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GEDEPUfEERDE

STATEN DER PROVtNCtE GRUNWGEN

Groningen, 26 juni 2001
Nr. 2UOi-10.686/26, RMfvl

Beschikken hierbij op de aanvraag van Rrunner Mond IC Delfzijl om vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer (Wm) voor de productie van soda te Delfzijl.
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AANVRAAG VERGUNNING

1.1
Inleiding
Up 2 1 september 2000 ontvingen wij een (gecombineerde) vergunningaanvraag d.d. 20 september
2000 van Brunner Mond {hierna veelal te noemen BM), Oosterhorn 4 te Delfzijl ten behoeve van de
productie van soda in haar Sodabedrijven. Re aanvraag is ingediend ten behoeve van:
1. een revisievergunning als bedseld in artikel 8.4 van de Wm;
2. een nieuwe vergunning ingevolge de WVO voor de lozing van afvalwater op de Eems;
3. een nieuwe vergunning ingevolge de WVO voor de lozing van afvalwater op het Eemskanaal en het
~osterhornkanaa~.
Be onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons College, de onder 2. genoemde vergunning
bij Rijkswaterstaat en de onder 3. genoemde vergunning bij het waterschap Hunze en Aa’s.
BM heeft de vergunningaanvraag vervolgens nog aangevuld bij brieven d.d. 29 september 2000, 13
oktober 2000 en 13 april 200 1.
De activiteiten van BM vallen onder de hieronder vermelde categorieën van Bijlage 1 van het
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer (Ivb):
* categorie 1.3 sub a (inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren
aanwezig zijn met een totaal geïnstaheerd motorisch vermogen van 15 MW of meer};
a categorie 11.3 sub a (inrichtingen voor het opslaan of overslaan van ertsen, mineraIen of derivaten
van ertsen of mineralen met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m2 of meer);
* categorie l 1.3 sub k (inrichtingen voor het breken, malen, zeven of drogen van kalkzandsteen of
kalk, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.090 ton per jaar of meer).
Voor de categorieën 1.3 en 11.3 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de
vergunningverlening. Gezien het feit dat deze categorieen voor BM van toepassing zijn, volgt uit de
systematiek van de wet dat ons College in dit geval bevoegd is om op de vergunningaanvraag
ingevolge de Wm te beschikken. Bevoegd gezag in het kader van de WVO is de Minister van Verkeer
en Waterstaat, respectievelijk het waterschap Hunze en Aa’s.
De gecoördineerde behandeling bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de procedure van de
vergunningaanvragen is uitgevoerd door ons College.
De aanvraag is opgesteld na intensief vooroverleg tussen de betrokken overheden en het bedrijf.. De
aanvraag is de basis voor de te verlenen vergunningen ingevolge de Wm en ingevoIge de WVO.
Overeenkomstig artikel 3.2 1, lid 1, sub b van de Algemene wet bestuursrecht is een verslag van het
vooroverleg opgesteld.
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1.2

Beschrijving aanvraag

Achtergrond van aanvrager
Brunner Mond is producent van soda. Dit product vindt vooral toepassing in de glasindustrie, papieren zeepindustrie en bij het zuiveren van water.
BM in Delfzijl is de Nederlandse productielocatie van Brunner Mond (UK). Brunner Mond (UK)
heeft de inrichting op 1 maart 1998 overgenomen van Akzo Nobel. BM beschikt in Europa over een
productiecapaciteit van 1300.000 ton soda per jaar en is daarmee in grootte de tweede producent na
marktleider Solvay.
De soda wordt bij BM geproduceerd uit respectievelijk gezuiverde pekel en spuiloog. De soda die uit
de gezuiverde pekel wordt gemaakt wordt Solvay soda genoemd. De soda gemaakt uit spuiloog wordt
Ioogsoda genoemd.
Historie
BM beschikt over een Wm-revisievergunning en een Wm-veranderingsvergunning, te weten:
Wm-revisievergunning, nr. 25.983/9/A. 19, afdeling MZ, februari 1986, verleend aan Akzo Zout
Chemie Nederland B.V.;
Wm-veranderingsvergunning, nr. 9714827115, RMM, april 1997, verleend aan Akzo Nobel
Chemicals B.V.
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De veranderingsvergunning uit 1997 heeft betrekking op de Sodabedrijven inclusief het Calciumchloridebedrijf van Kemax BV. Re Sodabedrijven bestaan uit het Lichte Sodabedrijf (LSB), het
Hydratatie Sodabedrijf (HSR), het Zware Sodabedrijf (ZSB) en de Pak- en Verzendafdeling (P&V).
De veranderingsvergunning heeft betrekking op de verhoging van de productiecapaciteit van het LSB
tot maximaal 375.000 ton Solvay soda per jaar en op de ombouw van het ZSB tot een tweede HSB.
De thans gevraagde vergunning heeft alleen betrekking op de Sodabedrijven. Verder zijn de plannen
om het ZSB om te bouwen tot een tweede HSB achterhaald. Kemax zal vergunningtechnisch
onderdeel uitmaken van Akzo Nobel Chemicals. Hiervoor is inmiddels op 13 december 2000 een
aparte vergunningaanvraag (Wm/Wvo) ingediend.
Productieproces
De grondstoffen voor de productie van Solvay soda zijn pekel, kalksteen en cokes, De pekel wordt
aangevoerd per pijpleiding. Kalksteen en cokes worden respeetievehjk per spoor en per schip
aangevoerd. Ammoniak is de belangrijkste hulpstof in de productie. De ammoniak wordt per spoor
aangevoerd en opgeslagen in een stationaire opslagtank.
De grondstof voor het ZSB is loog van het Diafragma Electrolyse Bedrijf (DEB) van Akzo Nobel. De
loog wordt in contact gebracht met de rookgassen van Delesto, waarbij geprecarbonateerde loog
(precloog) wordt gevormd.
De opslag van de soda vindt plaats in silo’s en in zakgoed. De opslag, verlading en verzending wordt
verzorgd door de Pak- en Verzendafdeling.
De soda bij BM wordt geproduceerd in drie productie-installaties tc weten:
1
Lichte Soda Bedrijf (LSB)
In het LSB kan soda geproduceerd worden uit een mengsel van gezuiverde pekel en loog.
2
Hydra ta tie Soda Bedrijf’ (HSR)
In het HSB worden de sodakristallen van LSB omgezet in een zwaardere kristalvorm.
Zware Soda Bedrijf(ZSB)
3
Het ZSB maakt soda uit precloog.
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In tabel 1 is een overzicht gegeven van het productieniveau van BM in 2000.
Tabel 1 Productieniveau

Brunner Mond

De mogelijke sluiting van het DE3 en daarmee de beëindiging van de levering van loog is door Akzo
Nobel aangekondigd. De definitieve sluitingsdatum is nog niet bekend. Het is de verwachting dat het
DEB in ieder geval open blijft tot 1 januari 2003.
Er zijn hierdoor twee situaties te onderscheiden, te weten:
1, De productie van soda uit pekel en loog bhjft gehandhaafd (DEB open);
2. Sluiting DEB, waardoor de productie van soda uit loog wordt gestopt (DEB dicht).
Een overzicht van de productieniveaus bij de verschillende scenario’s is weergegeven in onderstaande
tabei 2.
Tabel 2 Productieniveau

Bruuner Mond Soda

BM bereidt zich voor op beide situaties. Hiertoe zal BM het LSB gefaseerd aanpassen, waardoor de
productiecapaciteit van Solvay-soda wordt vergroot tot de capaciteit van 375.000 ton. Deze capaciteit
is reeds vergund in 1997.
De sluiting van het DEB zal tevens leiden tot de sluiting van het ZSB. De teruggang in de productiecapaciteit van zware soda zal worden gecompenseerd door een aanpassing van het HSB. De productie
van het HSB wordt dan verhoogd tot 380.000 ton per jaar,
Voor de verhoging van de Solvay-productie zal BM een aantal kleine wijzigingen doorvoeren. De
meest in het oog lopende wijzigingen zijn:
het bijplaatsen van de achtste carbonatatie toren
en het installeren van de vijfde calcineertrommel
Het uit bedrijf nemen van het ZSB heeft daarbij nog twee wijzigingen tot gevolg. Deze zijn:
het uitbreiden van de droogsectie van het HSB;
en het continu bedrijven van de drie kalkovens.

11.

GEVOLGDEPROCEDURE

Wij hebben met betrekking tot de behandeling van de Wm-aanvraag de procedure gevolgd zoals die is
aangegeven in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet
milieubeheer (Wm). Gelijktijdig met deze aanvraag zijn aanvragen voor vergunningen in het kader
WVO ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ríjkswatcrstaat) en bij het waterschap
Hunze en Aa’s. Omdat de Wm-aanvraag en de Wvo-aanvragen gelijktijdig zijn ingediend en
inhoudelijk samenhangen, worden ze procedureel gecoördineerd en is de inhoudelijke behandeling,
voor zover van toepassing, op elkaar afgestemd.
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Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 van de Wet milieubeheer en artikelen 3:17 en 3: 19 eerste
lid van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij een exemplaar van de aanvraag om vergunning
(inclusief de aanvullingen daarop) gezonden aan:
De Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
De hoofdingenieur-directeur van het RIZA;
Groningen Seaports te Delfzijl;
Het ministerie van LNV.
Van Groningen Seaports hebben wij op 24 oktober 2000 een advies ontvangen naar aanleiding van
deze gecombineerde Wm- en Wvo-aanvraag. Dit advies richt zich met name op de beoordeling van de
lozing op de havens, zowel voor de binnen- als de buitenhaven, een en ander in relatie met het op
diepte houden (baggeren) van de havens.
Bij brief van 19 oktober 2000, kenmerk 005872/FR/SM deelt het Hoofd van de Afdeling Natuur van
de Directie Noord van het ministerie van LNV ons mede, dat de door Brunner Mond te verrichten
activiteiten worden uitgevoerd in een gebied dat is gelegen buiten het als natuurmonument
aangewezen gebied. Gelet op de aanmerkelijke afstand en gelet op de omstandigheid dat er sprake is
van een reeds bestaande activiteit wijst hij erop dat dit in beginsel niet leidt tot vergunningplicht
ingevolge de Natuurbeschermingswet.
Bij brieven van 1 november 2000, nr. 00/14.812a en b/43, RMM hebben wij het waterschap Hunze en
Aa’s en Rijkswaterstaat geadviseerd inzake de samenhang tussen de vergunningen ingevolge de Wet
milieubeheer en de WVO op de aanvraag om vergunningen (art. 8.3 1 Wm). Bij brief van 13 november
2000, kenmerk DNN 2000/7681 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat ons ter zake geadviseerd
inzake bedoelde samenhang.
De ontwerp-besluiten en de bijbehorende stukken, waaronder de (gecombineerde)
vergunningaanvraag, zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in de
Eemsbode en de Staatscourant, beide van 2 mei 2001, Met ingang van 3 mei 2001 hebben de
bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met 30 mei 2801 is een ieder in de gelegenheid
gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen. Daarnaast is de gelegenheid geboden om op
verzoek een gedachtenwisseling te doen plaats vinden met vertegenwoordigers van de bevoegde
gezagen en de aanvraagster. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Bij brief van 30 mei 2001 (aangevuId/gecorrigeerd bij brief van 13 juni 2001) heeft de
Waddenvereniging schriftelijke bedenkingen ingediend (tegen de ontwerp-vergunning WVO van de
Minister van Verkeer en Waterstaat), terwijl Groningen Seaports bij brief van 18 mei 2001 advies
heeft uitgebracht (eveneens m.b.t. de ontwerp-vergunning WVO van de Minister van Verkeer en
Waterstaat).
Gezien de inhoud van het advies van Business Unit Logistics van Groningen Seaports van 20 oktober
2000 en de op de ontwerp-Wvo-vergunning van Rijkswaterstaat gerichte bedenkingen van de
Waddenvereniging (brieven d.d. 30 mei 2001 en 13 juni 208 1) zijn deze niet relevant voor de Wmvergunning, en hebben Rijkswaterstaat, respectievelijk het waterschap Hunze en Aa’s - voor zoveel
nodig- in de (definitieve) Wvo-vergunning op deze reactie(s)/bedenkingen gereageerd. Wij
verwijzen hier dan ook naar deze beide Wvo-vergunningen.
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GRONDEN VAN RE BESLISSING

III.1 Inleiding
In artikel 8.8 van de Wm is vastgelegd welke elementen het bevoegd gezag bij de beslissing op de
aanvraag betrekt, waarmee zij rekening houdt en wat in acht wordt genomen.
In onderstaande paragrafen hebben wij conform artikel 8.8 onze beslissing op de aanvraag van BM
toegelicht.
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111.2 Artikel 8.8 lid 1 van Wm
Bij de beslissing op de aanvraag moet het bevoegd gezag in gevolge het bepaalde in artikel 8.8,
lid 1 van de Wm in ieder geval betrekken:
a
de bestaande toestand van het milieu, voorzover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
b
de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken;
c
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te
beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
d
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting
als met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
e
ingebrachte adviezen en bedenkingen;
Deze aspecten zijn hieronder toegelicht.
a
Bestaande toestand van het milieu
De inrichting is gevestigd op het industrieterrein ‘Uosterhorn’. Hier zijn vele vormen van met name
chemische industrie gevestigd (ondermeer basismetaal, chloor-, en basischemie). Net industrieterrein
bevindt zich ten oosten van Delfzijl en wordt aan de noordzijde begrensd door het Zeehavenkanaal.
Aan de andere zijde van het kanaal ligt het Eems-Dollardestuarium. Dit estuarium is onderdeel van de
Waddenzee. De Waddenzee is een milieubeschermingsgebied met als hoofddoelstelling een duurzame
bescherming en ontwikkeling van het gebied.
Het industriegebied wordt aan de zuidkant ontsIoten door de Oosterhornhaven (en het
Ousterhornkanaal). Net gebied ten oosten en ten zuiden van het industrieterrein heeft, naast de
aanwezigheid van enkele grote chemische fabrieken en het terpdorp Weiwerd, voornamelijk een
agrarische bestemming.
Conform artikel 4.12, lid 3 van de Wet milieubeheer dient bij het verlenen van de vergunning
rekening te worden gehouden met het geldende Provinciaal Milieubeleidsplan en de wetten die
worden genoemd in de Wet milieubeheer. Tevens dienen wij de Habitatrichthjn en de Vogelrichtlijn
in onze overwegingen te betrekken. Op de invloed van het Provinciaal Milieubeleidsplan (thans:
Provinciaal Omgevingsplan) wordt in samenhang met artikel 8.8, lid 2 Wm nader ingegaan onder punt
IJI.3.a. In verband met de Habitat- en Vogelrichtlijn hebben wij het volgende overwogen.
Op grond van de toetsing van de aanvraag aan de ff abitat- en Vogelrichtlijn zijn wij van oordeel dat
de aangevraagde verandering van de activiteiten van Brunner Mond geen aantasting kan vormen van
te beschermen natuurwaarden. De wijzigingen in de immissieeoncentraties op leefniveau tengevolge
van de veranderende bedrijfsvoering zijn zodanig gering dat de natuurlijke kenmerken en de
natuurlijke functies van de Waddenzee en het Eems-Dollardgebied niet waarneembaar zullen worden
aangetast door de deposities van de geëmitteerde componenten. Er zal daarom ook geen sprake zijn
van significante gevolgen in de zin van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn.

De milieuaspecten van de activiteiten van BM die van belang zijn, zijn de emissies naar de lucht,
bodem en water, geluid, energie, externe veiligheid, gebruik van grondstoffen en produ&wahteit,
aard en hoeveelheid afvalstoffen alsmede verkeer en vervoer.
In de beschikking van februari 1986 zijn milieumaatregelen voorgeschreven om de milieubelasting
van het IS&, HSB en ZSB te verminderen. Deze milíeumaatregeìen zijn getroffen. In aanvulling
daarop hebben wij in de beschikking van apri1 1997 milieuonderzoeken voorgeschreven. Het betreft
de in tabel 3 genoemde onderzoeken en plannen:

Tabel 3 Milieuonderzoeken
Vocwsctwift
AI

OnderzoeWplan
Onderzoek om de emissies van NalC03 en Ca0 via puntbronnen te reducereqwaarbij
aandacht

voor:

- optimalisatie

huidige installaties

- toepassing stand der techniek en toetsing aan de NER
A9

Controle van de filtersystemen

op de goede werking

en het opstellen van een

beheersplan
AIO

Onderzoek naar dc mogelijkheden en de kosten om aan de NER emissie-eis van
ammoniak

via

puntbronnen

te

voldoen

Al1

Het meten van de ammoniak cmissies

Al2

Het opstellen van een mcetplan en het meten van de emissies aan NOx, CO en SOz

Al3

Evaluatie van de gemeten

Dl7

Het opstellen van een scale prcventicplan

emissies van NOx, CO en Sq

In de afgelopen jaren heeft BM de onderzoeksrapporten met de resultaten, de conclusies en de
aanbevelingen aan ons voorgelegd. De aanbevelingen en aandachtspunten zijn meegenomen in de
onderstaande beoordeling van de milieucompartimenten.
Naast de in de beschikking van 1997 voorgeschreven onderzoeken heeft BM in het kader van het
Bedrijfsmilieuplan (BMP) verschillende onderzoeken uitgevoerd. BM heeft zelf geen
intentieverklaring ondertekent waarmee het opstellen van een Bedrijfsmilieuplan (BMP) verplicht
wordt gesteld voor de bedrijfstak Chemische industrie, maar BM voert wel de hieruit voortkomende
verplichtingen uit, In het BMP zijn voor een periode van vier jaar de prioriteiten en de planning van
milieuprojecten vastgesteld. Jaarlijks wordt door BM een voortgangsrapportage opgesteld. Deze
rapportage is ge’integreerd in het milieujaarverslag.
Bodem
Met betrekking tot de bescherming van de bodem is het provinciaal beleid erop gericht om bij
vergunningverlening in geval van bodembedreigende activiteiten zowel een bodemonderzoek naar de
nulsituatie (uitgangssituatie) als bodembeschermende maatregelen te verlangen. Hierbij hanteren wij
de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NW).
BM heeft in opslag en voert activiteiten uit met pekel, ammoniak en ammoniakale pekel. Deze stoffen
zijn volgens de NRI3 bodembedreigend.
- Bodemonderzoek naar de nulsituatie.
In het kader van de BSB-operatie is op de locatie onderzoek uitgevoerd naar de verontreinigingssituatie (nulsituatie) van de bodem. Het onderzoeksrapport is voorgelegd aan de stichting BSB. De
stichting heeft aangegeven dat de bodemsituatie bij RM van dien aard is dat een vervolgonderzoek
niet nodig is.
- Bodembeschermende maatregelen.
In 1999 heeft BM een Bodem Risico Document (BRD) opgesteld, waarin de bodembeschermende
maatregelen getoetst zijn. Sij de toetsing heeft BM gebruik gemaakt van de Bodem Risico checklist
van AkzoNobel, deze checklist is de voorloper van het stappenplan van de NRB. Uit de toetsing bIijkt
dat bij de opslag en de productie-installaties van het WSB en ZSB geen aanleiding is om aanvullende
bodembeschermende maatregelen te treffen.
In het BRD is onderkend dat binnen het LSB bij een aantal bovengrondse tanks (moederloogtanks,
pekeltanks, voedingtank, spuiloogtank, opslagtank natriumhydrosulfide en bicarbonaatreculatietank),
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een paar proces-instalIaties (calcinering, waswaterde:stiIIatie en “sigaar”) en een aantal pompen een
emissie naar de bodem kan plaatsvinden.
Als preventieve maatregel installeert BM in 280 1 hoog niveau alarmering op alle ammoniakhoudende
tanks. Verder wordt na het plaatsen van een nieuwe voorverwarmer de “sigaar” uit bedrijf genomen.
Ter plaatse van de pompen zijn geen preventieve maatregelen voorzien. Met de uitvoering van de
beschreven preventieve maatregelen voldoet BM nog niet aan het in de NRB genoemde aanvaardbare
risico voor bodemverontreiniging,
In de vergunningvoorschriften (X32 dm 37) zijn derhalve aanvullende maatregelen vastgelegd. Zij
hebben betrekking op het vier jaarlijks inspecteren van de bovengrondse opslagtanks en het
aanbrengen van een vloeistofdichte dichte verharding bij pompen. Verder dient er nader onderzoek
verricht te worden naar de mogelijkheid de vloeren ter plaatse van de procesinstallaties vloeistofdicht
te maken.
De uitbreiding van de capaciteit van dc LSB-installatie en de HSB-installatie heeft geen gevoIgen
voor de emissie naar de bodem.
Afvalstoffen
Bij BM ontstaan afvalstoffen. Het betreft onder andere bedrijfsafvalstoffen zoals gruis van kalksteen,
afvalkalk en aankorstingsmateriaal (“scale”). Verder ontstaat gries (vaste stof) bij het terugwinnen van
ammoniak in de blustanks. Het gries wordt met het afvalwater uit de blustanks geloosd. Voor de
lozing van grieshoudend afvalwater heeft BM een nieuwe Wvo-vergunning aangevraagd bij
Rijkswaterstaat.
Bij BM ontstaat ook gevaarlijk afval. Het betreft olie en vet van het smeren van
apparatuuronderdelen. De restanten olie en vet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
Een derde categorie afvalstoffen betreft huisvuil, hout, papier, karton, plastic, isolatiemateriaal,
bouwlsloopafval, schroot en verontreinigde embalIage. BM houdt deze afvalstoffen gescheiden en
brengt een aantal afvalstromen (papier, karton, schroot en emballage} naar herverwerkingsbedrijven.
BM levert een deel van de afgewerkte pekel van het LSB aan het buurbedrijf Kemax. Kemax
behandelt de afgewerkte pekel en scheidt een calciumehloride-oplossing af. Reze oplossing wordt als
product verkocht.
Afvalstoffenbeleid
IIet afvaìstoffenbeleid heeft als doelstelling om te komen tot een verdere vermindering van
afvalstoffen (preventie). BM heeft in de afgelopen jaren hieraan invulling gegeven door jaarlijks circa
800 ton gemorste soda en bicarbonaat terug te voeren in het LSB-proces, opdat het wordt omgezet in
product. Tevens heeft BM onderzocht of de aankorsting aan de binnenzijde van de procesapparatuur
kan worden verminderd. Wet onderzoek heeft hiervoor geen suggesties opgeleverd, die kunnen
worden toegepast in de huidige installaties. Kalksteengruis wordt al jarenlang toegepast als
wegverhardingsmateriaal.
De hoeveelheid gries is mede afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid kalksteen- Een gunstige
kalksteenconversie resulteert in een geringere hoeveelheid gries. In de aanvraag geeft BM aan dat de
kalksteenconversie zodanig kan zijn dat 5 procent meer kalksteen wordt ingezet. Vanuit het oogpunt
van preventie van het ontstaan van afvalstoffen verwachten wij van BM dat het bedrijf zich inspant
om zo weinig mogelijk gries te maken. In voorschrift A4 is vastgelegd dat BM bij een substanti&e
verslechtering van de kalksteenconversie (2 procent) een onderzoek dient te starten naar de oorzaken
hiervan,
In de prioriteitsvolgorde van het afvalstoffenbeleid volgt na preventie het nuttig toepassen van
afvalstoffen. Hiervoor moeten afvalstoffen bij het ontstaan zoveel mogehjk worden gescheiden in
verschillende categorieën.
Hef afvalstoffenbeleid tracht met de eerdergenoemde prioriteitsvolgorde de eindverwerking van

afvalstoffen (storten en verbranden} zo veel mogelijk te beperken. Voor eindverwerking is een
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milieuvergunning nodig waarbij stringente milieuvoorzieningen worden geëist. In voorschrift Al is
daarom opgenomen dat BM geen afvalstoffen mag storten, begraven of verbranden op het terrein van
de inrichting. Ook het verspreiden van afvalstoffen dient te worden voorkomen. Hiertoe is voorschrift
A3 opgenomen.
In de paragraaf milieuzorg van de aanvraag is aangegeven dat BM meerdere openbare
milieurapportages maakt. Hierin rapporteert BM over de hoeveelheden afvalstoffen die BM afgeeft
aan verschillende her- en eindverwerkers. Ten behoeve van de rapportages dient BM gegevens te
registreren. In voorschrift A2 is vastgelegd dat BM een afvalstoffenregistratíe dient bij te houden.
Re verhoging van de Solvay soda productie betekent een evenredige toename van de vrijkomende
hoeveelheden procesgebonden afvalstoffen. Met name de hoeveelheid scale en de hoeveelheid
kalksteengruis zullen toenemen. Gelet op de nuttige toepassing van kalksteengruis en de
onmogelijkheid om de hoeveelheid scale te beperken, zien wij geen aanleiding om eisen te stellen aan
de hoeveelheid scale en kalksteengruis die het gevolg zijn van de productieverhoging.
De aanpassing van de HSB-installatie heeft geen toename van de hoeveelheid afvalstoffen tot gevolg.
Grond- en hulpstoffen
Brunner Mond maakt soda op twee manieren, via het Solvay-proces en uit precloog. Bij het Solvayproces in de LSB-installatie zijn de grondstoffen pekel, kalksteen en cokes en wordt ammoniak als
hulpstof toegepast. Dit zijn primaire grond- en hulpstoffen.
De soda-productie in het ZSB gebruikt precloog van Akzo Nobel. Volgens de vergunningaanvraag zal
de soda-productie uit loog worden voortgezet zolang Akzo Nobel precloog van het DEB levert.
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen. BM geeft
hieraan al tientallen jaren invulling door een deel van de soda te maken uit precloog, fn de afgelopen
jaren heeft BM ook verschillende acties en onderzoeken uitgevoerd om cokes te vervangen en
ammoniak zuiniger te gebruiken. In een lopend onderzoek onderzoekt BM of BM primaire pekeI kan
vervangen door pekel van Delamine. De genoemde onderzoeken geven ons geen aanleiding om
aanvullende voorschriften op te leggen aan BM.
Door de uitbreiding van de productie van Solvay soda tot maximaal 375.000 ton per jaar zal BM meer
pekel, cokes en kalksteen verbruiken. Hierboven hebben wij reeds vastgesteld dat BM deze primaire
grondstoffen zuinig gebruikt. Daar bij de uitbreiding de primaire grondstoffen op een gelijke wijze
worden benut, is er voor ons geen aanleiding om voorschriften te stellen. Overigens is genoemde
maximale productiecapaciteit door ons in 1997 reeds vergund.
Het HSB gebruikt geen primaire grondstoffen. De uitbreiding van de productiecapaciteit heeft dus
geen invloed op het grondstoffenverbruik.
Energie
Voor de productie van soda gebruikt BM energie in de vorm van stoom, elektriciteit, aardgas en
cokes. De stoom en de elektriciteit betrekt BM van de Warmtelkrachtcentrale Delesto. Door de
combinatie van elektriciteit- en stoomopwekking is dit een energie efficiënte installatie.
Stoom

Het stoomverbruik kan worden onderscheiden in dat van lage druk (LD) en middendruk (MD) stoom.
De LD stoom is onder andere nodig om de afgewerkte pekel ammoniakarm af te kunnen voeren naar
de Eems. Bij de productie van loogsoda wordt geen ammoniak gebruikt. Daardoor heeft BM relatief
een Laag stoomverbruik. Na de verwachte sluiting van het ZSB zal geen soda op basis van loog
worden vervaardigd en zal het stroomverbruik toenemen.
MD stoom wordt gebruikt in de calcinering (om natriumbicarbonaat om te zetten in soda) en in de
“sigaar” (om een deel van het aanwezige CQ uit het moederloog vrij te maken). In het jaar 2000 zal
BM een nieuwe voorverwarmer plaatsen en de sigaar uit bedrijf nemen. Het MD stoomverbruik zal
hierdoor verminderen.
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Elektriciteit
Elektriciteit wordt gebruikt voor alle aandrijvingen binnen BMAardgas
Aardgas wordt verbruikt bij het HSB en het ZSB. Het verbruik is circa 6.OOO.Ot30 Nm’ per jaar. Na
sluiíing van het ZSB zaI de productie in het HSB worden verhoogd en neemt het aardgasverbruik
aldaar toe. Het totale jaarverbruik zal naar verwachting ongewijzigd blijven.

In de kalkovens wordt koolzuurgas gewonnen door het branden van kalksteen. Be hiervoor benodigde
warmte wordt verkregen door het verbranden van cokes. Cokes is in dit geval zowel energiedrager als
grondstof, omdat de gevormde kooldioxide ín het productieproces wordt gebruikt. Bij de productie
van 375.000 tonijaar soda uit pekel en loog wordt circa 27.500 ton cokes gebruikt. Sij sluiting van het
ZSB zal de sodaproductie van 375.000 ton/jaar alleen plaatsvinden op basis van pekeI, het verbruik
aan cokes zal hierdoor toenemen tot circa 34.000 ton/jaar.
RM verbruikt 3 PJ aan energie per jaar en is hiermee een grootverbruiker aan energie.
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. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogehjkheid om
energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
BM heeft in juni 2000 het convenant Benchmarking energie-efficiency (d.d. G juli 1999) ondertekend.
Hiermee heeft BM de inspanningsverphehting op zich genomen om met de inrichting in Delfzijl
uiterlijk in 2012 tot de energiezuinigste sodabedrijven in de wereld te behoren, de wereldtop. Daartoe
zal BM het energieverbruik vergehjken met dat van andere sodaproducenten. Tevens zal BM een
Ellerg~e-Efficiency-Plan (BEP) opstellen en ons jaarlijks rapporteren over de ontwikkeling van de
Energie-Efficiency-index.
Indien BM de deelname aan het convenant beëindigt, willen wij dat BM tooch het verbruik beperkt
door energiezorg en met energiebesparende maatregelen. in voorschrift El hebben wij BM verplicht
om het beëindigen van de deelname aan het convenant aan ons melden.

In het landelijk m.iheubeieid is het onderwerp luchtverontreiniging in relatie gebracht met de thema’s
verzurmg, verspreiding en verstoring {geur/stof/hinder). Het beleid is daarbij gericht op een verdere
vermindering van de emissies naar de lucht. Voor de verschillende doelgroepen zijn hieromtrent in het
nationaal miheubeleidsplaa (NMP-1T) reductiedoelstellingen geformuleerd. Met betrekking tot de
emissies van bedrijven zijn emissiewaarden vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER).
In ons provinciaal beleid hebben wij vastgelegd dat de NER als leidraad wordt gehanteerd bij het
vaststeilen en het actualiseren van de vergunningvoorschriften.
De emissies die bij BM pIaatsvinden betreffen die van:
stof;
1)
ammoniak;
21
kooimonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SC@.
3)

Soda is een stofvormig product. Bij de productie, de
stof onvermijdelijk. De stofemissies kunnen worden
bronnen. Puntbronnen bij BM zijn de natte en droge
opslag van kalksteen en cokes en het laden en Iossen

opslag en het transport hiervan is een emissie van
onderscheiden in puntbronnen en diffuse
filters. Diffuse bronnen zijn stortbakken, de
van schepen.

-Y*

- Puntbronnen
BM beperkt de stofemissies van de puntbronnen door gebruik te maken van natte en droge stoffilters
en het uitvoeren van het eigen stofbeheersplan.
In het LSB zijn negen stofemissiepunten, alle punten zíjn voorzien van filtrerende afscheiders
(zakkenfihers). Van zeven punten bestaat de emissie uit kalkstof en twee punten emitteren sodastof.
De emissie-eis voor stof met betrekking tot fìltrerende afscheiders is volgens de NER voor sodastof
10 mg/m3 en voor kalkstof 5 mg/m”. Uit de verplichte hvee-jaarlijkse metingen blijkt dat een deel van
de stoffilters niet voldoet aan de emissiewaarden van de NER. Naar aanleiding hiervan en conform de
vergunningvoorschriften van de beschikking d.d. 8 april 1997, nr. 97/4827/15, RMM zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de filters voldoen aan
de stand der techniek. Het niet voldoen aan de NER heeft mechanische oorzaken zoals de slijtage van
filterzakken op bevestigingspunten en bij de afdichtingen van kleppen in spoelluchtcircuit. In de
aanvraag geeft BM aan nog onderzoek te verrichten naar de “mechanische” oorzaken van de
stofemissies. Re resultaten van het onderzoek zullen worden gerapporteerd in het milieujaarverslag
over 2000, Het onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen genomen moeten worden om aan de
emissiewaarden uit de NER te voldoen, Volgens de voorschriften (L9a en L9b) heeft BM tot 1 januari
2002 de tijd om de maatregelen te implementeren In de voorschriften van deze vergunning zijn ook
de emissiewaarden voor en na implementatie van de maatregelen opgenomen. De emissiewaarden na
implementatie zijn in overeenstemming met de NER, Om de daadwerkelijk optredende stofemissie te
bepalen zijn in de voorschriften metingen opgenomen met een meetfrequentie van één maal in de twee
jaar (voorschrift L9c).
Bij de procesonderdelen HSB en ZSB zijn natte wassers aanwezig waarmee de emissie van stof wordt
beperkt. De emissie-eis voor sodastof uit niet filtrerende afscheiders is volgens de NER 25 mg/m3.
Uit de twee-jaarlijkse metingen blijkt dat de stofemissies uit de wassers niet voldoen aan deze eis, Er
zijn inmiddels verschillende onderzoeken verricht naar de mogelijke reden hiervan. Momenteel is
Akzo Engineering bezig met een onderzoek naar het functioneren van de wassers. De resultaten van
het onderzoek zullen aan ons worden overgelegd. Het onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen
genomen moeten worden om stofemissie uit de wasser van het HSB (S409) aan de emissiewaarden
van de NER te laten voldoen. Vervolgens moet bepaald worden ofdit ook geldt voor de wasser in het
ZSB (S2 10). Vooruitlopend op het onderzoek blijken er in ieder geval twee opties te zijn, te weten:
het plaatsen van een atomizer of het installeren van een compleet nieuwe wasser.
In de voorschriften van deze vergunning (LlOa/b en Ll la/b) zijn daarom per wasser emissiewaarden
opgenomen die direct gelden en is een termijn gesteld wanneer de betreffende wasser aan de
emissiewaarden uit de NER moet voldoen. Bij de vaststelling van de saneringstermijn van de wasser
van de HSB (5409) hebben wij rekening gehouden met het parallelle traject van Brunner Mond, te
weten het testen van de atomizer en de voorengineering van een compleet nieuwe wasser. Het
beslismoment voor de definitieve emissiebeperkende voorziening is medio 2001, waarna er voor BM
voldoende tijd resteert om zo nodig een nieuwe wasser voor 1 juli 2002 te laten bouwen en te laten
installeren,
Voor de gaswasser in het ZSB (S2 10) is eveneens een saneringstermijn vastgelegd in de
voorschriften. De saneringstermijn is daarbij afgestemd op de mogelijke sluitingsdatum van het ZS3.
Om de daadwerkelijk optredende stofemissie te bepalen zijn voor beide wassers in voorschrift LI 2
metingen voorgeschreven met een meetfrequentie van éen maal per jaar. De meetfrequentie is afgeleid
uit de NER.
Sij de afdeling P&V bevinden zich vijf stofemissiepunten met filtrerende afscheiders. Uit vier van
deze punten wordt sodastof geëmitteerd. Uit de overige emissiepunt wordt kalksteenstof geëmitteerd.
Voor deze stofemissiepunten gelden dezelfde vergunningvoorschriften als de stofemissiepunten van
het LS3 (L9a/bc). Dit betekent dat de emissie-eis overeenkomstig de NER 10 mg/m3 is (per 1 januari
2002).

.. . .. . .

.,.....

,_

. . .._ . .,..
.

.I......

- Diffuse emissie van stof
De stofvormige producten die bij BM voorkomen, worden conform de NER ingedeeld naar de
volgende stuifkhrssen.
KaIksteenstof
Cokesstof
Kalkstof
Sodastof

S2
SO3B4
SA3
S3

sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
Licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar

De stofemissie kan optreden bij de opslag, de bewerking (breken, malen, zeven, mengen e.d.) en het
laden en lossen van de stuifgevoelige goederen.
Bij BM wordt de soda opgeslagen in silo’s, in overdekte bunkers en in zakken; hierdoor wordt
stofverspreiding ten gevolge van windinvloeden tegengegaan. De opslag van kalksteen en cokes vindt
plaats in de open lucht, om de stufverspreiding hiervan te voorkomen wurdt het terrein rondom de
opslag met een calciumchloride oplossing besproeid.
Om stofoverlast bij het malen van het. kalk in het maalgebouw te voorkomen, heerst in het gebouw
onderdruk en zorgt de ontstoffingsinstaHatie VQOT onderdruk bij de diverse overstortpunten in het
transportsysteem van gemalen kalk.
Voor het beperken van de stofemissie bij het laden en lossen van soda maakt BM gebruik van
overdekte trilgaten, transportschroeven, transportbanden, elevatoren en kettingtransporteurs. De
ontluchtingen van de overstortpunten van schroeven en banden zijn aangesloten op het
staftìltersysteem.
Bij het laden en lossen van kalksteen en cokes worden om de stofemissie te beperken door BM de
volgende maatregelen getroffen:
minimaliseren van de valhoogte bij de opslag van kalksteen en cokes;
besproeien van kritische overstortpunten (zoals Band T204) met water, afhankelijk van de
weersomstandigheden;
afdekken met behulp van zeildoek van stortbakken (containers) met stofvormige producten,
Bij sluiting van het ZSB is voor de productie van soda meer kalksteen en cokes nodig. Door het
gebruik van grotere hoeveelheid aan stuifgevoelige stoffen zullen de stofemissies proportioneeI
toenemen.
Om de diffuse stufemissie verder te beperken zijn in de vergunning aanvullende voorschriften
opgenomen, onder andere over de windsnelheid waarbij lossen verboden is. Zie hiervoor de
voorschriften L2 tot en met L8.
Ad 2 emissies van arnrnoniak
De emissies van ammoniak vinden plaats via vier puntbronnen en één diffuse bron.
Conform de vergunningvoorsehriften van de beschikking d.d. 8 april 1997 nr 97/4827/15 RMM zijn
de emissies van NH, in december 1997 gemeten. Uit het onderzoek blijkt dat de massastroom van het
filtergebouw en de ammoniakconcentraties van de ventilatoren van de schraapbanden niet aan de
NER eisen voldoen. Conform de voorschriften is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en
de daarmee gepaard gaande kosten om aan de emissie-eis van de NER te voldoen. Uit dit onderzoek
en uit vervolgonderzoeken naar de diffuse ammoniakemissie bhjkt dat deze emissie aanzienlijk
verminderd kan worden door verbetering van de waswaterdestillatie, Een reductie van ca 30 % zijnde
ca 100 tot 150 ton ammoniak wordt mogelijk geacht. Volgens planning zal realisatie van deze
procesgeïntegreerde maatregel in 200 1 kunnen plaatsvinden. Irr de voorschriften (L 14) is vastgelegd
dat de emissiereductie van ammoniak tenminste 100 ton moeî bedragen. Tevens is opgenomen dat
deze emissiereductie op 1 januari 2092 gerealiseerd moet zijn en dat de gerealiseerde reductie middels
een massabalans gecontroleerd moet worden.
Uit de gegevens in de aanvraag blijkt dat de ammoniakemissies van de puntbronnen met uitzondering
van het zakkenfiher (SUB9) op het NER niveau van 208 mg/m30 zijn gelegen. in de voorschriften is

derhalve opgenomen dat de ammoniakemissies van de puntbronnen, met uitzondering van het
zakkentìlter (S609), moeten voldoen aan de emissie-eisen in de NER. Om de daadwerkelijk
optredende emissie te bepalen zijn in de voorschriften voor de vier emissiepunten metingen
opgenomen met een meetfrequentie van één maal in de twee jaar. Zie de voorschriften Ll3a/b.
Het zakkenfilter (S609) is primair een emissiepunt van stof. Uit het filter komt jaarlijks ook 16 ton
ammoniak vrij. 3M heeft onderzoek uitgevoerd om de ammoniakemissie van dit filter te verlagen. Dit
onderzoek heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. BM heeft wel het afzuigdebiet verlaagd.
Hiçrdoor wordt de emissie minder verdund en is de huidige emissie groter dan de grenswaarde van
ammoniak volgens de NER. in deze vergunning is afgezien van een normstelhng voor de amrnoniakemissie van dit zakkenfilter (S609). Normstelling heeft de consequentie dat BM een secundaire
emissie beperkende voorziening op het zakkenfilter (S609) dient te plaatsen, terwijl wij conform
voorschrift L14 van mening zijn dat BM ten aanzien van ammoniak vooral aandacht dient te besteden
aan de diffuse emissies (die ruim 300 ton per jaar bedragen). De ammoniakemissie uit het
zakkenfilter ($X09) is ons inziens wel een aandachtspunt in het op te stellen derde bedrijfsmiheuplan.

Ad 3 emissies van koolmonoxide (Go), stikstofóxiden (Nox) en zwaveldioxide (2X&)
Deze emissies vinden plaats via de kalkovens, de torengaswassers en de fïhergaswasser. Conform de
vergunningvoorschriften van de beschikking d.d. 8 april 1997 nr 971’482711 SRMM zijn metingen naar
de emissies uitgevoerd. Uit deze metingen blijken de SC& en NOx emissies lager te zijn dan de tot
dusver door BM opgegeven emissies (die ten behoeve van emissieregistratie met behulp van
emissiefactoren werden berekend). De gemeten concentraties zijn gelegen beneden de emissie-eis van
de NEK (260 mg/m3}. Naar aanleiding van de onverwacht lage hoeveelheid zwavel in de emissie is
onderzoek verricht naar de wijze waarop de in de grondstoffen kalksteen en cokes aanwezige zwavel
verdwijnt. Uit dit onderzoek blijkt dat zwavel volledig is terug te vinden in de kalk. Deze resultaten
stemmen goed overeen met de resultaten van de metingen.
De CO-metingen geven hogere waarden aan dan die in de emissieregistratie zijn gehanteerd. Gezien
de spreiding van de verrichte metingen en het ontbreken van een beleidskader is het met zinvol de
CO-emissie jaarlijks te meten.
Bij sluiting van het ZSB zullen de emissies aan koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en
zwaveldioxide (SOZ) toenemen met circa 10 %. Ondanks deze toename blijven de emissies aan
stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO,) voldoen aan de emissie-eisen van de NER
In voorschrift LI5 is bepaald dat de emissies aan stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SOJ
moeten voldoen aan de NER,
Veiligheid
BM is een chemisch bedrijf, Binnen de inrichting zijn meerdere chemische installaties en een op- en
overslag van ammoniak aanwezig.

Het externe veiligheidsbeleid
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico’s van activiteiten
en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit risico’s zware
ongevallen 1999 (BRZa199) vastgelegd bij welke opslaghoeveelheden bedríjfsspecifiek naar de
veiligheidsrisico’s moet worden gekeken. Re toegepaste en opgeslagen hoeveelheden bij BM zijn
zodanig klein dat in het kader van het BRZo’99 geen specifieke beoordeling nodig is. Er is dus geen
Veiligheidsrapport of PBZB-dokument vereist.
BM heeft in haar bedrijfsvoering aandacht voor het aspect veiligheid. Het bedrijf beschikt onder
andere over een noodplan. Dit noodplan is ondergebracht in het noodplan van het Chemie Park
Delfzijl. In de vergunningvoorschriften (Vl en V2) is vastgelegd dat BM het noodplan jaarlijks moet
actualiseren. Ook regelmatige keuringen dragen bij tot het verkleinen van de veiligheidsrisico’s. In de
voorschriften (V3 en V4) is aangegeven welke installaties door Stoomwezen b.v. of diens
gemachtigde gedelegeerde moeten worden beoordeeld.
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Het veiligheidsrísico van de ammoniak op- en overslag is beoordeeld in onze beschikking van 25
februari 1986. Hierin is de onverhoopte lekkage van de ammoniaktank beoordeekl. Er is aangegeven
dat de gasvormige emissie van ammoniak beperkt blijft indien de uitstroom wordt opgevangen in een
opvangbak. Deze opvangbak is vervolgens zo snel mogelijk aangebracht. In de genoemde beschikking
is ook het laad- en lossysteem van ammoniak beoordeeld. Naar aanleiding hiervan is toentertijd de
alarmering verbeterd. Genoemde voorzieningen worden ook in de onderhavige beschikking weer
voorgeschreven (zie de voorschriften V6 en V7).
Over de op- en overslag van ammoniak hebben de betrokken ministeries samen met de chemische
industrie de richtlijn CPR 13 “Ammoniak; opslag en verlading” geschreven- Re
veiligheidsvoorzieningen heeft BM hiervan afgeleid. In de voorschriften (V8) is vastgelegd dat de
veiligheidsheidsvoorzieningen en -maatregelen bij de ammoniakopslag en -verlading tenminste
gelijkwaardig moeten zijn aan de in de hoofdstukken 4,6 en 7 van de richtlijn beschreven
voorzieningen en maatregelen.
Om de veiligheid te waarborgen van nieuw te plaatsen installaties zoals drukvaten en
ammoniakhoudende, vallen deze nieuwe installaties aak ander het keuringsregimie zoals vermeld in
de voorschriften (V3 en V4).
Water
De kwaliteit en de hoeveelheid te lozen afvalwater op de Eems, het Eemskanaal en het
Oosterhornkanaal worden vastgelegd in de door Rijkswaterstaat respectievelijk het Waterschap
Hunze en Aa’s te verlenen vergunningen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Deze Wvo-vergunningen zijn inhoudelijk gecoördineerd en afgestemd met deze vergunning.
Voor de relatie tussen de Wm en de afvalwaterlozing in het openbaar riool verwijzen wij naar het
gestelde onder IK4b (Indirecte lozingen).
Geluid
Toetsingskader
a) Het equivalent geluidsniveau
In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is op 4 mei 1993, besluit nr. 93/855 1/18/6, MA, rand de
industrieterreinen in DeIfzij1 een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting,
veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A)
etmaalwaarde bedragen. Het besluit is goedgekeurd door de Kroon op 25 juni 1993, besluit nr. KB nr.
93005329. De industrieterreinen waarop deze zone betrekking heeft zijn: Oosterhom, Eemskanaaldok,
Oosterveld-Koveltemp en OosterIaan’WesterIaan. De inrichting van Brunner Mond iigt op het terrein
0osterhorn.
In de zone liggen diverse woningen. De dichtstbijzijnde woningen liggen in Farmsum en Weiwerd.
Tijdens het voorbereidingsonderzoek van de zonering van de terreinen is vast komen te staan, dat de
door de bedrijven veroorzaakte gezamenlijke geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woningen buiten
het industrieterrein meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde bedroeg. Derhalve was een saneringssituatie
zoals bedoeld in artikel 7 1 Wgh aanwezig. Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd. In het
saneringsprogramma, dat is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 december 1997,
besluit nr. 97/128 15/49, MC, zijn de door de desbetreffende bedrijven te treffen maatregelen
opgenomen en is een voorste1 gedaan voor de vaststelling van de Maximale Toelaatbare Gevelbelasting (MI%) voar 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 MTC’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).
Ook Brunner Mond dient in het kader van de geluidsanering maatregelen te treffen. Uit het oogpunt
van kosteneffectiviteit is besloten tot een maatregelenpakket waarvan de geraamde kosten lager zijn
dan de maximale bronkosten. Op grond van het saneringsprogramma zullen de volgende onder de
inrichting van Brunner Mond vallende maatregelen worden uitgevoerd:

Met het bedrijf is afgesproken dat de uitvoering van de maatregelen uiterlijk 3 1 december 2002 zal
zijn gerealiseerd. Alternatieven voor de voorgeschreven maatregelen zijn mogelijk, mits dit in overleg
geschiedt met de Dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen en onder de voorwaarde dat
het alternatief een akoestisch gelijkwaardig resultaat oplevert. In deze vergunning zijn de saneringsafspraken in acht genomen en doorvertaald naar de in de voorschriften vastgelegde toegestane
geluidsbelasting.
b) Re voorkomende piekgeluiden
Re 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 (L,,,) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen
hogere maximale geluidsniveaus (LnwX) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus
niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 70,65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In
bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken
of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde. Voor woningen op het
gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.
c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
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) niet worden toegepast. Er wordt vanuit gegaan dat bij de vaststelling van
het zoneringsbesluit rekening is gehouden met de geluidbelasting van het inrichtinggebonden verkeer.
Beoordeling
Ad a) Het equivalent geluidsniveau
Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht. Re representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie
zoals die onder normale omstandigheden kun voorkomen.
Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 2.060.25 1 d.d. 17 juli 2000 van
Akzo Nobel Engineering bv -aangevuld bij brief van 13 april 200 1 -). Brunner Mond is een
continubedrijf. Normaal zijn de kalkovens 2 en 3 in bedrijf. Gemiddeld eens in de drie jaar wordt een
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van de ovens gereviseerd. Gedurende deze tijd, zo’n twee tot drie maanden achtereen, wordt kalkoven
1 in b&rijfgenomen tezamen met één van de andere ovens. Ook deze situatie dient als
representatieve bedrijfssituatie te worden beschouwd. Om te voldoen aan de saneringsdoelstelling
(alsmede aan de te stellen grenswaarden voor het piekgeluidsniveau) zullen derhalve naast de
afgesproken saneringsmaatregekn ook aan kalkoven 1 maatregelen dienen te worden getroffen. Re
getuidsemissie van het legen van de skiphoist in kalkoven 1 dient met ten minste 9 dB te worden
gereduceerd.
hdien het ZSB vi>ór 1 januari 2003 uit bedrijf wordt genomen, ontstaat een andere representatieve
bedrijfssiiuatie. In die situatie zullen onder andere alle drie kalkovens in bedrijf zijn, Door het uit
bedrijf nemen van het ZSB vervallen belangrijke geluidsbronnen. Gelet op de met het bedrijf
gemaakte afspraken bij de geluidssanering, dienen echter ook in dat geval alle in het
saneringsprogramma vastgelegde maatregelen voor de overige bedrij fsonderdelen te worden
uitgevoerd. Tevens dient de eerdergenoemde maatregel aan kalkoven I te worden uitgevoerd.
De berekeningen in het rapport zíjn nog verricht volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, &HK-13-01 van maart 1981, om een goede vergelijking te kunnen maken met het saneringsonderzoek, Deze Handleiding is inmiddels vervangen door de “Handleiding meten en rekenen
industrielawaai” van april 1999. De verschillen zijn zeer beperkt. Met het rekenmodel behorend bij
het rapport zijn door ons overdrachtsberekeningen verricht volgens de Handleiding van april 1999. Op
basis van deze berekeningen zijn de grenswaarden in de geIuidsvoorschriften vastgesteld.
Omdat Brunner Mond een continubedrijf is, is ten aanzien van geluid de nachtperiode maatgevend.
Met name in de dagperiode vindt enige extra activiteit plaats in de vorm van onderhouds- en
schoonmaakwer~aareden. Er is rekening mee gehouden dat ten gevolge van deze activiteiten het
geluidsniveau ín de dag- en avondperiode respectievelijk 2 en 1 dB(A) hoger kan zijn dan in de
nachtperiode.

Ad b)
De voorkomende piekgeluiden
De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau {de piekniveaus L,,,) worden volgens het
akoestisch rapport veroorzaakt door het lossen van treinwagons met kalksteen (in de dagperiode) en
door het legen van de skiphoist in kalkoven 1 (gedurende het gehele etmaal). Rekening houdend met
de gemiddelde geluidsbijdrage van de overige geluidsbronnen en het feit dat de piekbronsterkte van
de betreffende bronnen nog enigszins hoger kan zijn dan de in het model ingevoerde equivalente
bronsterkte, zullen de piekgeluidsniveaus in de omgeving hoger zijn als aangegeven in het rapport.
Door het treffen van bovengenoemde maatregel aan kalkoven 1 kunnen de piekgeluidsniveaus bij de
dichtstbljzl)nde woni.ngen worden beperkt tot 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente
geluidsniveau (beoordeeld volgens de Handleiding van april 1999). Daarmee wordt voldaan aan de
streefwaarde voor de piekgeluidsniveaus.

Conclusie f. a, V, het g&idsaspect
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie miiieuhygi&isch aanvaardbaar is.
De in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidzone en de in het kader van de
geluidsanering voorziene geluidsreductie wordt in acht genomen waardoor wordt voldaan aan het
principe van ALARA. De geIuidsbelastíng en piekniveaus hebben wij in de voorschriften vastgelegd
op een aantaI referentiepunten rond de inrichting (zie de voorschrìften Gl t/m C3).
Verkeer
In de verruimde reikwijdte van de Wm wordt onder het belang van de bescherming van het milieu
mede verstaan de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van verkeer van
personen of goederen van en naar de inrichting.
Bij BM worden de grond-, hulp-, en afvalstoffen aan en afgevoerd per as, spoor, over het water en via
pijpíeidingen. Gezien de ligging van de locatie op een industrieterrein, waar veei verkeersbewegingen
zijn, en de infrastructuur er op berekend is, vormen de verkeersbewegìngen van BM geen overlast in
de zin van verkeershinder en filevorming,

BM heeft onderzoek uitgevoerd naar de logistieke bewegingen van gereed product, hierbij is ook
gekeken naar vervoer over het water. Hieruit blijkt dat de beschikbare infrastructurele voorzieningen
bij afnemers een belangrijke factor vormen die BM belemmeren om reductiedoelstellingen te
formuleren. Door BM worden de verkeersbewegingen geregistreerd via het orderadministratiesysteem. Voorschriften ten aanzien van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting
zijn ons inziens niet nodig.
Na de sluiting van het ZSB zal er meer kalksteen en cokes aangevoerd worden per spoor en over het
water en minder grondstof (‘reeloog) per leiding.
Milieuzorg
In de bedrijfsvoering gebruikt BM het milieuzorgsysteem dat in 1990 is opgesteld. BM zal het
systeem aanvullen zodat het naar verwachting in 2002 voldoet aan de gangbare internationale norm
voor milieuzorgsystemen, ISO 14000. In de aanvraag zijn verschillende onderdelen van het huidige
milieuzorgsysteem opgenomen. Het betreft:
de milieubeleidsverklaring
het overzicht van procedures voor het beheersen van milieuaspecten, de integratie van
milieuzorg in de bedrijfsvoering van BM
het overzicht van milieumetingen
het overzicht van interne en externe rapportages
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Wet overheidsbeleid stimuleert milieuzorg binnen bedrijven. BM heeft een uitgebreid
milieuzorgsysteem dat het bedrijf nog op eigen initiatief aanvult. Er is voor ons geen aanleiding om
aanpassingen en aanvullingen van het milieuzorgsysteem in de vergunning voor te schrijven,

d
De redelijkerwijs te verwachten ontwikketingert
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.
Ingebrachte adviezen
e
Van Groningen Seaports hebben wij op 24 oktober 2000 een advies ontvangen naar aanleiding van
deze gecombineerde Wm- en Wvo-aanvraag. Bit advies richt zich met name op de beoordeling van de
lozing op de havens, zowel voor de binnen- als de buitenhaven een en ander in relatie met het op
diepte houden (baggeren) van de havens.
Inhoudelijk vraagt Groningen Seaports aandacht voor de volgende aspecten:
- Bij de beoordeling van de lozing op de havens, zowel voor de binnen- als de buitenhaven, althans
voor zover deze direct of indirect voorkomen, wordt verzocht de invloeden op de kwaliteit van het
bodemsediment in de afweging te betrekken, In dat verband kan het noodzakelijk zijn een eventuele
verslechtering van de kwaliteit van de bodemspecie af te zetten tegen de huidige kwaliteit. Dit m.b.t.
de uitvoering van toekomstige baggerwerkzaamheden, waarbij de kwaliteit van de baggerspecie van
grote invloed kan zijn op de uiteindelijke kosten van verwijdering.
- Voor het op diepte houden van de buitenhaven van Delfzijl wordt vrijwel continu gebaggerd. Voor
het transport van vrijkomende baggerspecie naar de stortplaats wordt dagelijks gebruik gemaakt van
de Bocht van Watum. In deze vaargeul is een verondieping gaande die niet door een
vaarwegbeheerder teniet wordt gedaan. Zij willen graag inzicht verkrijgen mAbt. een eventuele
bijdrage van de voorgenomen lozing aan het minder diep worden van de geul.
- Met betrekking tot de geluidsaspecten hebben zij de indruk gekregen dat gestaag verder wordt
gewerkt aan geluidsbeperkende maatregelen, waardoor de situatie na verloop van tijd gunstiger zal
worden.
Ten aanzien van de beide eerstgenoemde punten van Groningen Seaports merken wij op, dat deze
aspecten betrokken dienen te worden bij de beoordeling van de aanvraag door het waterschap Hunze
en Aa’s (v.w.b. de binnenhaven) en Rijkswaterstaat {v.w.b. de buitenhaven en de vaargeul).
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Ten aanzien van de geluidsaspecten verwijzen wij naar het gestelde bij onderdeel Geluid onder
IK?b/c; de geluidsituatie na sanering wordt inderdaad gunstiger.
Bij brief van 19 oktober 2000, kenmerk 005872/FFUSM deelt het Hoofd van de Afdeling Natuur van
de Directie Noord van het ministerie van LNV ons mede, dat de door Brunner Mond te verrichten
activiteiten worden uitgevoerd in een gebied dat is gelegen buiten het als natuurmonument
aangewezen gebied. Gelet op de aanmerkelijke afstand en gelet op de omstandigheid dat er sprake is
van een reeds bestaande activiteit wijst hij erop dat dit in beginsel niet leidt tot vergunningplicht
ingevolge de Natuurbeschermingswet. In dat verband merkt hij op, dat in de bijgevoegde
samenvatting bij de aanvraag is vermeid dat: . . . Ten opzichte van de vigerende vergunningaanvraag
wijken de productiecapaciteit van het LSB en de daarmee gepaard gaande emissies niet af van die die
zijn vergund in 1997 ._. Tevens merkt hij op: . . . Sij het vervallen van het ZSB zulen de emissies van
rookgas op vrijwel het huidige niveau blijven ,.. Voor zover de aanvraag van BM echter zodanig
wordt gewijzigd enlofgeïntensiveerd en dit schadelijke gevolgen heeft voor het
staatsnatuurmonument zal mogetijk wel een vergunning ingevolge de Nb-wet nodig zijn. Tevens wijst
hij erop dat bij de vergunningverlening op basis van andere regeIgeving dan de Nb-wet, ook het
bepaalde in de PKB-Waddenzee en de Vogetriehtlijn in acht dient te worden genomen.
Met betrekking tot deze reactie merken wij op, dat er geen sprake is van nieuwe activiteiten en dat er
derhalve geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. Voor wat betreft de
Vogelrichtlijn verwijzen wij naar de laatste aIinea van het gestelde onder “a. bestaande toestand van
het milieu” op pagina 5.
III.3 Artikel 8.8 lid 2 van de Wm
Ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, lid 2 van de Wm, dient het bevoegd gezag bÍj de beslissing op de
aanvraag in ieder geval rekening te houden met:
het voor haar geldende milieubeIeidspIan;
de geldende richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting geb
volgen kan hebben.
Het geldende nrilicrrcb&r~dsplan
a
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap was tot voor kort vastgelegd in het
Provinciaal Milieubeleidsplan 1999-2000 d.d. december 1998. Dit plan is inmiddels vervangen door
het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 13 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 milieukwaliteit 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 ís dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren.
Dit standstill-beginsel geldt voor gebieden en niet voor individuele bronnen. Zn de planperiode (2UOI2004) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de basiskwaliteit nog niet
is bereike of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring en vermesting
door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden (reductie van emissies van ammoniak en stof). Overigens
bevat het plan ten aanzien van de bij Brunner Mond aan de orde zijnde milieuaspecten geen concrete
beieìdsbeslissingen.
b
Geldende richtwaarden
Re Besluiten Luchtkwaliteit Wet milieubeheer kennen voor een beperkt aantal stoffen
immissierichtwaarden. In het onderhavige geval zijn de richtwaarden voor stikstofdioxide,
zwaveldíoxide en koolmonoxide relevant. Van deze richtwaarden worden atleen die voor
stikstofdioxíde overschreden. Wij willen er in dit verband op wijzen dat de door Brunner Mond te
emitteren hoeveelheid stikstofdioxíde te verwaarfozen is ten opzichte van de totale hoeveelheden die
door industriële activiteiten op het betreffende industrieterrein worden uitgestoten. De totale emissie
van stikstofdioxìde van Brunner Mond bedraagt voigens de vergunningaanvraag ca 3 kg/uur (scenario:
ZSB open) respectievelijk ca 3,5 kg/uur (ES8 dicht),

111.4 Artikel 8.8 lid 3 van de Wm
3ovendien moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8 lid 3 van de Wm bij
de beslissing op de aanvraag in ieder geval in acht nemen.
a.
Geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet miheubeheer gelden of
die voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder;
b.
Zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van Wm;
c.
Instructieregels van de Provinciale milieuverordening op grond van artikel 8.46 van de
Wm;
d.
Bindende ministeriële aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wm zijn gegeven.
a
Gkidmde grmswaarden
De Wet geluidhinder kent grenswaarden voor de geluidbelasting van vergunningplichtige inrichtingen
welke op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen. In het kader van de Wet geluidhinder is er
rondom het industrieterrein “Qosterhorn” een geluidzone vastgesteld. De gezamelijke geluidbelasting,
veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerrein, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A)
etmaalwaarde bedragen.
Bij de zonevastelling is gebleken dat de geluidbijdrage van BM te hoog is en dat er sprake is van een
saneringssituatie. BM dient geluidreducerende maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn
vastgelegd in de voorschriften. Zie hiervoor onze overwegingen bij onderdeel “Geluid” onder lK2b/c.
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Re Besluiten Luchtkwaliteit Wet milieubeheer kennen voor een beperkt aantal stoffen
immissiegrenswaarden. In het onderhavige geval zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide,
zwaveldioxide en koolmonoxide relevant. Wij hebben vastgesteld dat van overschrijding van deze
grenswaarden geen sprake is.

b
Zogenaamde ìnstruc#ìeregels
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afiatsfofferz (BAGA)
Sij BM komen afvalstoffen vrij (olie en vetten) die vallen onder het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
AfvaIstoffen @SAGA). Aanwijzing als gevaarlijk afval houdt onder meer in dat bij de opslag, het
inzamelen en het be- en verwerken van deze afvakstoffen rekening moet worden gehouden met
aanvullende regels. In de vergunning is voor wat betreft de opslag een voorschrift (B9) opgenomen
met betrekking tot deze aanvullende regels.
Indirecte lozingen (Wet Afialwater)
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 Wet 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 riooi en de daarbij behorende apparatuur.
De voorschriften W 1 en W2 hebben hier betrekking op.
Voor dezelfde lozing worden in de Wvo-vergunning voorschriften opgenomen die zich richten op het
beperken van de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, waar het
afvalwater uiteindelijk op uitkomt. Afhankelijk van de route waarlangs het afvalwater wordt
afgevoerd wordt in de Wvo-vergunning ook de bescherming van de werking van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
geregeld.
c
Instructieregels vaar PM@’
Volgens de regeling betreffende bedrijfsafvalstoffen in de provinciale milieuverordening (PMV)
mogen deze afvalstoffen uitsluitend worden afgegeven aan een inzamelaar of rechtstreeks aan een beof verwerker. Als de bcdrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een inzamelaar mag dit uitsluitend
worden gedaan aan een inzamelaar die op een door ons college vastgestelde lijst is vermeld.
In de vergunning is een voorschrift (A2) opgenomen met betrekking tot de registratie van afvalstoffen.
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Bìnderrde ntìnisterìt?ie aanwijzimgerz

Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in 8.27 van de Wm, is geen sprake.
fV
Geen strijd met overige regefs/wetten
Artikel 8.9 van de Wm stelt 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 de Wet milieubeheer, dan wel bij
of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
Van de genoemde wetten zijn alleen de onderstaande wetten op Brunner Mond van toepassing, te
weten:
Wet Eeelqidhindcr: Brunner Mond ligt op een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd
industrieterrein. Brunner Mond dient in het kader van de geluidsanering maatregelen te
treffen, dit is meegenomen in de beslissing op de aanvraag, zie onderdeel “Geluid” onder
IIf.2blc van deze vergunning.
Wet verontreiniging unaervlaktewateren: Voor het in werking hebben van de inrichting is een
WVO vergunning voor de lozing van afvalwater op de Eems en de lozing up het Eemskanaal en
het Ossterhornkanaal nodig. Deze vergunningen zijn tegelijkertijd met de Wm-vergunning
aangevraagd en zijn gecoordineerd behandeld en afgestemd,
Bij onze beslissing op de aanvraag mag volgens artikel 8.9 Wm ook geen strijd ontstaan met de
algemene regeIs, zoals bijvoorbeeld:
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en B (BEES A en B) :
Besluit risico’s zware 0ngevalIen.
Wij concluderen dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende AMvB’s voor
vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.9 Wm en de wetten als bedoeld in artikel
13.1, lid2,vande Wm.

Binnen BM zijn airconditioning installaties aanwezig die HGFK-22 bevatten. Hierop is het CFKbesluit van toepassing, Dit op 1 januari 1993 van kracht geworden besluit heeft rechtstreekse werking.
De airconditioning installaties moeten voldoen aan de eisen van genoemd besluit,
V
Milicujaarverslag
Op de activiteiten van de inrichting is hoofdstuk 12 Wet milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
Overeenkomstig dit hoofdstuk dient de vergunninghouder jaarlijks een milieujaarverslag te
overleggen. De publieksversie van dit verslag dient te voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in
artikel 12.2 van de Wet. Het overheidsverslag dient te voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in
artikel 3 van het Besluit milieujaarverslaglegging.

Ongewone voorvallen met milicuschadeiijke effecten
Vl
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normaIe gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand ofexplosie (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed, dienen daarop
door de vergunninghouder de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvaIlen van toepassing de regehng
welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen in bijzondere
omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghouder 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 pIaats
meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift. In deze moet
dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de meldingen aan de dienst Ruimte en Milieu van de
provincie Groningen in ieder geval dienen te geschieden via telefoonnummer 050 - 3 180000, en bij
voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder nummer 050 - 3 164632.

VII AFSLUITENDE UVEIkWEGINGEN
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,
BESLXSSZIVG:
gelet op de Wet milieubeheer en op het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
besluiten wij:
1.
aan Brunner Mond te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie 0, nrs 6,464,466 en
48 1, op basis van de bij brief d.d. i0 september 2000 ingediende aanvraag en de aanvullingen d.d. 29
september 2000, 13 oktober 2009 en 13 april 2001, een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel
8.4 van de Wet milieubeheer (revisievergunning) tot het drijven van een inrichting voor het
produceren van maximaal:
- 375.000 ton per jaar lichte soda (LSB) uit kalksteedpekel, respectievelijk kalksteen/pekel en loog;
- 60.008 ton per jaar zware soda (ZS13);
- 300.000 ton per jaar hydratatiesoda (HSB) in geval van sluiting van het ZSB;
- 240.000 ton per jaar hydratatiesoda (NB) in geval het ZSB niet wordt gesloten.
te bepalen dat de volgende onderdelen van de aanvraag om vergunning deel uit maken van de
If.
vergunning: de hoofdstukken 2, 3 en 12 alsmede de tekeningen 13.2 en 13.3.
Daar waar de voorschriften strijdig zijn met de aanvraag zijn de voorschriften bepalend.
III.

.,.,.,. .

aan de vergunning de onderstaande voorschriften te verbinden:

Afval
Algemeen
Al
Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, begraven of
permanent worden opgeslagen. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.
A2

A3

De vergunninghoudster dient een afvalstoffenregisttie bij te houden. In de registratie moet
onderscheid zijn aangebracht tussen de verschillende categorieën afvalstoffen van het BAGA
en de FMV. Per categorie dient ten minste te worden geregistreerd:
de datum van afgifte van de afvalstof
de afgegeven hoeveelheid
de verwerkingsinrichting.
De registratie van het afgelopen kalenderjaar dient te worden bewaard conform voorschrift
AL2 van deze vergunning.

.........

Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de inrichting zodanig te zÌjn verpakt, respectievehjk zodanig te worden bewaard
dat zij zich niet kunnen verspreiden naar bodem, lucht en/of water.

Gries
A4 De vergunninghoudster dient zich in te spannen om de hoeveelheid gries te verminderen.
Hiertoe dient de vergunninghoudster maandelijks de kalksteenconversie van de afgelopen
kalendermaand te bepalen. Indien de kalksteenconversie 2 procent kleiner is dan de conversie
van 93%, waarvan is uitgegaan in de vergunnningaanvraag, hetgeen correspondeert met 80,8%
actief Cao, dient de vergunninghoudster binnen é&n maand een onderzoek te hebben uitgevoerd
naar de oorzaken van de verslechterde conversie. De gegevens over de kalksteenconversie en
de onderzoeksresultaten dienen te worden bewaard conform voorschrift AL2 van deze
vergunning.
-20.

Bodem

Beciilvrdiging bedri#kzctiviteii
Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteit(en) moet de miheuhygiënische kwaliteit van de bodem
Bl
bepaald worden. De opzet van het uit te voeren onderzoek moet de ìnsternming hebben van de
directeur. Binnen 2 maanden na de beëindiging moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. Re
resultaten van het onderzoek moeten binnen 3 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek
door de vergunninghoudster aan ons college worden overgelegd.

Alle ammoniakhoudende tanks, de voedingstank , de spuiloogtank, de natriumhydrosulfïdeopslagtanks en de bicarbonaatrecirculatietank dienen voor 1 januari 2002 te zijn voorzien van
een hoogniveaualarmering.
03

De vergunninghoudster dient voor 1 januari 2002 een onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden van voedingsafslag bij hoog tankniveau van alle ammoniakhoudende tanks, de
voedingstank, de spuiloogtank, d e natriunsbydrosuifide-opslagtanks e n d e bicarbonaatrecirculatietank. In het onderzoek dient een voorstel van de te treffen maatregelen te zijn
opgenomen, gericht op uitvoering in 2002. De te treffen maatregelen dienen de instemming te
hebben van de directeur.

B4

Alle ammoniakhoudende tanks, de voedingstank, de spuiloogtank, de natriumhydrosulfideopslagtanks, de bicarbonaa~eeirculatíe~nk en de verzameltank (VS1 1) dienen eens in de vier
jaar aan de binnenzijde op aantasting van de bodem te worden geïnspecteerd.

B5

De sigaar (E301C) dient uiterlijk 1 januari 2002 uit bedrijf te zijn genomen dan wel te zijn
voorzien van een vloeistofdichte vloer,

B6

Ter plaatse van de pompen ( P304 alblcid, 30G ti,413,507 112,509
605 alb, 618) dient de vloer op 1 januari 2002 vloeistofdicht te zijn.

B7

De vergunninghoudster dient een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om onder de
procesinstallaties calcinering en waswaterdestillatie een vloeistofdichte verharding aan te
brengen, De resultaten van het onderzoek dienen voor 1 juni 2002 aan de directeur te worden
toegezonden.

B8

Bij transformatoren moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de gehele inhoud aan
koelvloeistof kan worden opgevangen.

a/b/c, 5 11,601 alb/c,

Opslag plaatsen
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Opslag van gevaarlijke (afvaI)stoffen in emballage moet plaatsvinden met behulp van een
vloeistofdichte voorziening, waarin ten minste de inhoud van de grootste in bewaring zijnde
soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage van vloeibare
gevaarlijke (afvalfstoffen, kan worden opgeslagen. Overdag van gevaarlijke (afval)stoffen in
emballage mag slechts plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening van een zodanige
constructie dat de te verladen vloeistoffen daarvan niet kunnen afvloeien.

Opvangl?akken
B 10

In een opvangbak mogen geen materialen worden opgeslagen, noch installaties voorkomen,
anders dan de opslagtank(s) met toebehoren en leidingen waarvoor de opvangbak is ontworpen.

B 11

(Hemel)water dient regelmatig uit iedere opvangbak te worden afgevoerd met behulp van een
dompelpomp of met behulp van een handbediende afsluiter die buiten de opvangbak is
gemonteerd; ingeval de afvoer geschiedt door middel van een afsluiter, mag deze afsluiter
alleen worden geopend door een hiertoe bevoegde functionaris voor het onmiddellijk aflaten
van water.

inspectie- en ond~rhoudspr~~ramIma
Bl2 Voor 1 januari 2002 dient de vergunninghoudster een inspectie- en onderhoudsprogramma op
te stellen voor de bodembeschermende voorzieningen en de riolering. Het programma dient de
instemming te hebben van de directeur.

Energie
El
Wanneer het Convenant Benchmarking energie-efficiency (d.d. 5 juli 1999) of de deelname
van de vergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit
onmiddellijk aan ons College.

Lucht
Stofemissie
Algemeen
Het stofbeheersplan d.d. 97.10.09, kenmerk 0051397 dient jaarlijks te worden geactualiseerd.
Ll
Het geactualiseerde stofbeheersplan dient te worden bewaard conform voorschrift AL2 van
deze vergunning.

. . ..-.
...

Cukes en kalksteen
L2
Bij het lossen van cokes en kalksteen door middel van grijpers mag de storthoogte van de
grijpers niet groter zijn dan 1 meter en moet de grijper onder de rand van de storttrechter zijn
gezakt. Bij een windkracht van 14 m/s of hoger mogen geen losactiviteiten met grijpers worden
uitgevoerd.
L3

Het transport van ongebluste kalk van de kalkovens naar het maalgebouw van het LSB dient
zodanig plaats te vinden dat stofoverlast wordt voorkomen.

L4

De stofverspreiding ten gevolge van het interne transport van cokes en kalksteen dient te
worden beperkt door deze stoffen te besproeien met water of een vergelijkbare
emissiebeperkende maatregel.

L5

Zo vaak als daartoe aanleiding is dient de vergunninghoudster het opslagterrein van cokes en
kalksteen te besproeien met een calciumchloride oplossing.

L6

Het aantal overslaghandelingen van kalksteen en cokes dient te worden geminimaliseerd.

Overige
L7
De stortbakken waarin zich stofvormende of stofvormíge (afval)producten bevinden, dienen na
gebruik direct afgedekt te worden met zeildoek.
L8

Bij het VulIen van bulkauto’s, spoorwagons en bigbags met soda dient de verdringingslueht te
worden afgezogen en te worden behandeld in het stoffiltersysteem.

D~~elvoorsclz F-iftel
L9a Tot 1 januari 2002 mag van de hierna te noemen emissiepunten de emissieconcentratie niet
overschreden worden.

,.;+.:..
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Emissíepuot

Bedrijf

cao

15

S217.4

Ca0

15

S217B

Ca0

15

s217c

cao

15

s219

cao

50

5220

Ca0

IS

S23 1

Ca0

15

5699

Na2C03

10

su12

Na2C03

10

5208

kalksteen

10

s707- I

Na2C03

20

5707-2

Na2C03

JO

$708

Na2C03

IS

$710

NtiC03

10

5202

L9b

Na 1 januari 2002 mag van de hierna te noemen emissiepunten de emissieconcentratie niet
overschreden worden.

Emissiepunt

Bedrijf

Stof

WE
52173
S217C

LSR
r-33
LSB
LSB

cao
Ciao
VaQ
Vat3

S217A

Si?19

LSB

YaO

5220

LSB

Cao

s23 1

LSB

sta9

LSB

cao
Na2C03

S612

LSR

Na2C03

S208

P&Y

kalksteen

5707- 1

P&V

Na2C03

5707-2

P&V

Na2C03

5708

P&V
P&V

Na2C03

5710

L9c

Emiccsieconrentratie
(mg/maa) drooggas

Na2CO3

Emissieconcentratie
(mgfi~3~~) drooggas
s
5
5
5
s
5
5
10
10
10
10
10
10
10

De emissie {in kg/uur) en de emissieconcentratie (in mg/m3, droog gas) van stof in de afgassen
van de in vaorschrift L9a/9b genoemde emissiepunten moeten tenminste eenmasi in de twee
jaar, voor het eerst in 2001, onder normale bedrijfssmstandigheden worden bepaald volgens de
werkvoorschriften CRL SWU4 en/of CRL SWOS en/of CRL SW26, alle afgeleid van NEN ISO
9996, Binnen twee maanden na het uitvoeren van genoemde metingen dienen de
meetresultaten aan de dienst te worden gezonden.

LlOa De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt 5409 (WSB) mag tot 1 juli 2002 niet meer
bedragen dan 75 mg/m10 .
LlOb De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt $409 (I-ISB) mag na 1 juli 2002 niet meer
bedragen dan 25 mg/rnJo .
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Ll la De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt S2 10 (ZSB) mag tot 1 januari 2003 niet meer
bedragen dan 75 mg/m”o .
L 11 b De emissieconcentratie van stof uit emissiepunt S2 10 (ZSB) mag, indien dit emissiepunt nog
in werking is, na 1 januari 2003 niet meer bedragen dan 25 mg/m3+
L 12

Re emissie (in kg’uur) en de emissieconcentratie (in mg/m3, droog gas) van stof in de afgassen
van de emissiepunten S409 en S2 10 moeten tenminste eenmaal in het jaar onder normale
bedrijfsomstandigheden worden bepaald volgens de werkvoorschriften CRL SWO4 en’of CRL
SWO5 en/ofCRL SW26, alle afgeleid van NEN ISO 9096. Binnen twee maanden na het
uitvoeren van genoemde metingen dienen de meetresultaten aan de dienst te worden gezonden.

L 13a Re emissieconcentratie van ammoniak in de uitgeworpen gassen van de hieronder genoemde

.,.,.,.

LI 3b De emissie (in kgluur) en de emissieconcentratie (in mg/m3, droog gas) van ammoniak in de
afgassen van de in voorschrift L13a genoemde emissiepunten en van emissiepunt S6OQ moeten
tenminste eenmaal in de twee jaar, voor het eerst in 2001, onder normale bedrijfsomstandigheden worden bepaald volgens de NEN 2826. Binnen twee maanden na het uitvoeren van
genoemde metingen dienen de meetresultaten aan de dienst te worden toegezonden.
LI4

De diffuse ammoniakemissie dient ten opzichte van het in de vergunningaanvraag opgegeven
ammoniakverlies van 3 14 ton per jaar op 1 januari 2002 te zijn gereduceerd met tenminste 100
ton ammoniak per jaar, De reductie van deze emissie moet voor 1 maart 2002 worden
gekwantificeerd met behulp van een ammoniakbalans en gerapporteerd aan de directeur.

Emissies stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide
L 15

(SO$

De emissieconcentratie van stikstofoxide en zwaveldioxide van de hieronder genoemde
emissiepunten mag niet meer bedragen dan:

!

Veiiigheid
hbodplatz
V1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een noodplan dat is afgestemd met het
noodplan van het Chemie Park Delfzijl.
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V2

Het noodplan dient ten minste één keer per jaar te worden geactualiseerd.

Keuringen

V3

Voor alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die aan tenminste écn van de hierna
genoemde criteria voldoen, geldt:
indien deze toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen door Stoomwezen b.v, zijn
beoordeeld en goedgekeurd en een bewijs van onderzoek en beproeving @OB.)
bezitten, dienen ze tenminste éénmaal 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.U.B. bezitten, dienen
periodieke inspecties plaats te vinden naar maatstaven en procedures die met instemming
van Stoomwezen b.v. zijn opgesteld;
bij nieuwbouw en renovatie mogen deze toestellen, leidingen en opslagtanks in gebruik
worden genomen nadat ze zijn gekeurd en daarvoor een B,6.B. is afgegeven.
Criteria:
1. e?k toestel dat door Stoomwezen b.v. is geklasseerd als “drukvat”;
2. alle leidingen die door Stoomwezen b.v. zijn geklasseerd als “drukhouder”;
3. alle toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen die ammoniak of mengeIs met
meer dat 10 gew D/ ammoniak bevatten.
Van alle keuringen en inspecties dient een registratie te worden bijgehouden,

V4
VS

De in voorschrift V3 bedoelde toestellen onder druk, opslagtanks en leidingen mogen alleen in
bedrijf zijn indien deze niet zijn afgekeurd door Stoomwezen b.v.
Los- en laadarmen of -slangen moeten tenminste éénmaal per jaar op deugdelijkheid worden
beproefd onder een testdruk van tenminste 1,5 maal de te verwachten werkdruk.

htmoniuko~shzg en ver-hdìng

V6

De opslagtank voor ammoniak moet zijn geplaatst in een opvangbak. I3e opvangcapaciteit van
de opvangbak moet zodanig zijn dat deze de inhoud van de opslagtank volledig kan bevatten.

V7

De ammoniakleiding naar de absorbeurs moet zijn voorzien van een snelafsluiter.

V8

De veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen voor het opslaan en lossen van ammoniak dienen
tenminste gelijkwaardig te zijn aan de voorzieningen en maatregelen, genoemd in huofdstuk 4,
6 en 7 van de richtlijn CTR 13-1 “Ammoniak, opslag en verlading” (2’ druk, 1988).

Gas&dingen ~FI stookinstallaties
V9
Aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur, met uitzondering van
gasIeidinginstallaties waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078 van toepassing
heeft verklaard, moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de “Voorschriften voor
gasleidinginstaallaties” (uitgave 1988) van de N.V. Nederlandse Gasunie.
V 10 De gasbranderinstallaties van de hierna genoemde stookinstallaties, inclusief de bijbehorende
beveiligingsapparatuur, moeten voIdoen aan de voor deze stookinstallaties geldende VISA
keuringseisen: - fluid-bed van het Hydratatie Soda Bedrijf(HSB);
- fluid-bed van het Zware Soda Bedrijf (ZSB).
V 11

De in voorschrift V 10 genoemde stookinstallaties moeten om de twee jaar, voor het eerst in
200 1, op goed en veilig funetiuneren worden gecontroleerd door daartoe bevoegde
deskundigen. Van elke controle moeten de gegevens worden vastgelegd en bewaard volgens
voorschrift AL2 van deze vergunning.

Geluid en trillingen
G1
Het langtijdgemiddeld beoordehngsniveau voor geluid, LA~,~T, veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten van 23.00 tot 07.00 uur de hierna genoemde
waarden niet overschrijden:
situatie 1: tot 1 januari 2003
situatie 2: vanaf 1 januari 2003
situatie 3: vanaf 1 januari 2003, indien het ZSB uit bedrijf wordt genomen
r

Referentiepunt

situatie 1:
tot 1-1-2003

situatie 2:
vanaf 1-1-2003

situatie 3:
vanaf t -1-2003 en
ZSB uit bedri,jf

Farmsum 50 1
Farmsum AZD-19
Farmsum 503
Pekelbassin AZD- 18
Weiwerd AZD- 17
N-zeehavensluis AZD-32
Zeehavenkanaal
AZD-O 1
AZD-02
AZD-03
AZD-04
AZD-05
AZD-06
AZD-07
AZD-08
AZD-25
AZD-27
AZD-29
AZD-3 I

48
48
45
52
49
54
45
60
52
58
66
66
64
62
54
53
42
48

43
43
42
47
43
49
41
55
50
52
GO
60
GO
59
4s
47
39
44
59

42
43
42
46
42
48
41
54
50
50
60
58
59
59
41
46
39
43
58

.,.,. .

G2

Het langtijdgemidde Id beoordelingsniveau voor geluid, LAr,LT, veroorzaakt door deze
inrichting, mag gedurende de perioden van 07.00 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur
de in voorschrift Gl genoemde waarden met ten hoogste respectievelijk 2 en 1 d3
overschrijden.

G3

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting
(L,,,), mag opde aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt
Farmsum 50 1
Farmsum AZD- 19
Farmsum 503
Pekelbassin AZD- 18
Weiwerd AZD- 17
N-zeehavcnsluis
AZD-32
Zeehavenkanaal
AZD-0 I
AZD-02
AZD-03

AZD-04
AZD-05
AZD-06
AZD-07
AZD-08
AZD-25
AZD-27
AZD-29
AZD-3 1

tot 1-1-2003
07.00-19.00 uur
61
61
61
68
61
6G
60
72
64
70
83
82
77
80
70
70
70
70
7s

tot 1-1-2003
19.00-07.00 uur

61
UI
61
68
59
64
60
70
62
68
83
82
77
77
65
65
65
65
73

vanaf 1-1-2003
07.00-IY.QQ uur
5s
55
54
61
60
61
5s
67
62
64
74
73
71
80
70
70
70
70
71

vanaf 1-1-2003
19.00-07.00 uur
53
53
52
59
53
59
53
65
GO
62
74
73
70
77
60
60
GO
60
69

G4

De in deze paragraaf 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 de bij deze beschikking behorende bijlage, getiteld “AKZO NOBEL.
Delfzijl - referentiepunten geluid”, d.d. 17-06-1996.

G5

Uiterlijk op 1 juli 2003 dient een rapportage te zijn opgesteld en bij ons College te zijn
ingediend, waarin door middel van metingen wordt aangetoond dat aan de in voorschrift
61 tot en met G3 gestelde grenswaarden wordt voldaan.

G6

De inrichting mag in de geiuidsgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen
trillingen veroorzaken met een maximale trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor
Al. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor Al,
moet de maximale trillingsterkte (Vmax) kleiner zijn dan de waarde voor A2, waarbij de
trillingsterkte over de beoordelingsperiode (Vperisde) de waarde van A3 niet mag
overschrijden.

De bepaling en beoordebng van de triIlingsterkte, en de toetsing aan de waarden Al tot en
met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch
(1993).
G7

Voorschrift CG geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze
woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in
redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

Aansluit-ing openbaar riool
W 1 De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
afvalwater van huishoudelijk aard;
laboratoriumafvalwater.
W2

Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de
samensteIling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking van het openbaar riool en de bij het openbaar riool behorende
apparatuur niet wordt belemmerd;
de verwerking van shb, dat wordt verwijderd uit het openbaar riool, niet w-ordt
belemmerd.

Algemeen
Communicatie
AL I Het personeel moet op de hoogte zijn van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden
voorschriften, voorzover de voorschriften betrekking hebben op de eigen werkzaamheden; dit
geldt tevens voor personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

R@StrUtil?

AL2 Elinnen de inrichting dient een register aanwezig te zijn waarin de resultaten van keuringen,
metingen, controles, programma’s en dergelijke, welke ingevolge de desbetreffende
voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard gedurende een periode
van ten minste 3 jaar,
AL3 Het register moet altijd door de vergunninghouder ter beschikking worden gehouden voor
inzage en controle door daartoe bevoegde ambtenaren van de provincie Groningen.
AL4 Een exemplaar van zowel de aanvraag als van de vergunning dienen in het register aanwezig te
zijn.
(Ondcrhouds-)M/erkzaanzheden

AL5 Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds-) werkzaamheden die nadelige gevolgen
voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de Dienst. De
directeur kan nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze werkzaanheden.
:..

rv

te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:

1 _ Brunner Mond, Postbus 173,993O AD DELFZIJL
2. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000,993O PA DELFZIJL
3. Inspectie Milieuhygiëne Noord, Postbus 30020, 9700 RM GRONINGEN
4. Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland, Postbus 2301, 8911 JH LEEWARREN
5. Dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze & Aa’s, Postbus 195,964O AD VEENDAM
6. Groningen Seaports, Postbus 28004,993O PA DELFZIJL
7. Waddenvereniging, Stationstraat 7,97 11 AR GRONINGEN
8, Rkzo Nobel Chemicals BV, Postbus 124,933O AC DELFZIJL
9. RIZA, Postbus 17,820O AA LELYSTAD
10. LNV-Noord, Postbus 30032,970O RM GRONINGEN
11 .De directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

1 griffier

. ......

BIJLAGE 1

Definities en afkartingefi

Afvalstoffen
Afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Milieubeheer.
Bevoegd gezag
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
De Dienst
De Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
De directeur
De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
Equivalente geluidsniveau (LAeq)
Wet gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode
optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”,
1999.
Gevaarlijke afvalstof
Stof als zodanig aangeduid en nader omschreven ín het “Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen” van 25 novembm 1993 (Stb. 1 QQ3,G 17).
Gevaarlijke stoffen
Stoffen en voorwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn aangewezen als gevaarlijke stof.
Maximale geluidsniveau (Lmax)
Met piekniveau, het maximaal te meten geluidsniveau gemeten in de meterstand ‘Tast”, gecorrigeerd
met de meteocarrecticterm em.
Ons College
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst Ruimte en
Milieu, Postbus 630, 9700 AP Groningen.
Preventie
Het geheel van maatregelen gericht op het in zo vroeg mogelijk stadium voorkomen danwel beperken
van het ontstaan van afvalstoffen, alsmede het verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen.
Stofvormige producten
Stoffen met stuifklasse S l,S2, S3 of 54 volgens de NER.
Werkvoorschrift CRL SWO4
Gravimetrische bepaling van de stofconcenh‘atie en het stofdebiet in gaskanalen
Werkvoorschri ft CRL S WO
Bepaling van de hoofdvolumestroom in een gaskanaal.
Werkvoorschrift CRL SWX
Gravimetrische bepaling van de stofconeentratie en het stofdebiet in gaskanalen “Natte
rnonsternerningsmethode”.

BSB
BRZ0’99
CPR 13

dB(A)
NEN
NEN 2559
NEN 2826
NEN 3380
NEN 7089
NEN 7087
NEN-ISO 9096

NEN-EN

NER

NPR
NVN
IWN 5740
PBZU

Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen
Resluit Risico’s Zware Ongevallen 1999
Ammoniak, vervoer, opslag en toepassingen {Richtlijn van de
Commissie Preventie van Rampen)
Decibel met toepassing van de A-weging. Tienmaal de
logaritme met basis tien van de verhouding van twee
vermogens (geluidsniveau versus een referentiewaarde).
Door het Nederlands Normalisatie Instituut {NNI) uitgegeven
norm.
Draagbare blustoestellen
Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak
Veiligheid voor koelinstallaties.
Olie-afscheiders en slibvangputten, typeindeling, eisen en
beproevingsmethoden.
Vet afscheiders en slibvangputten
Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de stofconeentratie en het stofdebiet in rook-, proces- en uitlaatgassen Handmatige gravimetrische methode
Een door het Comit, Europ,en de Normalisation opgestelde en
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als
Nederlandse Norm aanvaarde en uitgegeven norm.
De Nederlandse Emissie Richtlijn - Lucht, onder de
verantwoordelijkheid van en door de Commissie Emissie Lucht
uitgegeven richtlijn.
Nederlandse Praktijk Richtlijn.
Nederlandse Voornorm.
Nederlandse Voornorm: Bodem - Onderzoeksstrategie bij
verkennend bodemonderzoek
Preventie Beleid Zware Ongevallen
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