controle, onderhoud
en/of reparatie, dient vooraf melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

ll.

Storingen en bedrijfsduur van de incinerator en de afgasheaders dienen te worden geregistreerd,
onder aangeven van datum, tijdstip, tijdsduur, oorzaak van de storing en genomen maatregelen.
Deze registratie dient te worden vastgelegd in het register (voorschrift A.l).

12.

Elke storing aan de incinerator en/of de afgasheaders die niet binnen 24 uur kan worden
verholpen, dient uiterlijk binnen 48 uur per fax aan het bevoegd gezag te worden gemeld.

Es.2
1.

Drainagewaterzuivering
De emissie van gechIoreerde koolwaterstoffen uit de GKW-drainagewaterzuivering mag, op
jaarbasis, ten hoogste 428 kg, gerekend als GKW (oftewel 350 kg gerekend als VOX) bedragen.
Deze emissie dient te worden bepaald als voortschrijdend 12-rnaandsgemiddelde. Hiertoe dient
het gehahe van GKW’s in het influent van de drainagewaterzuivering ten minste maandelijks te
worden gemeten.
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Jaarlijks voor 1 april dient deze emissie over het afgelopen kalenderjaar te worden
gerapporteerd.

IS.3
1.

Emissie ventscrubber zoutzuuropslagtanks T-314 BICIDIE
Voor de emissie van zoutzuur naar de lucht uit de ventscrubber S-326 van de zowtzuuropslagtanks (T-3 14 A tim Ef geldt een emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm3. Deze emissiegrenswaarde is betrokken op droog afgas onder standaard condities (273 K en lOlZ3 kPa).

IS.4
1.

Emissie methylchloride (MeC) uit spuistroom van de methauolstripper
Vergunninghoudster dient een onderzoek te (laten) veníchten naar de technische moge-lijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten om de emissie naar de lucht van MeC uit de
spuistroom van de methanolstripper te reduceren. De resultaten van het onderzoek dienen
uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking te worden gerapporteerd aan het
bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot de wijze van uitvoering van
bovenbedoeld onderzoek.

B.5 Diffuse emissies
1.
De lekverliezen van tetra, MC, MeC en CF (uit systemen waarin deze stoffen in concentraties
groter dan 5 gewichfsprocent voorkomen) dienen planmatig te worden beperkt en bestreden,
Hiertoe dient uitvoering te worden gegeven aan de hoofdstukken 2 tot en met 4 van het meet- en
beheersprogramma voor de bestrijding van diffuse emissies van chloorkoolwaterstoffen naar de
lucht dat is opgenomen in bijIage 7 van de aanvraag.
Re omvang van de diffuse emissies dient te worden bepaald met de EPA-gestratificeerde
2.
methode zoals wordt vermeld in de PO Handreiking Lekverliezen (mei 1995). Jaarlijks voor I
april dienen de resultaten van de metingen van het afgelopen jaar aan het bevoegd gezag te
worden gerapporteerd.
3.
De vervanging van defecte, lekgevoelige installatie onderdelen zoals afsluiters, pompen en
veiligheden dient te gebeuren volgens stand der techniek voor zover dit redelijkerwijs mogelijk
is. Installatie onderdelen die na onderhoud of reparatie nog steeds meer lekken dan het
lekcriterium, dienen, in overleg met het bevoegd gezag, vervangen te worden. Het lekcriterium
is de concentratie waarbij een gemeten bron als Iek moet worden beschouwd en waarbij er
onderhoud moet worden uitgevoerd. De lekcriteria zijn voor de vcrschiIIende stoffen als volgt:
b
> 125 ppmv
tetra
b
CF, MC, MeC
> 1000 ppmv.
Eventuele lekken dienen binnen een week na constatering ervan te worden gerepareerd. Indien
de lekwaarde meer dan 10.000 ppmv bedraagt, dient reparatie binnen 24 uur plaats te vinden.
Bovengenoemde reparatietermijnen gelden alleen als de reparatie kan worden verricht aan in
bedrijf zijnde procesonderdelen. In alle anderc gevallen dient in overleg met het bevoegd gezag
een andere termijn te worden afgesproken.
4.
De lekverliezen van tetra vanuit het CKR mogen ten hoogste 14 ton per jaar bedragen.
Uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking mag deze emissie ten hoogste
10 ton op jaarbasis bedragen.
Uiterlijk 2 jaar na het van kracht worden van deze beschikking mag deze emissie ten hoogste
6 ton op jaarbasis bedragen.
c.
1.

ENERGIE.
Wanneer het Convenant Benchmarking energie-efficiency (d.d. 6 juli 1999) of de deelname van
de Qergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit onmiddellijk
aan ons College.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8,

9.

E.
E.
1,

Bodembescherming
Op alle plaatsen waar handelingen worden verricht met dan wel procesapparatuur (inclusief
leidingwerk, tanks en vaten} aanwezig is met milieubelastende (vloei-)stoffen, dienen de
vloeren vloeistofdicht te zijn en vervaardigd van niet absorberend en onbrandbaar materiaal dat
bestand is tegen de stoffen waarmee zij in aanraking komen.
Alle emballage, tanks en leidingen voor de opslag en het 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.
Uiterhjk 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning moet voor de verladingsplaatsen,
voor de opslagtanks zoals genoemd in voorschrift D.4 en voor de werkplaatsen een ‘“spil1
control-programma” worden opgesteld. Dit is een programma dat voorziet in training van het
personeel in en voidoende middelen voor het signaleren, melden en opruimen van gemorste
en/of gelekte vloeistoffen, conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming @RB).
In afwijking van het gestelde in voorschrift D. 1 dienen de hieronder genoemde plaatsen
uiterhjk 2 jaar na het indienen van het plan van aanpak te worden voorzien van
bodembeschermende voorzieningen die voldoen aan Bodemrisicocategorie A dan wel
Bodemrisicocategorie A* van de NRB (zie be@ppenlijst).
Hiertoe dient de vergunninghoudster, in overleg met het bevoegd gezag, binnen 9 maanden na
het van kracht worden van deze vergunning, een plan van aanpak op te stellen waarin wordt
aangegeven met welke maatregelen dit zal worden bewerkstelligd.
Het betreft de volgende plaatsen:
0
de GKW- en reworkopslag;
.
de zwavelzuuropslag;
*
de 50%4oog tanks (VS05 en V806);
0
de verlaadpunten (verlading van GKW, zwavelzuur en zoutzuur).
Spoelplaats
De spoelplaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat bij het reinigen geen verspreiding naar de
bodem en/of grondwater van verontreinigd water en afvalstoffen kan plaatsvinden.
Controle bodembeschermende vaorzienf%gen, riotering en putten
Vergunninghoudster dient te beschikken over en uitvoering te geven aan een inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen, riolering en putten (onder
meer S-342).
Tankputten
In een tankput mogen geen materialen worden opgeslagen, noch instalIaties voorkomen, anders
dan de opslagtank(s) met toebehoren en leidingen waarvoor de tankput is ontworpen.
(Hemel)water dient regelmatig uit iedere tankput te worden afgevoerd door middel van een
leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de tankput een handbediende afsluiter is
aangebracht.
Deze afsluiter mag alleen worden geopend door een hiertoe bevoegde functionaris voor het
onmiddellijk aflaten van water.
Dit voorschrift is niet van toepassing op de tankputten voor T-115 (buffertank vloeibaar
chloorwaterstof) en T-3 14 A t/m E (zoutzuur-opslagtanks).
Bodemonderzoek (eindonderzoek)
Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit(en) moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
bepaald worden. De opzet van het uit te voeren onderzoek moet de instemming hebben van het
bevoegd gezag. Binnen 2 maanden na de beëindiging moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De
resultaten van het onderzoek moeten binnen 3 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek
door de vergunninghoudster aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
AFVALSTOFFEN,
Handling
Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering
uit de inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden bewaard dat zij zich
niet kunnen verspreiden naar bodem, lucht en/of water.
Afvafstoffenregistratie
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De vergunninghoudster dient een ufvalstoffenregistratie bij te houden. In de registratie moet
onderscheid zijn aangebracht tussen de verschillende categorieën af\ialstoffr=n van het BACA en
de PMV. Per categorie dient ten minste te worden geregistreerd:

e
de datum van afgifte van de afvalstof
*
de afgegeven hoeveelheid
+
de verwerkingsinrichting.
De registratie van het afgelopen kalenderjaar dient te worden bewaard conform voorschrift A. 1
van deze vergunning. De rapportage van de uit de afvalstoffenregistratie resulterende gegevens
over het voorafgaande kalenderjaar dient te geschieden in het kader van het milieujaarverslag.
F.
1.
2.

G.
1.

AFVALWATER
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitshritend bestaan uit
huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitaire voorzieningen.
Het bedrijfsafvalwater mtig.s&chts in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
*
de doelmatige werking van het openbaar riool en de bij het openbaar riool behorende
apparatuur niet wordt belemmerd;
l
de verwerking van het shb, dat wordt verwijderd uit het openbaar riool, niet wordt
belemmerd.
GELULD
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid, LAr,LT, veroorzaakt door het door de
onderhavige vergunning bestreken decl van de inrichting (het CKB), mag op de aangegeven
punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt
Farmsum 501

-0s

2.

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
07.Wf3.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
I
31
31
32

47

._
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Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van het door de
onderhavige vergunning bestreken deel van de inrichting (het CKB) fL,,,,J, mag dc in de
onderstaande tabel vermelde waarden niet overschrijden:
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De in dit hoofdstuk G genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald 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
figuren 1 en 2-2 in bijlage 6 van de aanvraag.
3.

De inrichting mag als gevolg van het in werking zijn van het CW3 in de geluidgevoelige
ruimte(n) van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met een maximale trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor AI, Bij overschríjding van de maximale trillingsterkte
(Vmax) van de waarde voor Al, moet de maximale trillingsterkte (Vmax) kleiner zí.jn dan de
waarde voor A2, waarbij de trílhngsterkte over de beoordelingsperiode (Vperiode) de waarde
van A3 niet overschrijdt.
Omschriivin9

dagenavond
(07.00-23.00 uur)
Al 1
A2
] A3

1

nacht
(23.00-07.00 uur)
A l 1 A2 1 A3

. .. ..

De bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden AI tot en met
A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richthjn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).
4.

Voorschrift G.3 geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze woningen
aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redehjkheid uitvoeren of
doen uitvoeren van trÎ1lingsrnetingen.

H.

VERLADINGEN
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens schriftelijke
procedures.
Los- en laadslangen dienen geschikt te zijn voor het te verfaden Produkt en dienen voor elke
verlading visueel op goede staat te worden gecontroleerd. Beschadigde slangen mogen niet op
de los- of laad- plaats aanwezig zijn. Niet in gebruik zijnde slangen dienen knikvrij te zijn
opgeborgen en tegen beschadiging en verontreiniging te zÍjn beschermd.
De Los- en laadarmen of -sIangen dienen ten minste eenmaal per jaar visueel te worden
beoordeeld door of namens het Stoomwezen BV. Deze beoordelingen dienen in rapportages te
worden vastgelegd en in het register te worden bewaard (voorschrift A. 1).
Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen dient te zijn voorzien van een duidelijke
productindicatie.

1.
2.

3.

4.

1.
1.
3-.
3.

...

OPSLAG
Opsla&aats(en) waar gevaarhjke (afval-)stoffen worden opgeslagen met een opslagcapaciteit
van minder dan 10 ton, meet(en) voldoen aan CYR 15-1.
OpslagPlaats waar gevaarhjke (afval-)stoffen worden opgeslagen met een opslagcapaciteit
van ten minste 10 ton, moet(en) voldoen aan CPR 15-2 (het vatenopslagterrein).
Opslag in tanks (behalve bluswater)
Alle procestanks en opslagtanks, met uitzondering van T-101; T-105; T-106; T-109; ‘f-205; T206A; T-305; T-306,403; T-387 A/B; T-308; T-309; T-3 10; T-3 17; S-342; T-345, dienen te
zijn voorzien van een goed werkende niveaumeting met hoog-niveau-alarmering.
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Uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking dienen de volgende tanks van
een goed werkende njveaumeting met hoog-niveau-a~amEering
te zijn voorzien: 7‘32 1 en T-323.
De in dit voorschrift bedoelde niveaumeters dienen elk jaar te worden gecontroleerd.
De vulhngsgraad van bovengrondse tanks mag niet hoger zijn dan 95 vol.%.

Tankputten
Het binnen één tankput opslaan van produkten dit met elkaar kunnen reageren is niet
toegestaan.
EXTERNE VlZILlGHEID
Gastrraaderinstatlaties
De gasbranderinstahaties van de incinerator, inclusief de bijbehorende beveiligingsapparatuur,
dient te voldoen aan de hiervoor geldende VISA-voorschriften en ten minste éénmaal per 2 jaar
op goed en veilig functjoneren te worden gecontroleerd door daartoe bevoegde deskundigen.
Met instemming van NV Nederlandse Gasunie en ons College kan van deze termijn worden
afgeweken. Van de keuringen dient een registratie te worden bijgehouden in het register
(voorschrift A. 1).
Noodstroomvoorziening
De noodstroomvoorziening dient voldoende capaciteit te hebben om minimaal de voIgende
onderdelen van de processen in bedrijf te kunnen houden:
*
de pompen van de vernietigingsinstallatie P-70 1, P-702 en P-703;
0
de zoutzuur pompen P-325 AWC;
l
de noodverlichting van het CKB.
De noodstrsomgenerator dient ten minste maandelijks te worden getest. Van de resuitaten van
deze tests dient een overzicht te worden bijgehouden in het register (voorschrift A. 1).
Bedrijfsnoedplan
Het bedrijfsnoodplan, dat wil zeggen: het bedrijfsnoodplan voor het Chemie Park Delfzijl en
voorzover dit plan betrekking heeft op het CKB, dient jaarlijks te worden geactualiseerd.
Gasflessen
Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen BV, of een door deze instantie
geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de
daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie,
niet of blijkens de op de drukhouder(sj aangegeven datum niet tijdig heeft plaats gevonden,
mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproevingen van gasflessen moeten periodiek
zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het ADR c.q. VLG (zie begippenlijst)
BRANDBESTRIJDING
Ln het CKB mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties, geen vuur aanwezig zijn en
mag, behoudens in ruimten waarvoor de bedrijfsleiding een rookvergunning heeft afgegeven,
niet worden gerookt. Indien toch werkzaamheden moeten worden verricht waarbij vuur
noodzakelijk is dient de bedrijfsleiding zich ervan overtuigen dat deze werkzaamheden geen
risico’s voor het milieu en de mens buiten de inrichting opleveren. Bovendien dient ter plaatse
van dc werkzaamheden een bewijs aanwezig te zijn, waaruit bhjkt dat de bedoelde
werkzaamheden zijn toegestaan.
Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt nabij de toegang
tot het terrein van de inrichting en op de desbetreffende steigers.
Op een centraal en goed bereikbaar punt op het Chemie Park Delfzijl moeten de volgende
gegevens van het GKB bekend zijn:
.
Een overzichtstekening met de aanwezigc gebouwen, procesinstallatics, opslageenheden
en relevante leidingen;
.
Een doelmatige opgave van de grootte en de inhoud van de procesinstalIaties,
opslageenheden en tankputten;
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Een correcte opgave van de in de procesinstallaties en opslageenheden normaliter
aánwezige hoeveelheden grond- en hulpstoffen en produkten met hun aard (bijvoorbeeld
chemiekaarten) en de heersende procesomstandigheden (temperaturen en drukken).
.
De plaats van de bluswaterleidingen, brandkranen, blokafsluiters, bluswaterpompen en de
terzake relevante gegevens omtrent capaciteit en druk moeten op een duidelijke tekening
zijn aangegeven.
Vergunninghoudster dient te zorgen dat een ter zake kundig persoon is belast met:
l
De periodieke controle van het blusmateriaai;
.
De beproeving van de goede werking van het blusmateriaal;
e
Het doen houden van de benodigde oefeningen;
e
Xet treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsbrandweer te behouden.
Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten doelmatig en bedrijfszeker zijn, onbelemmerd kunnen
worden bereikt en steeds onmiddellijk kunnen worden gebruikt.
Vergunninghoudster dient te zorgen dat ten minste éénmaal per jaar alle brandbestrijdingsmiddelen en brandalarmeringsapparaten en alle repressieve voorzieningen ten behoeve van het
beperken van toxische en chloorgaswolken op hun gebruiksgereedheid worden gecontroleerd.
De resultaten van deze controle moeten worden bijgehouden in een overzicht dat wordt bewaard
in het register {voorschrift A. 1).
l

4.
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CHLOORLEIRING EN VEILIGHEIDSTOESTELLEN
Chloorleiding
De chloorleiding dient tegen aanrijdingen te zijn beschermd.
Aan het begin en aan het eind van de chIoorleiding tussen het DEB en CKB dienen
snelafsluiters te zijn geplaatst. De in de leiding aanwezige drukschakelaars, die de snelafsluiters
activeren, dienen alarmeringen te geven in de controlekamers van het DE3 en CKB.
Veiligheidstoestetlen
Veerbelaste veiligheidskleppen met een drukcompensatiebalg of -zuiger, waarvan de
ontluchtingsopeningen rechtstreeks naar de atmosfeer leiden, dienen:
l
telkens nadat ze zijn aangesproken te worden gecontroleerd op lekverliezen; ofi
.
te worden aangesloten op een nageschakelde emissiebeperkende voorziening.
Dit voorschrift geldt alleen voor de veerbelaste veiligheidskleppen met een
drukcompensatiebalg of -zuiger, die zijn opgenomen in de meet- en beheersplannen van de
diffuse emissies (zie voorschrift BS.1).
De werking van veilígheidstoestellen mag niet worden belemmerd door afzettingen van stoffen
in de proeessystemen.
Sij veiligheden die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten voorzieningen zijn
aangebracht om de goede en veilige werking bij het afblazen te garanderen.
GASDETECTIESYSTEEM (Cl9 en HCI)
In het CKB dienen continu werkend gasdetectiesystemen zijn geïnstalleerd voor Chloor (C12)
respectievelijk zoutzuur (HGI) met een doelmatige responsietijd. Deze systemen moeten bestaan
uit:
l
op strategische en tactische plaatsen opgestelde geijkte detectorkoppen;
*
eén alarmeenheid per detectorkop of groep detectorkoppen waarbij een indicatie
aanwezig is om de alarmerendc detectorkop aan te geven;
De plaatsen van en het aantal detectorkoppen dienen in overleg met het bevoegd gezag te
worden vastgesteId.
De goede werking van de gasdetectiesystemen dient minimaal twee maal per jaar te worden
getest (inclusief calibratie van de gasdeteetiesystemcn).
KEURINGEN
Voor alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die aan ten minste één van de hierna
genoemde criteria voldoen, geldt:
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e

indien deze toestellen onder druk, opsIagta&s en leidingen door Stoomwezen b.v. zijn
beoordeeld en goedgekeurd en een bewijs van onderzoek en beproeving (B.O.B.)
bezitten, dienen ze ten minste éénmaa1 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:

elk toestel dat door Stoomwezen b.v. is gekIasseerd als “drukvat”;
alIe leidingen die door Stoomwezen b.v. zijn geklasseerd als “drukhouder”;
alIe toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die de volgende stoffen, dan wel
C.
mengsels hiervan, bevatten voor zover de concentratie hiervan groter is dan 5%:
chloor
- waterstofchloride
methylchloride
- cl%-12
methyleenehloride
- methanol
chloroform
- thermische olie (dowtherm A)
tetrachloorkaulstof
- 50%ig natronloog.
Van aIIe keuringen en inspecties dient een registratie te worden bijgehouden.

b:

2.

De in voorschrift N. 1 bedoelde toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen mogen alleen in
bedrijf zijn indien deze niet door Stoomwezen b.v. zijn afgekeurd.

Vl.

Te bepaten dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
1.
Akzo Nobel Chemicals BV, locatie Delftijt, Postbus 124,993O AC Delfzijl;
2.
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000,
9930 PA Delfzijl;
de Regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu,
3.
Postbus 30020,970 RM Groningen;
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord, Postbus 30032,
4.
9700 RM Groningen;
5.
de Commandant van de Regionale Brandweer, Postbus 584,970O AN Groningen;
6.
de Inspectiedienst SZW, Postbus 300 169700 RM Groningen;
7.
de Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;
8.
de Secretaris-Directeur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195,964O AD Veendam;
9.
de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Noord-NederIand, Postbus 2301:
8901 JH Leeuwarden;
10.
de Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17,820O AA Lelystad;
l l . het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20004,9930 PA Delfzijl;
12. Stoomwezen BV, Postbus 67,975O AB Haren;
13. Ministerie van VROM, I%xx%oraat-Generaal Milieubeheer, Pastbus 30945, 2500 GX Den
Haag;
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14.
is.

de Waddenvereniging, vestiging Groningen, Statiunsstraat 7, 971 I AR Groningen;
de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de pravincie Groningen.

Groningen, 13 novemb& 200 1,
Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter.

, griffier,

. . _ :.:.>:.
. .. .
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BIJLAGE 1
Definities en afhrtiagen
Vergunninghoudster

Begrìpptm en defi&ìm
Afvalstoffen
Bevoegd gezag
Bodemrisicocategorie A
Bodemrisieocategorie A*
De Dienst
De directeur
Eind-emissiescore

Eind-emissiescore 1
Eind-emissiescore 2
Equivalente geluidsniveau
(LAeq)

Geluidzone

Geluidbelasting
Geluidniveau in dB(A)

Gevaarlijke afvalstof

Gevaarhjke stoffen
tangtijdgemiddeld
beoordehngsniveau (LAr.i:r)
Maximale geluidsniveau
khlx)
Ons College

Opvangvoorziening
categorie 2
Preventie

: Akzo Nobel Chemicals BV

Afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Milieubeheer.
Het Coltege van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
VerwaarIoosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie
(zie NRB).
Aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie (zie
NW)
De Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie
Groningen.
Een maat voor de kans op een emissie van bodemverontreinigende
stoffen naar de bodem, welke wordt bepaaId met de “bodemrisicocheckhst” van de NRB
Score welke altijd leidt tot een bodemrisícoeategorie A (zie NRB)
Score welke kan leiden lot een hodetnrisicocategorie A (zie NRB)
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de
loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld
ovcrcenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”,
1999.
fn een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein
waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet
meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
De etmaalwaarde van het equivalente gehridniveau
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. 651.
Stof als zodanig aangeduid en nader omschreven in het “Besluit
Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen” van 25 november 1993 (Stb.
1993,617).
Stoffen en voorwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn
aangewezen als gevaarlijke stof.
Energetische sommatie van de langtijdgcmíddeld
deelbeoordelingsningsniveaus.
Het piekniveau, het maximaal te meten geluidsniveau gemeten in de
meterstand “fast”, gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.
Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur
van de Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 630,970O AP Groningen.
Vloeistofkerende verharding of bovengrondse opvangvoorzicning in
combinatie met een spil1 control-programma (zie NRB).
Het geheel van maatregelen gericht op het in zo vroeg mogelijk stadium
voorkomen danwel beperken van het ontstaan van afvaIstoffen, alsmede
het verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen.
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Referentieniveau

Spil1 control-progmmma

Vergunninghoudster

BSB
RRz0'99

CF
CFK
CKR
CPR

CPR 9-2
CPR 9-6
CPR 15-1
CPR 15-2

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemdc niveaus, bepaald
overeenkomstig het Besluit bepaling rcferentieniveauperiode, 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 verstande dat voor de
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in
rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode.
Een programma dat voorziet in training van het personeel in en
voldoende middelen voor het signaleren, melden en opruimen van
morsingen (bron: de NI?-%).
Akzo Nobel Chemicals BV

Accord européen relatif au transport international des marchandises
Uangereuses par Route. Deze EG-regelgeving is in Nederland in grote
lijnen geïmplementeerd in het VLG
Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsteneinen
Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999
Chloroform
KHCI3)
Chloorfluorkoolwaterstof
~hloork~lwat~rstoffenbedrijf
de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen,
uitgaven van het directoraat GeneraaI van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90804,2509 LV Voorburg
de CPR-richtlijn “vloeibare aardolieproduken, bovengrondse opslag
kleine installaties”, uitgave 1985
de CPR-richtlijn “Vloeibare aardolieprodukten, buitenopslag van k3produkten in bovengrondse stalen tanks (tot 150m3)“, 2’ druk 1999
: de CPR-richtlijn “Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van
vIoeistoffen en vaste stoffen, opslag tot 10 ton)“, 2” druk 1994
: de CPR-richtlijn “Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen
en bestrijdingsmiddelen in embahage, opslag vanaf 10 ton”, 1” druk
1991

d%(A)
DER
EG
GKW
HCI
H,SO,
MCMe011
MeC
NR%
NEN
NER

Decibel met toepassing van de A-weging. Tienmaal de logaritme met
basis tien van de verhouding van twee vermogens (geluidsniveau versus
een referentiewaarde).
Diafmgma Electrolyse Bedrijf
de Europese Gemeenschap
Gechloreerde koolwaterstoffen (MeC, MC, CF, Tetra)
Chloorwaterstof
Zwavelzuur
Methyleenchloride of dichloormethaan (CI-17C17)
Methanol
(CH,OI-1)
Methylchloride
KH3W
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, uitgave van het
Informatiecenlrum Milieu-vergunningen (Infomil)
Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
De Nederlandse Emissie Richtlijn - Lucht; onder de
verantwoordelijkheid van en door de Commissie Emissie Lucht
uitgegeven richtlijn, uitgave van het Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil), september 2000, publicatienummer L27).
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Nm3
NPR
NVN
NVN 5740
PBZO
PCDD
PCDF
PMV
POP
Regeling
Standaardcondities
Standaardvolume
STEK
Tetra
VLC
Wm
WVO

m3 bij standaardcondities
Nederlandse Praktijk Richthjn
Nederhmdse Voornorm.
Nederlandse Voornorm: Bodem - Onderzocksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek
Preventie Beleid Zware Ongevallen
Polychloordibenzo-p-dioxinen (dioxines)
Polychloordibenzofuranen (dioxines)
Provinciale Milieu Verordening van de provincie Groningen
Provinciaal Omgevings Plan van de provincie Groningen
ministeriëIe Regeling verbranden gevaarlijk afval
Concentratie of debiet betrokken op het standaardvolume
Afgashoeveelheid (m3) bij 273,15 K, 1B 1,3 kPa en betrokken op droge
lucht
_ Stichting Technische Eisen Koeltechnische inctalLatics
Tetrachloorkoolstof (CC&)
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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1,
II.

III.

IV.

V.

Inhuudsopgave

van deze ,beschikking
(1)
_

Aanvraag vergunning
Gevolgde procedure
BRz0’99
Wederzijdse adviseríng
Ingebrachte adviezen
Gronden van de beslissing
111-1
Bestaande toestand van het milieu
111-2
Lucht - algemeen a
luchtkwaliteítseísen
b stoffenlijsten
minimalisatieverplichting
c
d koelinstallatie
III-3
Emissies naar de lucht
a
afgasheaders
b incinerator
diffuse emissies
i
ventscrubber zoutzuuropslagtanks 1‘3 14 B/C/R/E
e
drainagewaterzuivering
f
emissie MeC uit spuistroom van de methanolstripper
Energie en grondstoffen
111-4
TH-5
Bodem
III-6
Afval
Afvalwater
1s7
111-8
Geluid
Verkeer en vervoer
111-9
111-10 Externe Veiligheid
III-1 1 De redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen
III-12 De Natuurbesckermingswet, de Habitat-richtlijn en de PKB-Waddenzee
111-13 Overige punten van artikel 8.8, iid 3 Wm
1%14 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten
Afsluitende overwegingen
Beslui ten
Voorschriften
Afschriften
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n.
B.1

B.2
B.3
B.4
BS
c.
D.

E.

F.
G.
H.
1.

J.

K.
L.

M,
N,

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
(Onderhoud+)werkzaamheden
Centraal register
Contactpersoon
Instructies
LUCHT
Incherator
Incinerator : emissie-eisen
lncinerator : emissiemetingen
Registreren storíngen incinerator
Drainagewaterzuivering
Emissie ventscrubber zoutzuuropslagtanks T-314 B/C/D/E
Emissie MeC uit spuistroom van de methanolstripper
Diffuse emissies
ENERGIE
BODEM
Bodembescherming
Spoelplaats
Controle bodembeschermende voorzieningen, riolering en putten
Tankputten
Bodemonderzoek (eindonderzoek)
AFVAL
Handelingen met afvalstoffen
Afvalstoffenregistratie
AFVALWATER
GELUID
VERLADINGEN
OPSLAG
Opslag in tanks (behalve bluswater)
Tankputten
EXTERNE VEHJCHEID
Gasbranderinstallaties
Noodstroomvoorziening
Bedrijfsnoodplan
Gasflessen
BRANDBESTRXJDZNG
CHLOORLEHIING en VEII,ICT~EIDSTOESTELLEN
Chloorleiding
Veiligheidstoestellen
GASDETECTIESYSTEEM
KEURINGEN
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