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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 6 juli 1999.
Nr.

: 99110.153i27, RMM.

Procedurenummer : 4995
Verzonden

Beschikken hierbij op de aanvraag van Nurth Refinery Refining and Trading Holtand B.V. te
Betfzijl om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG VERGUNNING
Op 3 augustus 1998 ontvingen wij een brief van OpdenKamp Adviesgroep, gedateerd 3 I juli 1998,
kenmerk NR\VEM-98,2823/820. Hierbij wordt door OpdenKamp Adviesgroep namens en ten
behoeve van North Refînety Refining and Trading Holland B.V. te Delfzijl (verder genoemd North
Refinery) aangevraagd een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
(revisievergunning) en een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor
lozing van afvalwater. Bij deze aanvragen is tevens een milieueffectrapport (MER) overgelegd.
t3i.j brieven dd I 1 september I988, kenmerk NR\VEM-98.325’7/849,
NR\V~M-98.32~0/85~ en
NR\VEM-98.3256/848, zijn overgelegd aanvullingen op respectievelijk de aanvraag om vergunning
ingevolge de Wet mitieubeer (Wm), de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en het MER.
De huidige inrichting betreft een raffinaderij waar mengsels van ruwe aardolieproducten,
olie/watermengsels en oliehoudende waterstromen worden bewerkt tot onder andere bruikbare
brandstoffen en een boorgruisrecyelingplant waar boorspoeling en -gruis wordt verwerkt,
Samen met de nieuwe activiteit ontstaat een complete inrichting die een zeer gevarieerd aanbod van
ingangsstromen kan verwerken waarbij toepasbare producten en energie worden verkregen.
De (steek-)vaste ingangsstromen zijn voornamelijk stromen uit de regio.
De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar,

De inrichting is gevestigd in Delfzijl:
Adres:
Oosterwierum 25
Postbus 2 15, 9930 AE De1fzi.J
Telefoon:
0596 - 612627
Telefax:
0596 - 6 18043
Besloten Vennootschap
Rechtsvorm :
HandelsregísterXvK Veendam nr. 023 25 425
Kadaster:
sectie 0 nr. 45 1 / sectie 0 nr. 335
De in de aanvraag genoemde huidige inrichting en de inrichting zoals deze uiteindelijk zal worden
gerealiseerd via de in de aanvraag voorziene veranderingen, vallen onder de volgende categorieën van
Bijlage 1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (Ivb):
* categorie 1.3, b: inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen
van 50 MW of meer;
l
categorie 2. Ia: inrichtingen voor vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van
gassen of gasmengsels, ai of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in
vloeistof opgeloste toestand;
0 categorie 5.1: inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van
zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of brandbare vloeistoffeti;
l
categorie 20.1 a sub 4: inrichtingen voor het omzetten van thermische energie in elektrische
energie;
l
categorie 28.1 a: inrichtingen voor het opslaan van afvalstoffen; binnen deze categorie is een aantal
subcategorieën van toepassing waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn, waaronder:
- categorie 2&.4a, sub 2: inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige
stoffen zoals zuiveringsslíb, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1 .OOO m3 of meer;
- categorie 28.4a, sub 3: inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige
verontreinigde grond, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 m3 of meer;
- categorie 28.4a, sub 5: inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inríehting afkomstige
gevaarlijke afvalstoffen;
- categorie 28.4a, sub 6: inrichtingen voor het opslaan van andere van buiten de inrichting
afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50 m3 of meer;
* categorie 28.1 b: inrichtingen voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van
afvalstuffen; binnen deze categorie is een aantal subcategorieën van toepassing waarvoor
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn:
- categorie 28.4b, sub2 inrichtingen voor het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige
gevaarlijke afvalstoffen;
- categorie 28.4c, sub 1: inrichtingen voor het ontwateren, microbiologisch of anderszins
biologisch of chemisch omzetten, agglomeren, deglomeren, mechanisch, fysisch of chemisch
scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen- anders dan verbranden- van van buiten de
inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;
- categorie 28.4c, sub 2: inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan
verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
Voor de categorieën 28.4 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.
Gezien het feit dat in ieder geval een aantal van de subcategorie& binnen 28.4 voor North Refinery
van toepassing is en Gedeputeerde Staten hiervoor als bevoegd gezag zijn aangewezen, volgt uit de
systematiek van de wet dat dit college bevoegd is over de vergunningverlening te beslissen (artikel
8.2 Wm juncto categorie 28.4 bijlage 1, Ivb),
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Na intensief overleg tussen overheden en bedrijf zijn twee aanvragen upgesteld, respectievelijk
ingevolge de Wm en ingevolge de WVO, die zijn gecoördineerd, De aanvragen zijn de basis voor de te
verlenen vergunningen ingevoIge de Wm en ingevolge de WVO, Een afstemming tussen aanvragen en
vergunningen is gerealiseerd door tijdens het vooroverleg ook al de ontwerp-beschikkingen te
bespreken. Overeenkomstig artikel 3 2 I ,iid 1 f sub b van de Algemene wet bestuursrecht is een verslag
van het vooroverleg opgesteld.

II. GEVOLGDE PRBCEDIJRE
Wij hebben met betrekking tot 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). Daarnaast is gelijktijdig de aanvraag ingediend voor vergunning in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) bij de Provincie Groningen.
Omdat de Wm en de WVO aanvragen gelijktijdig zijn ingediend en inhoudelijk samenhangen, worden
deze gecoördineerd en is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar
afgestemd. Het acceptatiedocument is een onderdeel van de aanvragen. Bij de aanvragen is een
milieu-effectrapport (MER) gevoegd. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt later in 1999
ingediend bij de gemeente DelfzijI.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 7.20 eerste lid van de Wm jo. artikel 3: 17 van de
Awb zijn exemplaren van de aanvragen om vergunning (inclusief het aceeptatiedocument) tezamen
met het MER verzonden aan:
de commissie m.e.r,;
het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM);
de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne;
burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen;
Dagelijks bestuur van het waterschap Hunze & Aa;
Dagelijks bestuur van het waterschap Eemszijivest;
Hoofdingenieur-directeur van het RIZA;
LNV Directie Noord:
Advies- en ingenieursbureau J.G, De Roever;
Noordelijk Afval Overlegorgaan;
Samenwerkingsverband Afvafstoffenverwijdering Noord-Oost Groningen;
Groningen Seaports;
Afval overleg orgaan, AUC?;
Omliggende gemeenten: Slochteren, Scheemda, Appingedam;
Ministerie van VRUM, DGM Directie Bestuurszaken, afdeling BMB;
Lande 1 ijk Meldpunt Afvalstoffen;
Stuurgroep Waddenprovincies;
Duitse overheidsinstanties;
Nederlandse insprekers:
Duitse insprekers (deze hebben alleen de Duitse samenvatting ontvangen),
Naar aanfeiding van de Wm en WVO vergunningaanvragen en het MER zijn, door het bevoegd gezag

in samenspraak met het Ministerie van VROM, aanvullingen gevraagd (bij brief van 9 september
1998, nr 98/12.296/3 7,RMM). De aanvullingen zijn op 11 september 1998 door North Refínery
verstuurd naar het bevoegd gezag. De Wm en WVO vergunningaanvragen zijn nadien ontvankelijk
geacht en het MER aanvaardbaar, De aanvullingen zijn naar alle bovengenoemde adressen verstuurd.
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Zoals hierboven gesteld is de aangevraagde Wm vergunning een besluit bij de voorbereiding waarvan
een MER moet worden gemaakt (artikel 7.27, lid 1 Wm). In verband hiermee is de aanvraag om
vergunning gelijktijdig met het MER bekendgemaakt {art. 7.29 jo 13.2 Wm). Voorts is een ieder in de
gelegenheid geweest over het MER schriftelijk opmerkingen in te brengen (art. 7.23 Wrn) alsook om
dat mondeling te doen tijdens een daartoe gehouden openbare zitting (art. 7.24 Wm).
De schriftelijk respectievelijk mondeling over het MER naar voren gebrachte opmerkingen, alsmede
de over het MER uitgebrachte adviezen, zijn in de overwegingen van deze beschikking besproken.
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het evaluatieonderzoek van het MER.
fn dit evaluatieonderzoek zal worden nagegaan of de informatie in het MER (zoals de daadwerkelijke
emissiewaarden) in overeenstemming blijken te zijn met het gestelde in het MER.
Het evaluatierapport zal worden opgesteld nadat de gehele inrichting een periode lang goed en
volledig werkt. Daarbij zal aan North Refïnery worden gevraagd de voor de evaluatie relevante
gegevens ter beschikking te stellen aan het bevoegd gezag. North Refinery is wettelijk verplicht deze
informatie te verschaffen (artikel 7.40 van de Wm),

,. . .,. .i

Er is bij deze aanvraag sprake van bandelingen met afvalstoffen die vallen onder Bijlage fff van het
Ivb, waardoor Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen pas kunnen overgaan tot de
vergunningverlening, nadat de minister van VROM een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
beeft afgegeven (artikel 8.36 Wm juncto bijlage 111, Ivb).
Volgens de Wm (artikelen 8:35 t/m 8:39) stelt VROM de vvgb op, waaraan de nodige overwegingen
ten grondslag iiggen en de nodige voorschriften/beperkingen worden verbonden.
De Provincie verleent vervolgens de vergunning met inachtneming van de vvgb en verbindt aan de
vergunning de voorschriften/beperkingen die uit de vvgb voortvloeien. Een exemplaar van de vvgb
dient bij de vergunning te worden gevoegd. Inzake onderhavige vergunning heeft intensief overleg
plaatsgevonden tussen VROM en de provincie Groningen in het traject van de totstandkoming van
deze vergunning, waardoor de vvgb goed geïntegreerd kon worden in deze vergunning.
De vvgb heeft betrekking op vvgb-plichtige activiteiten. De verklaring heeft dan ook uitsluitend
betrekking op:
- het verwerken van kwikhoudende afvalstoffen;
- het verwerken van actief kool;
- het verwerken van verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat;
- het bewerken van oliehoudende boorspoeling of oliehoudend boorgruis;
- het verwerken van oliefitters afkomstig van motoren;
- het be-/verwerken van katalysatoren;
- het be-/verwerken van oliehoudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie, afkomstig van
landactiviteiten;
- het be-/verwerken van gevaarlijke afvahtoffen die in vaartuigen vrijkomen, bestaande uit
afgewerkte olie, olie- en chemicaliënladingrestanten, ohe- en chemicaliënhoudende mengsels, olieen chemicaliënhoudende watermengsels, sludges en wasvloeistoffen;
- het verwerken van niet-reinigbaar straalgrit;
- het be-/verwerken van PCB-houdende vloeistoffen;
- het destilleren van halogeenarme en halogeenrijke oplosmiddelen;
- het thermisch behandelen van:
* vloeibare hoog calorische afvalstoffen;
* oliehoudende slibben;
* olierestanten afkomstig van de be-/verwerking van olieltoudende afvalstoffen;

..‘...
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* í3-afvaIstoffen, waaronder fysisch-chemisch zuiveringssfib, niet-reinigbare grond/grondreinigingsresidu, straafgritreinigingsresidu, staafovenstof, ijzer{zink)fosfaatslib, assen/slakken van
verbranding, drinkwaterslib, slib uit de leerindustrie en feerboudend afval;
* C2-afvafstoffen, waaronder vfiegas/bodemas (AVf en DTO}, rookgasreinigingsresidu,
katafysator-restanten. metaalhoudende slibben en asbesthoudende afvafstoffen;
* ferro- en non-ferro afvafstoffen;
* asbesthoudende afvalstoffen;
* overige stromen die aantoonbaar verwerkbaar zijn;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
Verder wordt opgemerkt dat de toetsing zoals deze is uitgevoerd voor ‘verfafval of
verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat’, ook geldt voor gebruikte chemicafien verpakkingen.
Ingevolge artikel 8.16 van de Wm heeft de vvgb betrekking op & verwijderingshandefingen ten
aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorie van het lvb (zie nota van
toelichting op het fvbf. Deze verkfaring heeft derhalve tevens betrekking op het opslaan van
voornoemde (gevaarfijke) afvafstoffen.
Met oversfaan worden handel ingen met (gevaarlijke) afvalstoffen binnen de inricflting bedoeld zoals
het (be)faden, fossen, overladen, hevelen en dergelijke, af dan niet op pneumatische of mechanische
wijze (bijvoorbeeld door middel van kranen, transportbanden of leidingen), waarbij de afvalstoffen op
of in een ander voer- of vaartuig worden gebracht, Aangezien overgeslagen afvafstoffen niet worden
be-/verwerkt binnen de inrichting, ziet de vvgb niet toe op het overslaan van afvalstoffen.

in.

BESCHRIJVING VAN AANVRAAG

ZIJ.1 Achtergrond van aanvrager
North Ref‘inery maakt deel uit van Thermo Electron Corporation, een Amerikaanse multinational,
Een onderdeel van Thermo Electron Corporation is het Europese Tfrermo EuroTech (TET).
North Refinery is geplaatst in het bedrijf TET.
North Refinery wif in de toekomst een belangrijke plaats innemen in Nederland op het gebied van
behandefing van zowel vfoeibare als vaste stoffen, energievoorziening en waterzuivering.
Dit is uitgewerkt in het zogenaamde Recycfing and Utifities North (RUN) concept.
In het RUN concept zuffen fxstaande en nieuwe activiteiten worden gei’ntegreerd tot een
hoogwaardige be- en verwerkingseenheid waarin diverse ingangsstromen omgezet worden tot
afzetbare producten en energie.
Ifí.2 Huidige en toekomstige activiteiten
De aanvraag heeft betrekking op zowel de huidige activiteiten als op het RUN initiatief.
North Refinery heeft momenteel een raffinaderi.j waar mengsels van ruwe aardolieproducten,
ofielwatermengsefs en oliehoudende waterstromen, waaronder gevaarlijke afvalstoffen worden
bewerkt tot onder andere bruikbare brandstoffen zoals benzinecomponenten, gasotie, diesefofie en
stookolie. De raffinage capaciteit is circa 150.000 tonljaar. Verder wordt boorspoeling e~l -gruis
bewerkt met een capaciteit van f 0.000 ton/jaar. De waterzuivering bestaat uit een Powder Activated
Carbon Treatment (PACT).

In het RUN initiatief(nieuwe activiteit) worden installaties gerealiseerd die een zeer gevarieerd
aanbod van ingangsstromen kunnen be-/verwerken waarbij toepasbare producten en energie worden
verkregen. De belangrijkste nieuwe processen zijn visbreaking (thermisch kraken), hydrofïning
(waterstof binden), vacutimdestillatie, shortpath destillatie, waterstofproductie, pressure swing
adsorptie, kunststofextractie, rioolwaterzuivering en de processen van de zogenaamde Product- en
EnergieCentrale (PEG). De PEC-procesen omvatten shredderen, zeven, siibdrogen, pyrolyse,
autotherme vergassing, pyrometallurgisch smelten en synthesegasreiniging.
Daarnaast worden een warmte-kracht centrale (WKC) voor de energievoorziening en extra
voorzieningen voor de ontvangst en opstag van ingangsstromen gerealiseerd.
Hoofdstuk 3 van de aanvraag geeft gedetailleerde procesbeschrijvingen. In de vvgb zijn in hoofdstuk
‘Procesbeschrijvingen’ de processen eveneens beschreven.
Het voornemen van North Refinery spoort met een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van
afvalstoffenverwerking, energievoorziening en waterlevering:
* het Nationaal milieubeleidsplan 3 (NMP 3) is erop gericht om de productie van afval zoveel
mogelijk te voorkomen en daar waar afval onvermijdelijk is, een zo hoogwaardig mogelijke
verwerking te realiseren. De randvoorwaarden hierbij vloeien voort uit dit beleidskader waarvan
de essentie is kringlopen te sluiten en zo min mogelijk lekverliezen te laten ontstaan;
9 er zijn stappen gezet om de energiesector te liberaliseren;
* ook op het gebied van watervoorziening zijn ontwikkelingen gaande om op onderdelen meer
marktwerking te introduceren.
Tegen deze achtergrond is het RUN concept ontwikkeld. Bestaande en nieuwe activiteiten worden
geïntegreerd om tot een doelmatige en hoogwaardige be- en verwerkingseenheid te komen waarin
diverse grondstoffen en afvalstoffen worden omgezet tot afzetbare producten. Door verregaande
integratie wordt in de eerste plaats de mogelijkheid tot een nuttige toepassing van afvalstoffen groter.
Een lekvrije verwijdering van afvalstoffen zal eenvoudiger kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er de
mogelijkheid tot het uitwisselen van grondstoffen, brandstoffen, stoom en eIektriciteit.
Het integrale concept voor de totale ontwikkeling van North Refinery, waarbij zoveel mogelijk
processen worden geïntegreerd en zovee! mogelijk stromen worden gerecycled, vormt een goed kader
voor een hoogwaardige en milieuhygiënisch verantwoorde be-lverwerkingssituatie.
De inrichting, zoals deze in de voorliggende aanvraag uiteindelijk wordt voorzien, wordt gefaseerd
gerealiseerd. Met de uitvoering van het voornemen zal in 1999 worden gestart. De eindsituatie is voor
eind 2008 gepland waarbij de uiteindelijke capaciteit 600 ktljaar zat zijn. De verdeelsleutel zal dan
zijn 350 kt/jr in de olietijn en 250 kt/jr in de PECtijn.

111.3 Ingangsstoffen

In de huidige situatie worden oliehoudende vloeistoffen, ofie/water/slib-mengsels en oliehoudend
boorspoe~ing/-gruis verwerkt. In het RUN-initiatief zullen de hoeveelheid en de diversiteit van de
ingangsstoffen sterk wurden uitgebreid. Het betreft twee hoofdcategorieën, te weten invoer voor de
olielijn (dit is inclusief de boorgruisrecyclingplant (BRP)) en invoer voor de PECtijn,
De ingangsstoffen dienen uiteraard te voldoen aan de acceptatiecriteria.
Verder dient de doelmatigheid van de be-/verwerking te zijn aangetoond (zie hoofdstuk IV.3).
De hoeveelheden van de ingangsstoffen worden onder andere gelimiteerd door de capaciteit van de
installaties. Dit zal in de eindfase 350 kt/jr zijn voor de olielijn inclusief 20 kt/jr voor de BRP en 250
kt/jr voor de PECtijn. In een eerste fase zal naar verwachting ongeveer 180 kt/jr ín de olielijn
inclusief 20 kt/jr voor de BRP en 90 kt/jr in de PEClijn worden verwerkt.

..

111.4

Producten

In het huidige bedrijfsproces worden vloeibare brandstoffen zoals stookolie, gasolie en nafta
geproduceerd. Daarnaast komt boorotie vri-j. In de toekomstige situatie zullen de ingenomen stoffen
vrijwel geheel worden omgezet in afzetbare producten. Dit zijn:
* vloeibare brandstoffen;
l
boorolie;
l

ftuxolic;

0 paraffinische olie;
+ brandstofcomponenten;
+ gedroogd zuiveringsslib;
* synthesegas;
+ metalen;
l
synthetisch basalt, slakproduct;
* kwik;
l
elementair zwavel e
In principe bieden de nieuwe activiteiten tevens kansen op levering van (proccs)watcr als product aan
de nabije industrie en levering van elektriciteit en/of thermische energie. Dit is afhankelijk van de
keuze van de uiteindelijk procesvoering.
In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de specificaties voor vloeibare brandstoffen en
brandstafc~~ponenten. Verder is in dit kader van belang het &esIuit organisch-halogeengehalte van
brandstoffen (Bohb).
Re specificaties voor boorolie, fluxolie, paraffinische olie en synthesegas worden met de afnemer
vastgesteld.
Gedroogd zuiveringsslib kan in kolencentrales of in de cementindustrie worden ingezet.
De metalen die vrijkomen zijn ferro, non-ferro en metaaiconcentraat. Deze metalen kunnen verder
verwerkt worden in de metaalverwerkende industrie.
De siakken die worden geproduceerd in de pyrometallurgische smeltoven zullen voldaen aan de eisen
die zijn opgenomen in het Bouwstoffenbesluit voor categorie 1 of categorie II bouwstoffen en zullen
als zodanig toegepast worden.
Kwik wordt in zuivere vorm teruggewonnen en kan nuttig worden toegepast in bijvoorbeeld de
instrumentenindustrie.
Elementair zwavel kan eveneens nuttig worden toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan de
rubberindustrie.

fI1.S Acceptatie es acceptatieprocedure
Er is een acceptatiedocument opgesteld met daarin de acceptatieprocedure en acceptatiecriteria met
betrekking tot de ingangsstoffen voor de olielijn en voor de PEClijn. Dit document is zowel onderdeel
van de Wm-vergunningaanvraag als van de Wvo-vergunningaanvraag.
De acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure met betrekking tot de huidige situatie zijn gereed en
bevatten alle onderdelen die als randvoorwaarden zijn opgesteld (zie bijlage 3).
Ten aanzien van de ingangsstrsmen voor de nieuwe installaties zijn de acceptatiecriteria waaraan de
ingangsstromen dienen te voldoen, in het acceptatiedocument gedeftnieerd. De acceptatieprocedure is
in dit stadium nog niet voltooid; dat gebeurt voordat nieuwe installaties worden opgestart.
De acceptatiecriteria voor 2owel de ingangsstoffen voor de oheliju als voor de ingangsstoffen voor de
PEC installaties zijn gebaseerd op de producteisen, de werking van het PACT
waterzurveringssyst~em, procestechnische mogelijkheden en veiligheid.

111.6 Relatie milieuzorg en vergunning
ln het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
De kern van het huidige milieubeleid voor de industrie is daarom de noodzaak dat bedrijven
milieuzorg steeds meer integreren in alle aspecten van hun bedrijfsvoering. De overheid geeft hierbij
de kaders aan. Tussen bedrijf en overheid worden overeenkomsten gesloten over het ambitieniveau
van het bedrijf inzake diens milieuprestaties. Dit ambitieniveau speelt een rol bij de afweging welke
voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen.
Gezien het belang van gesystematiseerde milieuzorg volgt hieronder een nadere beschrijving van het
milieumanagementsysteem van NO& Refmery.
North Refinery heeft een Kwaliteit+ en Milieuzorgsysteem (KMZS) op basis van de norm die
opgesteld is door de Stichting Certificatie integrale Verwijdering Afvalstoffen (Certiva).
In de loop van 1999 zal dit systeem voor het huidige bedrijf worden aangepast conform 1SU 14001
kwaliteitseisen. Tijdens de gefaseerde opbouw van het nieuwe bedrijf, zullen de nieuwe activiteiten
worden geïntegreerd in het conform ISO 14001 toe te passen systeem. Bij de verlening van deze
vergunning is het KMZS van North Refïnery betrokken: voor die aspecten waar het KMZS in
voorziet, zijn in onderhavige vergunning geen detailvoorschriften opgenomen.
Bij deze vergunning heeft het KMZS daardoor een functionele betekenis. Dit betekent dat de in het
KMZS opgenomen procedures hun doorwerking hebben naar (zijn ‘doorvertaald’ in) de aanvraag met
bijbehorend acceptatiedocument. Als gevolg van deze opzet zijn aan deze vergunning voorschriften
verbonden met betrekking tot het KMZS.
In de aanvraag is een aantal belangrijke aspecten van het huidige KMZS toegelicht. Dit zijn:
1. auditing;
3. proces- en emissiebeheersing;
3. corrigerende en preventieve maatregelen;
4. aanpassing van het in bedrijf toegepaste milieuzorgsysteem;
5. planning;
6. onderhoud en preventief onderhoud;
7. metingen en calibraties;
8. taakinstructie personeel;
9. rapportage en jaarverslag.
Het acceptatiebeleid is in het acceptatiedocument uitgewerkt.
Ad 1. Auditing
Er vindt jaarlijks een interne en een externe audit plaats. Het bevoegd gezag zal de resultaten
gebruiken voor het toetsen op de naleving van wet- en regelgeving binnen het kader van de Wm.
Ad 2. Proces- en emissiebeheersing
In het handboek worden de verschiflende bedrijfsactiviteiten, processtappen en procesonderdelen met
hun technische voorzieningen en emissies beschreven.
De specificaties van de eindproducten en emissies zijn beschreven en worden geregistreerd.
Nieuwe producten zullen op dezelfde wijze worden opgenomen in het KMZS.
Ad 3. Corrigerende en preventieve maatregelen
In de bijlage waarin de risico-analyse is opgenomen, is ook plaats ingeruimd voor preventieve
maatregelen ter ondervanging van bepaalde risico’s.
in de verschillende bedieningsmanuals zijn mogelijk optredende problemen in de procesvoering
beschreven, zoals slechte werking van machines, en worden corrigerende acties aangegeven.

. .
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Echter, corrigerende en preventieve maatregelen ten aanzien van mifieuaspecten, zijn nog niet
volledig opgenomen in het KMZS, maar worden gecompleteerd conform ISO 14001.
Ad 4. Aanpassing van mifieuzorgsysteem
De aanpassing van het mifieuzorgsysteem omvat onder meer de verbetering van de monitoring van de
emissies naar de verschillende milieucompartimenten. Het monitorìngsysteem zal in ieder geval de
volgende milieuaspecten en aspecten ten aanzien van berging bevatten:
weike emissies er worden gemeten en geregistreerd;
l
l
de frequentie van de metingen;
* waar en op welke wijze gemeten wordt;
+ de wijze van registreren van de gemeten emissies:
l
de wijze van rapporteren naar de bevoegde instanties;
* de uitgangspunten/aannames bij de emissiemetingen;
l
de controIesystematiekk
die bij de emissiemetingen wordt gehanteerd;
o meet en registratie van brandstoffen die intern worden geproduceerd en gebruikt;
* de aanpassing van het monitoringssysteem bij uitbreidingen van ìnstalfaties;
+ asbest- en kwikemissies;
* het rendement van de gasreiniging.
De faatste drie punten zijn niet van belang voor de huidige situatie.
Het monitaringsysteem zal voorafgaand aan het in bedrijf nemen van een nieuwe installatie ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag moeten worden aangeboden.
Ad 5. Pfarming
Eij North Refinery worden jaarlijks de volgende plannen opgesteld die vallen binnen de sfeer van het
kwafiteits- en mifieuzorgsysteem van het bedrijf:
l
investeringsptan;
l
inspectie- en onderhoudsplan;
+
kwafiteits-actieplan;
* milieu-actieplan;
* upfeidingspfan.
Ad 6. Onderhoud en preventief onderhoud
In de procedure voor het opsteflen van een inspectie- en onderhoudsplan staat centraal het in goede
staat houden van alle instaatlaties.
Ad 7. Metingen en cafibraties
Voor de afvalwaterzuivering, de desiiffatie olie pfantlraffnaderij, faden, lossen en opslag in tanks ende baorgruisrecycfingplant zijn uitgebreide bedieningsmanuals beschikbaar die instructies bevatten
voor ondermeer monstername. Tevens is een hoofdstuk gewijd aan uitvoering en uitbesteding van
chemische analyses. Voor de cafibratie van analyse-apparatuur is een aparte procedure opgenomen.
Ad 8. Taakinstructie personeef
In alle procedures en instructies zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen
waarin de toedefing is geregeld. Er is een apart hoofdstuk inzake opfeidingseìsen met daarnaast een
procedure opleidingen voor het op peil houden van de vakbekwaamheid.
Tevens zijn overfegstructuren vastgelegd.
Ad 9. Rapportages en jaarverslag
Jaarlijks wordt de naleving van het KMZS door een erkende externe instetfing onderzocht. Er zijn
verschillende externe rapportages en voorlichting en er is een uitgebreide administratie en een
systeem van interne rapportage.

13

IV. GRONDEN VAN RE BESLISSING
fV.1 Inleiding
Voor de bestaande inrichting en voor de nieuwe installaties 2ijn milieuvoorschriften van toepassing
met het oog op het voorkomen van bodem-, water- en luchtverontreiniging en geluidhinder naar de
omgeving. Tevens zijn afval- en emissiepreventie en veiligheid van belang, zowel voor het bedrijf
zelf als ter bescherming van de omgeving. Alle relevante milieucomponenten en -aspecten van het
huidige bedrijf en het RUN initiatief zijn beschreven in het MER, welk rapport de bredere
milieuhygiënische context in het licht stelt en als zodanig in ruimere zin de basis vormt voor de
besluitvorming, en zijn in meer toegespitste zin neergelegd in de aanvraag, welke aanvraag de basis
vormt voor de benodigde vergunning.
De uitbreidingen die zÎjn voorzien in het kader van het RUN initiatief komen niet in strijd met de
Natuurbeschermingswet, de PKB-Waddenzee
en de Habitatrichtlijn.
In dit verband is het volgende overwogen.
l
Het grootste deel van de Waddenzee is in gevofge de Natuurbeschermingswet aangewezen als
beschermd natuurmonument (beschikking aanwijzing Waddenzee TI, d.d, 17 november 1993,
Staatscourant 237). Echter, belangrijke vaargeulen, Delfzijl en onder andere het industrieterrein
waarop North Refinery is gevestigd, zijn buiten het werkingsgebied van de
Natuurbeschermingswet gelaten.
Voor de externe werking van de Natuurbeschermingswet is op grond van jurisprudentie bepalend
of voldoende aannemelijk is dat het in werking hebben van de inrichting de wezenlijke kenmerken
van het aangewezen gebied aantast. Voor North Refinery kan niet gesteld worden dat voldoende
aannemelijk is dat het inwerking hebben van de in de aanvraag voorziene inrichting de wezenljjke
kenmerken van de Waddenzee aantast. Er is dus geen vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet vereist.
* Bij een rechtstreekse toetsing aan de Habitatrichtlijn is er geen sprake van belemmering van de
voorgenomen activiteiten: de emissies naar de lucht en de concentraties van de lozingen naar het
oppervlaktewater zijn namelijk zodanig gering dat de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee en
het Eems-Dollardgebied niet zullen worden aangetast.
* Ook met betrekking tot de PKB-Waddenzee is er geen sprake van externe werking als gevolg van
de door North Refïnery voorgenomen activiteiten. Dit blijkt uit de in het MER neergelegde
informatie en uit de in de vergunningaanvragen opgenomen gegevens. Bovendien komt een
activiteit als die welke voorgenomen is door North Refinery niet voor op de lijst met zogenaamde
risicovolle activiteiten welke een onomkeerbaar effect op de Waddenzee kunnen hebben,
Wij zijn dan ook van mening dat het op ríjksniveau en (inter-)provinciaal niveau vastgestelde beleid
voor de Waddenzee de ruimte biedt om de huidige en nieuwe activiteiten van North Refinery te
handhaven respectievehjk te realiseren.

. . ... . . . .
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IV.2 Ingangsstromen
iV.2 e 1, Afvalstof of grondstof
Het RCJM initiatief gaat ervan uit dat een zeer gevarieerd aanbod van ingangsstoffen be- of verwerkt
kan worden. Het gaat hierbij om zowel vfoeibare stoffen als (steek)vaste stoffen. Op de pagina’s 23 en
24 van de aanvraag staan de ingangsstromen aangegeven. De status van deze ingangsstoffen kan zijn
(gevaarlijk) afval of grondstof(de grens tussen afval en gevaarlijk afval wordt eenduidig bepaald
door het Besluit aanwijzing gevaarfijke afvalstoffen (BAGA)).
Het is van belang te weten tot welke categorie (afvalstof of grondstof) een stof behoort omdat er
verschil kan zijn in acceptatievoorwaarden, prijssteffing en administratie en daarmee het kunnen
inkopen van stromen uit de markt.
De categorie indeling afvafstoflgrondstof is verder van belang voor het beantwoorden van de
volgende vragen:
l
welke fvb categorieën zijn van toepassing;
welk vergunnirigelenregitne
is van toepassing (voor gevaarlijke afvalstoffen gefdt een strenger
l
regime, denk bijvootieeld aan ‘de verklaring van geen bedenkingen’ die door VROM moet worden
afgegeven en aan de maximale vergunningtermijn);
l
kan op doelmatigheid getoetst worden (met welke criteria en door wie);
l
moet er getoetst worden aan de minimumstandaard zoals deze is beschreven in het MJP-GA ff;
l
is er een mefdíngspficht bij het landelijk meldingspunt afvalstoffen (LMA) of Internationaal
meídingspunt afvalstoffen (fMA);
* is EVOA van toepassing.
De discussie afvafstof/grondstof is volop gaande waardoor een aantal stromen nog onduidelijkheden
kent. De stoffen waarvoor het nog onduidelijk ís in welke categorie ze vaffen, worden in deze
vergunning ingedeefd onder (gevaarlijk) afval. Om deze reden zal bijvoorbeeld afgewerkte
katalysator afs afvalstof worden aangemerkt,
Alfeen de stromen die ondubbelzinnig en onmiskenbaar als grondstof kunnen worden aangemerkt
worden behandefd vofgens de regels voor grondstoffen. Dit betreft de ingangsstoffen die onder de
term ruwe aardolieproducten vatfen en hulp- en toeslagstoffen die ondubbelzinnig als
grondstoflproduct worden verhandeld.
Er wordt verwacht dat in de loop van de tijd meer duidefijkheid wordt verkregen in de status van de
ingangsstoffen die nu nog zekerheidshalve in de vergunning als afvalstof worden aangemerkt.
Om er zorg voor te dragen dat de categorie-indeling afvafstof/grondstof bij North Refinery in
overeenstemming is en blijft met naar objectieve maatstaven te bepalen afgrenzingen tussen
afvalstoffen enerzijds en grondstoffen anderzijds en blijvende ligt in de fijn van de ontwifiefingen in
de nationaal rechtelijke en de Europees rechtelijke jurisprudentie op dit punt, zaf regelmatig overfeg
plaatsvinden waarbij - met inachtneming van de zojuist omschreven criteria - werkafspraken worden
geformuleerd inzake toezicht en handhaving. De werkafspraken worden in een integraal
toezichtskader opgenomen. Dit toeaichtskader zal in samenspraak met alfe betrokken
overheídsinstanties worden opgesteld waarbij de stand van zaken met betrekking tot deze discussie
wordt ingebracht. f-fet integraal toeziehtskader is een passief openbaar stuk.
iV.2.2 Xngangsstoffen
De nu door North Refínery be-/verwerkte ingangsstof’fen zijn:
0 oliehoudende stoffen zoals off-spet olie, brandstufrestanten en olie-lwatermengsefs;
* ofie/water/sfib-mengsels en organische drijflagen (saneringswater);
a oliefmudende boorspoeling/-gruis.
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De stoffen die in het kader van het RUN initiatief verwerkt zullen kunnen worden zijn zeer divers.
Het gaat om vaste en vloeibare stoffen, hoog calorische en laag calorische stoffen en om (gevaarlijke)
afvalstoffen en grondstoffen. Hieronder zijn de ingangsstoffen opgesomd die zijn aangevraagd.
Gevudijke afvdsto@n
De volgende stoffen voor zover ze dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen
actief kooi;
verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, en gebruikte chemicaliën verpakkingen;
oliefilters afkomstig van motoren;
oliehoudende boorspoeling of oliehoudende boorgruis;
ferro en non-ferro afvalstoffen;
katalysatoren;
oliehoudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie afkomstig van landactiviteiten;
afgewerkte olie;
olie- en chemicaliënladingsrestanten;
olie- en chemicaliënhoudende mengsels;
olie- en chemicaliënhoudende watermengsels;
sludges en wasvloeistoffen;
kwikhoudende afvalstoffen;
niet-reinigbaar straalgrit;
PCB-houdende vloeistoffen;
halogeenarme en halogeenrijke oplosmiddelen;
vloeibaar hoogcalorische afvalstoffen;
oliehoudende slibben;
olierestanten afkomstig van be-/verwerking van oliehoudend afvalstoffen;
C3 afvalstoffen waaronder: fysisch chemisch zuiveringsslib, niet-reinigbare
grond(reinigingsresidu), staalovenstof, straalgritreinigingsresidu, ijzer(zink)fosfaatsIib,
assen/slakken van verbranding, drinkwaterslib, slib uit de leerindustrie en Ieerhoudend afval;
C2 afvalstoffen, waaronder: AVI en DK9 vliegas/bodemas, rookgasreinigingsresidu,
katalysatorrestanten, metaalhoudende slibben en asbesthoudende afvalstoffen;
overige stromen die aantoonbaar verwerkbaar zijn.
Niet-gevaarlijle afiaìstoffen

a kunststofhoudende afvalstoffen;
* rayonslib;
l
hoogcalorische restfractie van bouw- en sloopafval;
l
shredder afval;
l
hoogcalorisch residu uit vergistingsinstallatie;
l
kunststofafvat/verpakkingsmateriaal;
l
baggerspecie;
* papierrejects en hoogcalorisch slib uÌt papierindustrie;
* hoogcalorische restfraeties na scheiden/sorteren van bijvoorbeeld huishoudelijk afval;
* electronicaschroot;
* RWZI-slib;
l
overige stromen die aantoonbaar verwerkbaar zijn.
Voor alle ingangsstoffen geldt dat ze dienen te voldoen aan het acceptatiebeleid (- acceptatiecriteria
en acceptatieprocedure) zoals dit in het acceptatiedocument is weergegeven. Bovendien zullen de
(gevaarlijke) afvalstoffen doelmatig moeten worden verwerkt (toetsing aan MJP-GA 11 of TJP.A-95
inclusief Tweede Tussentijdse wijziging. Zie hoofdstuk lV.3 van de considerans van deze
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vergunning). Met andere woorden, alleen die ingangsstaffen kunnen vergund worden waarvoor
aangetoond is dat de verwerking doelmatig is en waarvoor aangetoond is dat de ingangsstof aan de
acceptatiecriteria voldoet.
Bit wordt hieronder voor gevaarlijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen separaat uitgewerkt.

Voor wat betreft de categorie ‘overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden’ (zoals dit in
de aanvraag in opgenomen), wordt het volgende opgemerkt. De installaties van North Refïnery zijn in
beginsel geschikt voor het verwerken van een breed scala aan afvalstoffen. Een groot deel van de
afvalstoffen zal naar verwachting kunnen worden ingedeeld in een van de genoemde categorieën.
In het door de provincie Groningen op te stellen toezichtsplan zal aandacht worden besteed aan de
indeIing van de door Nort11 Reflnery te accepteren afvalstoffen in de verschillende categorie&.
indien btijkt dat een te verwerken afvalstroom niet is in te delen in één van de genoemde categorieën
fbijvoorhee#d een afvalstof die op grond van het uitlooggedrag is aan te merken als een CSafvalstof
maar door het hoge gehalte aan organische stof niet als C3-afvalstof wordt aangemerkt) dient North
Refinery voorafgaande aan de verwerking toestemming te vragen aan het bevoegd gezag.
in de voorschriften zal worden vastgetegd welke informatie North Refinery daartoe dient te leveren.
Indien aan de hand van de geleverde informatie wordt geconcludeerd dat North Refinery de
betreffende afvalstuf binnen de gestetde milieuhygiZnis&e randvoorwaarden kan verwerken, zal zij
over kunnen gaan tot verwerking van de betreffende afvalstof. Sij twijfel kan het bevoegd gezag eisen
dat eerst een proefverwerking dient te worden uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat deze procedure
uitsluitend kan worden gevolgd indien de betreffende afvalstof mag worden geaccepteerd op grond
van het acceptatiebeleid van North Refïnery zoals vastgelegd in de aanvraag en de nog op te stelten
en goed te keuren acceptatieprocedure voor verwerking van afvabtoffen in de PEClijn.
Tevens dient voor de betreffende afvatstofgeen minimumstandaard te zijn vastgelegd in het
MJP-GA 11. In deze gevallen dient immers voordat reguliere verwerking plaats zal vinden, een
toetsing te worden uitgevoerd door het bevoegd gezag waarbij tevens een verklaring van geen
bedenkingen is vereist. In de voorschriften zal dit worden vastgelegd. Op deze wìjze behoudt North
Refinery voldoende flexibiliteit om haar activiteiten te kunnen uitvoeren en wordt tevens
gegarandeerd dat de verwerking bij North Refinery op een effectieve en effiei6nte wijze binnen de
gestelde milieuhygienische randvoorwaarden plaats zal vinden.

Voor wat betreft de categorie ‘overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden’ (zoals dit in
de aanvraag wordt aangegeven), kan het volgende worden opgemerkt.
Hier wordt dezelfde lijn gevolgd ats hierboven is aangegeven voor gevaarlijke afvalstuffen.
indien blijkt dat een niet-gevaarlijke afvalstof:
- wel kan worden geaccepteerd op grond van het acceptatiebeleid en
- wel vanuit technisch oogpunt be-/verwerkt kan worden, maar
- niet is in te delen onder een van de ingangsstoffen die North Refinery expticiet heeft aangevraagd,
dient North Refïnery voorafgaande aan de be-/verwerking toestemming te vragen aan het bevoegd
gezag. In de voorschriften zal dezelfde vraag naar informatie worden opgenomen als bij gevaarlijk
afval
Als uit de informatie blijkt dat aan de daarop betrekking hebbende voorschriften van deze vergunning
voldaan kan worden, kan de ingangsstof worden verwerkt, eventueel eerst via een proefverwerking,
tn voorschrift IS.5 is het hierboven genoemde opgenomen.
Deze wijze van aanvragen van nieuwe ingangsstoffen kan alleen worden gevolgd als de nieuwe
stroom niet is opgenomen in het TfP.A-95. Immers, in dat geval dient de doelmatigheid van de
verwerking van de stromen vooraf getoetst te worden aan het TJP.A-95 en is een toetsing afleen aan
de acceptatiecriteria niet votdoende.
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De volgende te onderscheiden stromen worden daarom uitgezonderd van de mogelijkheid om deze
later aan te vragen via voorschrift t 5.5: huishoudehjk afval, grof huishoudelijk afval, kantoor-,
winkel- en dienstenafval, reinigingsdiensten afval, niet-specifiek ziekenhuis afval, niet-reinigbare
verontreinigde grond en industrieel afval @BI-klasse 2 en 3, uitgezonderd de stromen die ai expliciet
zijn aangevraagd).
lngangsstoffen die niet in het kader van deze vergunning kunnen worden aangevraagd, kunnen wel
door middel van een aanvraag voor een veranderingsvergunning worden aangevraagd,
Uit het hierboven gestelde blijkt dat het door North Refinery aangevraagde ‘Overige stromen die
aantoonbaar verwerkbaar zijn’ vergund wordt onder voorschriften die aan deze vergunning zijn
verbonden.
Afvalstoffen die tijdens de procesvoering van North Refinery vrijkomen anders dan die vrijkomen als
‘tussenproduct’ tijdens de productie, mogen door North Refinery worden be-/verwerkt onder de
volgende voorwaarden (dit is verwerkt in de voorschriften):
1. Indien een stof vaft onder één van de categorieen van ingangsstoffen die Narth Refinery expticiet
heef’t aangevraagd, kan de stof verwerkt worden onder de voorschriften die aan deze vergunning
verbonden zijn.
2. Indien het een gevaarlijke afvalstof betreft die niet onder één van de categorieën ingangsstoffen
valt en waarvoor geen minimumstandaard in het PVIJP-CA 11 is gedefinieerd en die kan worden
geaccepteerd volgens het acceptatiebeleid. kan bíj het bevoegd gezag de verwerking van
betreffende stof worden aangevraagd onder de in onderhavige vergunning voorgeschreven
informatieverstrekking,
3. Indien het een niet-gevaarlijke stof betreft die niet onder één van de categorieën ingangsstuffen
valt en die niet in het TSP.A-95 is opgenomen en die kan worden geaccepteerd volgens het
acceptatiebeleid, kan bij het bevoegd gezag de verwerking van betreffende stof worden
aangevraagd onder de in onderhavige vergunning voorgeschreven informatieverstrekking.
Als de afvalstoffen niet kunnen worden verwerkt, dan dienen ze te worden afgevoerd door dan wel
naar een erkende transporteur, inzamelaar of verwerker.

IV.3 Doelmatigheid van de activiteiten en bescherming van het milieu
fV.3.1. Wet Mifieubeheer

en provinciaal beleid

De kern van het afvalstoffenbeleid is dat de verwijdering van afvatstoffen geschiedt op een zo
hoogwaardig mogelijke wijze waardoor het streven naar een lek-vrije verwerking wordt
vormgegeven. Artikel 10.1 van de Wm geeft de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van
afvalstoffen aan. De prioriteit ligt respectievelijk bij:
* preventie, vervolgens
* hergebruik en nuttige toepassing, dan
* verwijdering met energieterugwinning,
l
verwijdering (anders dan storten) zonder energieterugwinning en tot slot
•L storten.
In december 1998 is voor Groningen het ‘Milieubeleidsplan 1999 - 2000 vastgesteld. Dit plan bevat
het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap. De huidige milieukwaliteit wordt
als een belangrijke positieve factor gezien. Wet beleid is er op gericht deze milieukwaliteit te
behouden en waar mogehjk te verbeteren. De provinciale vergunningverlening is gericht up een
integrale beoordeling en afweging, met toepassing van het ALARA-beginsel.

: :,
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Sij het beoordeJen van de aanvraag is hier rekening mee gehouden.
Uit het Mifieubeleidspian 1999 - 2000 is een aantal punten van belang.
c Om te komen tot een zo hoog mogelijk hergebruik, is het noodzakelijk de beschikbaar komende
afvalstromen zo eenduidig mogelijk in te zamelen. Uitgangspunt daarbij is, dat de eenduidige
afvalstroom milieuhygiënisch verantwoord kan worden be- of verwerkt. Het beleid is daarbij
gericht op een zo soepel mogelijk, met zo weinig mogelijke belemmeringen, te volgen route.
Een hoogwaardig terugbrengen in de keten staat daarbij centraal. Getracht wordt bij de discussie
afvalstoflgrondstofde verwerking niet onnodig te frustreren. De huidige landelijke regelgeving en
criteria zullen in die zin worden ge%erpreteerd.
l
De provmcie zaJ bij de behandeling van vergunningaanvragen voor inrichtingen, die nieuwe
thermische technieken wensen toe te passen, onder meer bij haar afwegingen betrekken of er ten
behoeve van deze nieuwe technieken afval uit de markt wordt gehaatd, dat blijkens ACX? en NAO
beleid is bestemd om te worden verbrand in de in het T.JP.A-95 opgenomen AVl infrastructuur.
I In de zogenaamde zoekruimte ís er plaats voor nieuwe inrichtingen. Naast doehnatigheidscriteria
zullen daarbij logistieke criteria gelden, zoals:
1. ligging nabij het afvalzwaartepunt;
2. ligging nabij spoorwegen, waterwegen ofiet? (hoofd-)wegenstructuur;
3. ligging ten opzichte van afzetmogelijkheden voor (rest-)producten en voor de winning of lozing
van proces- en koelwater.
Vergunningen voor uitbreiding van bestaande inrichtingen kunnen voorzover het gaat om
logistieke criteria, worden verieend als zij liggen binnen de zoekruimte en passen in het beleid van
het streekplan, het waterhuishoudingsplan en het miíieubeleidsptan,
Uit de aanvraag blijkt dat het RUN initiatief bij deze punten aansluit. De toetsing hiervan is hieronder
in twee delen uitgewerkt:
IV.3.2 dselmatigheidstoetsing van gevaarrijk afval: Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen 11
(MJP-GA ff);
iV.3.3 doehnatigheidstoetsing van bedríjfsafval: Tienjarenprogramma afval (TJP.A-95).
IV.3.2 Gevaarlijk afval: toetsing aan MJF-GA

íi

Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige verwijdering
van gevaarlijke afvaístoffen worden ingevolge het MJP-GA IJ de aspecten continuïteit, effectieve en
efficiënte verwijdering, capaciteit, spreiding en effectief toezicht (en nazorg bij stortplaatsen)
onderscheiden.
In verband met de complexiteit van de inrichting en het brede scala aan te be-/verwerken afvatstoffen
waarvoor een vvgb is vereist, is de beoordeling opgesteld door het Ministerie van VROM en met de
provincie Groningen, de IMH en North Refínery besproken in het vooroverleg,
Continuïteit
De overheid heeft als taak bewaking van de continuïteit van de verwijdering van afvalstoffen.
Voorkomen moet worden dat ongewenste situaties zoals ophoping van gevaartijke afvalstoffen op
bedrijfsîerreinen, ontstaan. Een van de gehanteerde argumenten urn de continuïteit van een bedrijf te
toetsen, is dat ingeval van failhssement de overheid opgezadeld wordt met een hoeveelheid
opgeslagen afvatstoffen. Om beslag op overheidsgeld te voorkomen, dienen gcfden gereserveerd te
worden door de vergunningftoud(st)er voor de verwijdering van op het terrein van de vergunninghoud(s opgeslagen afvalstoffen. Qp grond van de Wm zaJ een Algemene Pviaatregel van Bestuur
(AMvB) worden opgesteld waarin wordt opgenomen dat het bevoegd gezag met betrekking tot
inrichtingen voor het bewaren of verdere verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen een financiele
zekerheidsste!hng kan eisen,
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Indien toetsing van de financiële coatinu’iteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager worden
gevraagd een investeringsptan, een exploitatieplan enlof een liquiditeitsprognose te verstrekken.
Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financiële continuïteit niet zou
zijn gewaarborgd.

Effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering

Be minimale hoogwaardigheid van de verwijdering van een bepaalde gevaarlyke afvalstroom, wordt
minimumstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per sectorpían aangegeven in het MJPGA lt. De technische specificaties van de minimumstandaard alsmede de scores op de verschittende
milieuthema’s zijn beschreven in hef Mîlieueffectrapport (MER) met bijbehorende bijlagen, dat ten
behoeve van het MJP-GA 11 is opgesteld en de Errata MER MJP-GA 11. waarin herziene
berekeningen zijn opgenomen. Voor verwijderingstechnieken die leiden tot even hoogwaardige of
hoogwaardiger verwijdering wordt in beginsel vergunning verleend. Verwijdering op een wijze
laagwaardiger dan de minimumstandaard zat niet worden vergund. Bij de beoordeling van een nieuw
initiatief dienen tevens de argumenten die hebben geleid tot de minimumstandaard, betrokken te
worden. Als een bedrijf een bepaalde techniek wit gaan toepassen, zat dit bedrijf moeten aantonen dat
deze techniek tenminste even hoogwaardig is als de techniek die aangemerkt wordt als minimumstandaard. Voor de bepaling van de hoogwaardigheid van een verwijderingstechniek moeten de
mitieueffecten worden gelnventariseerd en beoordeeld. In het MER dat ten behoeve van dit MJP-GA
t t is opgesteld, is dit gebeurd aan de hand van een aantal milieuthema’s.

. :.:

Met behulp van de tevenseyctusanatyse (LCA-methode) is in het MJP-GA ft bepaald welke bijdragen
bepaalde technieken leveren aan de milieuthema’s. De initiatiefnemer dient de vergelijking op
dezelfde wijze met behulp van de LCA-methode uit te voeren.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van afgewerkte olie. In sectorplan 5 van
het MJP-GA II is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van afgewerkte olie als volgt
omschreven:
‘afgewerkte olie opwerken tot gasolie, vergelijkbare brandstoffen of basissmeerolie middels
technologie& die tenminste even hoogwaardig zijn als de minimumstandaard. Met vergelijkbare
brandstoffen worden brandstoffen bedoeld waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die van gasotia’
In het MER dat bij de aanvraag is gevoegd is met behulp van de LCA-methodiek een vergelijking
gemaakt tussen de gevraagde verwerking en de minimumstandaard. Uit deze vergetijking blijkt dat
het be-/verwerken van afgewerkte olie in de hydrofining tenminste even hoogwaardig is als de
techniek die aangemerkt wordt als minimumstandaard.
Verder dient ook de kwaliteit van de geproduceerde brandstof vergelijkbaar te zijn met die van
gasolie. In de aanvraag is aangegeven dat naar verwachting bij de verwerking van 46.666 ton
afgewerkte olie 36.583 ton gasolie en 160 ton nafta wordt geproduceerd. De koolwaterstoffen in de
resterende fractie worden in de PEC-installatie omgezet in synthesegas. De anorganische fractie
wordt omgezet in synthetisch basalt. Dit in tegenstelling tot de minimumstandaard waar de restfractie
wordt ingezet als asfaltflux, Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van de geproduceerde brandstoffen
vergelijkbaar is met de kwaliteit van gasolie.

Y::.
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Voor de verwerking van afgewerkte olie wordt gebruik gemaakt van afgewerkte katalysator,
afkomstig uit de olie-industrie. Deze katalysatoren zijn van het type Ca440 en/ofNi-Ma op alumina
en vertonen nog voldoende activiteit om te worden ingezet in de hydrofining en als filtermedium voor
het afvangen van cokes en gevormde potymeren uit de bodem van de heatsoaker. Het inzetten van
bedoelde afgewerkte katalysator in een (afvalverwerkings)proces wordt aangemerkt als een vorm van
afvalverwijdering. Deze wijze van hergebruik van afgewerkte katalysator is als doelmatig aan te
merken.
Beoordelir~~ olieijjn: prr>ejiwwcvkin,gen
van af’&wmbe olie en umicw gaxmul~~kc u&ds@& in de
mnasfèrische en/qf vacutintdefestilkatie, eventueel gevolgd dmv shot-l palA desliilatie
De vergunningaanvraag heeft mede betrekking op het uitvoeren van proefilemingen.
f’roef\ferwerkingen die tot doel hebben het ontwikkelen van een hoogwaardiger techniek zuilen, gelet
op het belang van innovatie, in beginsel positief worden beoordeeld.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in twee situaties:
1. het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat deze leidt tot
een in milieuhygiënisek opzicht betere verwijdering. Een dergelijke verbetering kan kwantitatief
(minder afva&toffen) of kwalitatief zijn (afname van de milieubelasting van de afvatstoffen);
2. het belverwerken van andere afvatstoffen dan die expliciet zijn vergund.
Proefnemingen worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaat 6 maanden) en de beperkte
hoeveelheid afvalstoffen die worden verwerkt om de noodzakelijke informatie te vergaren.
In het betang van een zo hoogwaardig mogelijke be-/verwerking zijn er geen bedenkingen tegen het
verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van proefverwerkingen, mits in de voorschriften een
rapportageverplichting wordt opgenomen. North Refinery kan van het in de voorschriften opgenomen
proefnemingen-artikel gebruik maken om toestemming te verkri,igen van proefverwerking voor
bijvoorbeeld afgewerkte olie in de bedoelde installaties. Het proefnemingenartikel kan ook worden
toegepast voor andere afvalstoffen en/of technieken. Indien met behulp van de proefresuftaten wordt
aangetoond dat de verwerking tenminste even hoogwaardig is dan de geldende minimumstandaard,
zal naar verwachting door North Refinery een uitbreiding van de vergunning worden aangevraagd.
BeonrdeIing olie fijn: he-/verwerking vun oliehuttdendc u$d-rtoJ~~~ {met uitzondering van afge werk&
olie) lul uJira&qffen ten bchxve van nthltige Wqxmi~tg
Op t maart 1999 is de Wijziging van het Besluit organische halogeengehalten brandstoffen in
werking getreden. Als gevolg hiervan wordt de tot deze datum toegestane maximum waarde van 500
mg/kg voor organische hatogeenverbindingen verlaagd naar 50 mglkg. Dit betekent dat het bedrijven
niet is toegestaan ohehaudende stoffen met een gehalte hoger dan 50 mg/kg in te zetten als brandstof
of aan te wenden voor de productie van brandstof tenzij men beschikt over een vergunning op grond
van hoofdstuk 8 van de Wm voor het be-/verwerken van afvalstoffen.
Door Nor& Ref&ry wordt vergunning gevraagd voor het produceren van koolwaterstoffen uit
oliehoudende afvalstoffen (met uitzondering van afgewerkte olie) met een cf9 toorgeha Ite tussen de 50
en 500 mg/kg, onder andere ten behoeve van inzet als brandstof in het buitenland,
Allereerst wordt opgemerkt dat conform het Bohb een oliehoudende stof met een gehalte aan
organische hafogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg niet kan worden aangemerkt als brandstof.
Een dergelijke stroom dient te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. De be-/verwerking van
halogeenhoudende afvalstoffen met meer dan 50 mg/kg organische halogeenverbindingen tot stuffen
met meer dan 50 mgikg organische halogeenverbindingen wordt beschouwd als een vorm van
afvalverwi.idering. Deze interpretatie komt rechtstreeks voort uit artikel 3, tweede lid, onder a van het
Bohb. Daarin wordt gesteid dat het is toegestaan bedoelde halogeenhoudende stoffen aan te wenden
voor de productie van brandstoffen indien deze handelingen worden verricht in overeenstemming met
een vergunning verleend krachtens artikel 8.1 van de Wm, waarbij uitdrukkelijk de bevoegdheid is
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verleend handelingen te verrichten ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen.
In dit geval is sprake van kwaliteitsverbetering van een afvatstof en niet van de productie van een
brandstof. Het Bohb is derhalve niet van toepassing op deze situatie. Uitvoer van een dergelijke
0«evaarlîjke afvalstof voor nuttige toepassing dient plaats te vinden conform de dttdrvoor geldende
regels waarbij conform het gestelde in het MJP-GA 11 zal worden getoetst op het criterium “mate van
nuttige toepassing”. Opgemerkt wordt dat de betreffende afvalstoffen tevens kunnen worden afgezet
als afvalstof binnen Nederland, voor zover deze afvalstoffen worden verbrand in een installatie die
voldoet aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in de NER en/of de Richtlijn 94/67/EG betreffende de
verbranding van gevaarlijke afvalstoffen. in de verklaring en de daarbij behorende voorschriften
zullen, gelet op de systematiek van de regeigeving, de begrippen brandstof en afvalstoffen ten
behoeve van nuttige toepassing worden gehanteerd.
Met betrekking tot de aangevraagde activiteit wordt opgemerkt dat de bewerking door North Refinery
tot een te verbranden afvalstof met een gehalte aan organische halogeenverbindingen van meer dan 50
mg/kg kan worden gezien als een voorbewerking van de afvalstof waarbij gestreefd wordt naar
verbetering van de kwaliteit van de te verbranden afvalstoften behoeve van energieopwekking.
tn het MJF-GA tl is in het sectorplan oliehoudende afvalstoffen opgenomen dat ook een dergelijke
voorbewerking kan worden toegestaan. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het geschikt
maken van afvalstoffen ats brandstof of ten behoeve van nuttige toepassing door middel van
verbranding met energieterugwínning. De bewerking door North Refïnery van afvalstoffen tot
afvalstoffen die nuttig kunnen worden toegepast dient derhalve als positief te worden beoordeeld.
ín de vergunning zal expliciet worden vastgelegd onder welke voorwaarden de productie van
afvaJstoffen t e n b e h o e v e v a n n u t t i g e t o e p a s s i n g door middel van verbranding met
energìeterugwinning is toegestaan. Opgemerkt wordt dat het Bohb uitsluitend toeziet op de inzet als
brandstof of het aanwenden voor de productie van brandstof. Het is North Refînery derhaJve wel
toegestaan afvalstoffen te be-/verwerken tot een op een andere wijze dan verbranden met
energíeterugwinníng nuttig toe te passen afvaJstof/product
met een gehalte aan organische
halogeenverbindingen met meer dan 50 mg/kg. Om alternatieve afzetmogelijkheden mogelijk te
maken is voorschrift 14.9, zevende lid, opgenomen. Na het doorlopen van de daarin opgenomen
procedure kan aan North Refinery toestemming worden verleend om nuttig toe te passen
afvalstoffen/producten af te geven en vervolgens toe te passen op een andere wijze dan verbranding
met energieterugwinning of de inzet ais brandstofBenordeling olielijn: verwerking van chhAm4dmde en FCB-houdende aJitaIstojffen i n d e
hydro$ning.
De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van chloorhoudende en PCB-houdende
olie in de hydrofining. In de aanvraag wordt aangegeven dat uitgegaan wordt van een
verwijderíngsrendement van 99 %. Uitgaande van dit verwijderingsrendement zijn in de aanvraag
maximale concentraties opgenomen voor organische halogeenverbindingen voor de be-/verwerking
ten behoeve van de productie van brandstof die voldoet aan de Nederlandse productspecificaties of
ten behoeve van nuttige toepassing. Deze maximale concentraties (5.000 respectievelijk 50,000
mg/kg) en de bijbehorende (product)eisen (58 mg/kg respectievelijk 500 mg/kg) zijn in de
voorschriften overgenomenIn sectorplan 6 van het MJP-GA If is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van PCBhoudende afvaistoffen als volgt omschreven:
‘opwerken door middel van destillatie ofextractie tot respectievelijk brandstof of herbruikbare olie of
verbranden met terugwinning van chloor.’
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De minimumstandaard voor halogeenhoudende olie is als volgt omschreven:
‘destiilatie en dehaloganatie of inzet voor rechtstreekse energie-opwekking in installaties die voldoen
aan de NER enlof de Richtlijn 94167iEG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen.’
tn het MER dat bisj de aanvraag is gevoegd zijn met behulp van de LCA-methodiek vergelijkingen
gemaakt tussen de gevraagde verwerking en de hiervoor genoemde minimumstUndaarden.
Uit deze vergefíjkingen blijkt dat het be-Iverwcrken van halogeenhoudende 01ie en PCB-houdende
olie door middel van hydrogenatie tenminste even hoogwaardig is als de technieken die aangemerkt
worden afs de minimulnstandaard.
Ook bij de verwerking van deze afvalstoffen wordt gebruik gemaakt van afgewerkte katalysator
afkomstig van de olie-industrie. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder de
do~lmatìgh~~dsb~ord~lî~g voor de verwerking van afgewerkte olie in de hydrofïning.
BL’OOF-delit?g rrlieiijn: bc-herwerkiq van olichoutlenu’e c$mLstoffiron
en hrandstofiestanten in de
a fn~~sfevische destillatìc en/qf de vacuihdestiltati~, eventueel gevolgd dr,ur sh~& pa& destiRatie
en/bf door ontwateren en sedimentvc?rw~jdering door filtreren, dirinevea centr$&p-en, dmm&even
en/@” tweetrupsvei-dmping
De vergunningaanvraag heeft tevens betrekking op het verwerken van oliehoudende afvalstoffen
(niet zijnde afgewerkte olie). ‘Ln sectorpian 5 van het MJP-GA fI is de minimumstandard voor de he/verwerking van oliehoudende afvalstoffen als volgt omschreven:
‘destillatie en dehalogeaatie of inzet voor rechtstreekse energie-opwekking in installaties die voldoen
aan de NER en/of de Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen,’
Met betrekking tot de bewerking van brandstofrestanten die niet voídoerr aan brartdstufspecificaties is
de minimumstandaard als volgt omschreven:
‘destilteren of inzet voor rechtstreekse energieopwekking in installaties die voldoen aan de NER en/of
de Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvafstoffen.’
Rit onderdeel van de aanvraag heeft betrekking op oliehoudende afvalstoffen en/of brandstofrestanten
met een halogeengehalte lager dan 500 mg/kg er? geen PCB’s. Ten gevolge van de bewerking zal een
beperkte dehaíogenatie plaatsvinden. Dit is echter niet primair het doel van deze destillatiestappen.
Met behulp van deze destillatiestappen wordt een brandstof geproduceerd of een afvalstof ten
behoeve van nuttige toepassing. Afhankelijk of het halogeengehalte bij acceptatie hoger of lager is
dan 50 mg/kg dient de bewerkte afvalstof te worden afgezet als brandstof dan wel een afvalstof ten
behoeve van nuttige toepassing. Gelet op het feit dat dehalogerzatie niet noodzakeli!jk
is om de
gewenste kwaliteit te bereiken of de afvalstof geschikt te maken voor nuttige toepassing, is het
destilleren met voornoemde technieken of uitsluitend een bqerkte voorbewerking door middel vare
ontwateren en sedimentverwijdering niet in strijd met de vigerende minimumstandaard.
Deze activiteit dient derhalve ais doetmatig te worden aangemerkt.
BeoordeEiq cGel@ btr-/vtz~werken vun gevaarlijke afialstaff& die in vaartuigen vr~jkcmm
ln het MJP-GA II wordt met betrekking tot de be-/verwerking van gevaarlijke afvalstoffen die in
vaartuigen vri,jkomen verwezen naar de sectorplannen afgewerkte olie en oliehoudende afvalstoffen
en de daarin opgenomen minimumstandaarden. Voor de doelmatigheidsbeoordeling van deze
afvalstroom kan derhalve worden verwezen naar de hiervoor uitgevoerde beoordeling van de be/verwerking van afgewerkte olie en oliehoudende afvatstuffen. Het be-/verwerken van deze categorie
afvalstoffen dìent als doelmatig te worden aangemerkt.
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Lkwm-deling olielijn, destilleren van oplosmiddelera
De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van halogeenarme en halogeenhoudende
oplosmiddelen, In sectorplan 4 van het MJP-GA 11 is de minimumstandaard voor de be-/verwerking
van oplosmiddelen als volgt omschreven:
‘Re minimumstandaard voor monostromen regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen is destillatie,
De minimumstandaard voor monostromen verontreinigde halogeenhoudende oplosmiddelen is
verbranding of destillatie.’
Geconcludeerd wordt dat de bewerking van oplosmiddelen door North Refinery door middel van
vacuümdestillatie of atmosferische destillatie is aan te merken als een bewerking conform de
minimumstandaard. Deze activiteit dient derhalve als doelmatig te worden aangemerkt.
Beoordeling olielijn, hoorgruisbe-/ver~ver~i~~g
In sectorplan 6 van het MJP-GA 11 is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van oii&ou&n&
boorspoeting en boorgruis als volgt omschreven:
‘scheiding door desti4latie in minerale stof en een herbruikbare olie die geschikt is voor het
oorspronkelijke doet .’

.:.
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Geconcludeerd wordt dat de be-/verwerking van oliehoudende boorspoeling en boorgruis in de
boorgruisbewerkingsintallatie is aan te merken als de bewerking conform de minimumstandaard.
Deze activiteit dient derhalve als doelmatig te worden aangemerkt.
A4mgen van afvaIstoy@n ten behoeve van de olielijn
In de aanvraag is aangegeven dat oliehoudende afvafstoffen en oplosmiddelen voorafgaande aan de
bewerking kunnen worden gemengd om procestechnologische en bedrijfseconomische redenen.
De belangrijkste voordelen van mengen zijn:
- volcontinue bedrijf in plaats van batch verwerking, waardoor de kosten, het energieverbruik, de
reststromen en de emissies verminderen en,
- het verkrijgen van homogene processtromen, waardoor de productkwaliteit constanter en beter
wordt.
Het mengen van afvalstoffen voorafgaande aan desti~latielhydrofining mag niet leiden tot een
laagwaardigere verwerking. Derhalve dienen de volgende afvalstoffen gescheiden van elkaar te
worden be-/verwerkt:
- afgewerkte olie;
- oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie geschikt is voor bewerking tot
een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel;
- regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen;
- oliehoudende afvalstoffen die worden opgewerkt tot brandstof die voldoet aan Nederlandse
productspecificaties;
- oliehoudende afvaIstoffen die worden voorbewerkt ten behoeve van inzet als afvalstof voor nuttige
toepassing.
Opgemerkt wordt verder dat, conform de in het MJP-GA II opgenomen minimumstandaard, het
mengen met het kennelijk effect dat de concentraties van organische halogenen en/of PCB% zodanig
worden verlaagd dat afzet van het materiaal als brandstof mogelijk is, niet wordt toegestaan.
Dit zal expliciet in de voorschriften worden opgenomen. Voor het overige zijn er geen redenen om in
het belang van de bescherming van het milieu de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

__.,. .
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Verder worden bodemfracties uit de destillalie gemengd met andere bodemfracties en (brand)stoffen
met als doel het bereiken van bepaalde specificaties, met name met betrekking tot de dichtheid en
viscositeit, Het mengen van deze afvalstoffen kan worden toegestaan. Ook bier geldt dat het mengen
met het kennelijk effect dat de concentraties van organische halogenen en/of PCR’s zodanig worden
verlaagd dat afzet van het materiaal als brandstofmogetijk is, niet wordt toegestaan.

In de volgende tabel is weergegeven voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden de
gevraagde vergunning VOOT het be-/verwerken van afvalstoffen in de otíelijn kan worden verleend.
Eventuele noadzaketijke voorbewerking is niet in de tabel weergegeven.
4fvslstof

met bijbehorende

begestane techniek

Vergunningeisen voor
productenlkwatiteit afvalstof

Ifgewerkte olie

&breaking/hydrafíner;
uitsluitend
ontwateren en centrifugeren /
lecanteren / tweetrapsverdamper
iiet toegestaan

gasolie die voldoet aan Nederlandse
productspecificaties

afgewerkte olie

~acuümdcs~illatie of atmosferische
destillatie, eventueet gevolgd door
;horth path destillatie als
3roefnem ing

kwaliteit producten nog nìct bekend
proeven dienen gericht te zijn op
verkrijgen van hoogwaardige
producten; toestemming nodig op
grond van proefnemingen-artìkel

Aiehoudende afvalstoffen en
Xandstofres&nten,
PCB-vrij en Cl <: 50 mg/kg

,acuümdestillatie of atmosferische
iestiltatie, eventueel gevolgd door
;horth path destillatie; eventueel
Muitend ontwateren en
xntrifugeren / decanteren i
weetrapsverdamper

stookolie af gasolie die voldoet aan
Nederlandse productspecificaties;
afzet bodemfractie afs fluxolie
mogelijk

oliehoudende afvalstoffen en
~randstofrestanten,
PCB-vrij en Cl tussen 50 en
400 mgikg

atmosferische destillaiie of
~acutimdestiIIatie, eventueef
gevolgd door shotih path
destillatie; eventueel uitsluitend
3ntwateren en centrifugeren i
decanteren / tweetrapsverdamper.

afvalstoffen ten behoeve van nuttige
toepassing of producten die op een
andere wijze kunnen worden
toegepast na het volgen van de in
artikel 10, zevende lid genoemde
procedure; het mengen met als
kennelijk effect dat de concentraties
van organische halogenen zodanig
worden verlaagd dat wordt voldaan
aan Nederlandse
productspecificaties en het
vervolgens als brandstof afzetten op
de Nederlandse markt wordt niet
toegestaan; na shorth path destillatie
afzet als fluxolie mogefijk

oliehoudende afvalstoffen on
hrands&f%estanten,
PCB-vri,j en Cl maximaal
5.000 mgikg
zwavelgehalte maximaal
50.000 @kg

visbreakingihydrafiníng

stookolie of gasolie die voldoet aan
Nederiandse productspecificaties;
het mengen met als kennelijk effect
dat de concentraties van organische
halogenen zodanig worden verlaagc
dat wordt voldaan aan Nederlandse

p?RZt?R

bij acceptatie

de Nederlandse markt wordt niet

toepassing of producten die op een
andere wijze kunnen worden

brandstofrestanten,
PCB-vrij en Cl maximaal
50.000 mgfkg
zwavelgehalte maximaal
50.000 mg/kg

toegepast na het volgen van de in
artikel t 0, zevende lid genoemde
procedure; het mengen met als
kennelijk effect dat de concentraties
van organische halogenen zodanig
worden verlaagd dat wordt voldaan
aan Nederlandse
productspecifícaties en het
vervolgens als brandstof afzetten op
de Nederlandse markt wordt niet

destillatie, eventueel gevolgd
shorth path desti!Iatie als

congeneer 28,52, 101, 118,
138, 1.53 of 180
zwavelgehalte maximaal
50.000 mg/kg
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door

28,52,101, 118,138, 153 of 180);
het mengen met als kennehjk effect
dat de concentraties van PCB’s
zodanig worden verlaagd dat afzet
van het materiaal als brandstof c.q.
afvalstof ten behoeve van nuttige
toepassing mogelijk is, wordt niet
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De combinatie van pyrolyse, vergassen en pyrometallurgische smelter geeft een complete set
eonversiemogeïijkheden met als doel het verkrijgen van hoogwaardige producten uit een breed scala
aan afvalstoffen, Doelstelling van North Refinery is uit te groeien tot een multifunctioneel bedrijf
waarin diverse ingangsstoffen op economisch verantwoorde wi.jze kunnen worden be-/verwerkt
volgens de laatste stand der techniek tot marktconforme producten, waarbij emissies en te storten
reststoffen minimaal blijven. Hergebruik door opwaardering en inzet voor energieproductie staan
daarbij centraal. Tevens dient te kunnen worden ingespeeld op veranderingen in de markt en het
afvaI/mitieubeleid. Uit deze doelsteIling zijn door North Refinery de volgende criteria afgeleid:
- versterking van de huidige activiteit;
- procesmatige verwerkbaarheid van afvalstoffen;
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- verbetering hergebruik;
- niinimafisatie van reststoffen en emissies;
- aptimafisatie van het waste tu waste-principe.
De verschillende verwerkingsopties zijn vervolgens getoetst aan deze criteria, hetgeen heeft geleid tot
het fluidige initiatief. Pyrofyse, vergassen en pyrometaffurgische smelten zíjn bewezen technieken.
ffet unieke van het initiatief van North Refinery is de combinatie van deze technieken waardoor het
ontstaan van reststromen tot een minimum wordt beperkt. Teneinde de combina.tie van technieken
optimaal op elkaar af te stemmen wordt gestart met de realisatie van één verwerkingslijn in de eerste
fase. Na de optimalisatie zal in de tweede fase gestart worden met uitbreiding van de capaciteit
waarbij een aantai nieuwe lijnen zullen worden gerealiseerd. Daarbij zullen de ervaringen uit de
eerste fase worden meegenomen.

Benwdeiing PtCl~jn, toetsirzg aan rnini~~u~~stnndaL~~
Bij de daefmatigheidsbeoordeling dient affereerst onderscheid te worden gemaakt in de toetsing aan
minimumstandaarden waarvoor conform het MJP-GA II wef en geen IXA-vergef ijkingen
noodzakelijk zÎSjn.
Voor de volgende afvalstof‘fen zijn in het MJP-GA 11 de mirrimutnstafldaarden vastgelegd op grond
van de in het MER MI&GA il uitgevoerde LCA-vergefijkingen:
- verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, kunststofhoudend en metaalhoudend;
- oliefilters, afkomstig van motoren;
- vloeibare hoog calorische afvalstoffen waaronder afvalolie;
- kwikhoudende afvalstoffen;
- halogeenarme oplosmiddelen;
- sfibii-actie afkomstig van de bewerking var? oliehoudende afvalstoffen;
- oliehoudende boorspoeling en boorgruis.
In het MER van Nurth Refinery zijn voor de nieuwe activiteiten met betrekking tot de
bovengenoemde stoffen uitgevoerde LCA-vergefijkingett opgenomen.
Vuor de geldende minimumstandaarden van de diverse afvalstromen en de resultaten van de
uitgevoerde vergelijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk f 3 van het MER van North RefineryEen samenvatting van de resultaten is aan de aanvraag toegevoegd. Uit de uitgevoerde LCAvergelÌ,jkingen blijkt dat de verwerking van voornoemde afvalstoffen tenminste gelijkwaardig is met
de daarvoor geldende minimumstandaarden.
Met betrekking tot kwikhoudende afvalstoffen wordt opgemerkt dat al het ingevoerde kwik in de
gasfase terecht komt, waarna het kwik uit het gas wordt verwijderd. De anorganische fractie wordt
verder verwerkt tot synthetisch basalt dat kan worden ingezet als bouwstof. Kwik is een zwarte IÍjst
stof.
Op 6 april is het onderzoeksrapport van de commissie havenontvangstinstalfaties (HOI’s) verschenen.
De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan ter voorkom& van een ongewenste
verwíidering van afvafstoffen.
Een van deze aanbevefingen betrefi het aangeven van duidelijke en controleerbare grenzen
waarbinnen afvalstoffen mogen worden gemengd. Voor de ‘zwarte fijst’-stoffen,
waartoe
kwikhoudend afval ook behoort, is door de commissie gesteld dat het terugvoeren van deze stoffen in
het milieu zoveel. mogelijk moet worden voorkomen. Voor de uitwerking van het advies van de
commissie zijn inmiddels een aantal projecten gestart. Om in dit stadium rekening te houden met het
advies van de commissie zal in de voorschriften worden vastgelegd dat na het operationeel worden
van de speciaal voor de verwerking van kwikhoudende afvalstoffen op te richten PEC-fijn een analyse
dient te worden uitgevoerd, specifiek gericht op het gehalte aan kwik in fxt synthetische basalt.
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De hieruit voorkomende resultaten zullen worden vergeleken met de dan geldende - nu nog in
ontwikkeling zijnde - normen. Dit omdat in de aanvraag is aangegeven dai de realisatie van de
specifieke kwiklijn plaats zal vinden nadat naar verwachting het advies van de commissie concreet is
uitgewerkt.
Met betrekking tot halogeenarme opIosmiddeIen wordt het volgende opgemerkt.
In het MJP-GA 11 is de volgende minimumstandaard vastgelegd:
‘monostromen regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: destillatie.’
De minimumstandaard is gericht op hergebruik van de oplosmiddelen (producthergebruik) terwijl de
verwerking van North Refïnery gericht is op nuttige toepassing (materiaalhergebruik).
Op g r o n d v a n artikel 10.1 van de Wm verdient product-hergebruik de voorkeur voor
materiaalhergebruik. Mede op grond van deze overweging is in de vergunning van AVR een
acceptatieverbod opgenomen voor vloeibare afvalstoffen waarvoor nuttige toepassing inclusief afzet
kan worden gerealiseerd. Een verbod voor regenereerbare halogeenarme afvalstoffen zal ook ín nieuw
te verlenen vergunningen voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen.
In deze beschikking wordt aangesloten bij de in het MJP-GA II vastgelegde voorkeur voor
producthergebruik van halogeenarme oplosmiddelen. Het zal North Refinery derhalve niet worden
toegestaan regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen te verwerken in de PEC.
De acceptatieprocedure zal voorafgaand aan realisatie van de PEC zodanig moeten worden aangepast
dat invulling wordt gegeven aan de toetsing aan het criterium regenereerbaarheid.
De betreffende wijziging van de acceptatieprocedure behoeft de goedkeuring van de provincie
Groningen.
Met betrekking tot oliehoudende boorspoeling en boorgruis wordt het volgende opgemerkt.
In het MJP-GA 11 is de volgende minimumstandaard vastgelegd:
‘scheiding door destillatie in minerale stof en een herbruikbare olie die geschikt is voor het
oorspronkelijke doel.’
In de smelter wordt de oliefractie omgezet in synthesegas en niet tot een olie die geschikt is voor het
oorspronkelijke doel. Derhalve wurdt niet voldaan aan de geldende minimumstandaard voor de
bewerking van oliehoudende boorspoeling. Verder blijkt uit de uitgevoerde LCA-vergelijking dat de
verwerking van oliehoudend boorgruis en oliehoudende boorspoeling in de smelter niet kan worden
aangemerkt als een hoogwaardigere verwerking. Aangezien de beide technieken op grond van de
uitgevoerde KA-vergelijkingen als even hoogwaardig moeten worden aangemerkt maar bij
bewerking in de boorgruìsbewerkingsinstallatie sprake is van producthergebruik wordt de verwerking
van oliehoudende boorspoeling en boorgruis uitsluitend toegestaan voor zover de oliefractie niet
geschikt is voor het bewerken tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel,
Voor de volgende afvalstoffen is in het MJP-GA 11 de minimumstandaard vastgelegd zonder dat
hiervoor LCA-vergelijkingen zijn uitgevoerd:
- niet-reinigbaar straalgrit;
- CZ-afvalstoffen;
- C%afvalstoffen;
- katalysatoren;
- ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- asbesthoudende afvalstoffen;
- niet-reinìgbare verontreinigde grond.
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Bij het vaststellen van de minimumstandaard is in het MJP-GA 11 geen keuze gemaakt voor de
gewenste technologie. Hierdoor is geen uniform referentiepunt vastgelegd met betrekking tot de
verwerking van voornoemde stromen. Vergelijking met de rn~~~jrnurns~~nd~~d conform de
systematiek van het MJP-CA 11 is dan ook niet mo&k. Derhalve zi-jn in het MER van North
Refïnery met betrekking tot deze stromen geen KA-vergelijkingen uitgevoerd. Voor de effectiviteit
en efficiëntie van de verwerking dient te worden getoetst aan de algemeen geldende criteria zoals
vastgelegd in artikel L 0.1 van de Wm en de overige criteria zoals genoemd in artikel 1.1. van de Wm.
Met betrekking tot niet-reinigbaar straalgrit en niet-rcinigbare verontreinigde grond wordt opgemerkt
dat de in het MJP-GA 11 vastgelegdc rniIlimumstal?daarden
betrekking hebben op te reinigen
afvalstoffen. Voor de effectiviteit en effÌciCntie van de verwerking van niet-reinigbare afvalstoffen
dient derhalve te worden getoetst aan de algemeen geldende criteria zoals vastgelegd in artikel 10.1
van de Wm en de in de sectorplannen opgenomen voorkeursvolgorde. De techniek van North
Refinery (verwerking in smelter) is gericht op het produceren van een synthetisch basalt waarin de
moleculen die zich in de ingangsstromen bevinden worden afgebroken tot op atomair niveau,
De organische fractie wordt omgezet in synthesegas. Voor deze afvalstoffen is deze techniek die
gericht is op nuttige toepassing aan te merken als efficiënt en effectief.
Met betrekking tot CZ- en C3-afvalstoffen (waaronder asbesthoudende afvalstoffen) is in het MP-GA
II vastgelegd dat terugwinning van grondstoffen en nuttige toepassing als vervanger van primaire
grondstoffen binnen de randvoorwaarden v a n h e t Rauwstoffenbestuit b o d e m - e n
o~pervlaktewat~rbes~l~ern~ing
de voorkeur verdient, Dit voor zover de kosten 150% bedragen van het
tarief van de C2-deponie. Daarbij wordt opgemerkt dat het criterium van í 50 % met name betrekking
heeft op mogelijkheden tot sturing van reststromen en niet als toetsingscriterium gefdt bij beoordeling
van aanvragen. Aangezien door North Reftnery bij verwerking in de smelter grondstoffen worden
teruggewonnen (metaalfractie en synthesegas en synthetisch bas& dat zal worden afgezet binnen de
randvoorwaarden van het bouwstoffcnbestuit) wordt voldaan aan dc voorkeursvoigorde zoals
neergelegd in de sectorptannen CL?- en C3-afvalstoffen van het MJP-GA ll.
Derhalve dient deze verwerking te worden aangemerkt als efficiënt en effectief.
Opgemerkt wordt dat voor het door middel van pyrometallurgischc technieken verwerken van zware
metalen bevattende afvalstoffen afkomstig van de opp~rv~aktebehande~~ng
van materialen, alsmede
van de daarbij vrijkomende reststoffen, een verklaring van geen bedenkingen is vereist.
Onderhavige aanvraag heeft onder andere betrekking op het verwerken van filterkoek die resteert na
het ontgiften, neutrafiseren en ontwateren van deze categorie afvatstof.
Voor de doelmatigheidsbeoorde)ing wordt verwezen naar de beoordeling van C24vaístoffen.
Het verwerken van met zware metalen verontreinigde zuren en basen is niet aangevraagd en wordt
derhalve niet vergund.
Met betrekking tot katalysatoren afkomstig uit de hydrofining en ferro- en non-ferro afvalstoffen
wordt opgemerkt dat in het MP-GA IJ ais minimumstandaard is vastgelegd:
‘metaalterugwinning met minimalisatie van de daarbij vrijkomende reststromen.’
De technieken van North Refinery (verwerking in smelter) zijn gericht op metaalterugwinning
waarbi,i geen reststromen vrijkomen. De minerale fractie wordt verwerkt tot synthetisch basalt.
Derhalve wordt voldaan aan de minimumstandaard.
Met betrekking tot actief kool wordt opgemerkt dat in Nederland aan één bedrijf vergunning is
verleend voor het regenereren van actief kool. Aangezien hier sprake is van producthergebruik is deze
verwerkingsmethode hoogwaardiger dan de door North Refinery toegepaste techniek.
Wet wordt North Refinery derhalve uitsfuitend toegestaan niet-regenereerbaar actief kool te
verwerken in de smelter.
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Beoordeling PECXjn, samenvatting tw conclusie
Hierna ia weergegeven voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden de gevraagde vergunning
voor het be-/verwerken van afvalstoffen in de PEClijn kan worden verleend. Eventuele noodzakelíjke
voorbewerking is niet weergegeven,

r
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Het is toegestaan de volgende afvalstoffen te verwerken in de pyrolyse-installatie:
* verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, metaal- en kunststofl~oudend
chemicaliën-verpakkingen;
* oliefílters afkomstig van motoren;
* oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
* ferro en non-ferro afvalstoffen.

en gebruikte

Het is toegestaan de volgende afvalstoffen te verwerken in de autotherme vergasser:
* olierestanten, afkomstig van de bewerking van oliehoudende afvalstoffea en afgewerkte olie;
* vloeibare hoog calorische afvalstoffen met uitzondering van regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen.
Het is toegestaan de volgende afvalstoffen te verwerken in de pyrometallurgische smeltreactor:
* !9iet-reinigbaar straalgrit;
* niet-regeneraarbaar actief kool;
* CZ-afvalstoffen;
* C3-afvatstoffen;
* oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
* afgewerkte katalysator uit de hydrofining;
* vloeibare hoog calorische afvalstoffen met uitzondering van regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen;
* ferro en non-ferro afvatstoffen;
* kwikhoudende afvalstoffen;
* asbesthoudende afvalstoffen;
* niet-reinigbare verontreinigde grond;
* niet-reinigbaar straalgrit;
* oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie niet geschikt is voor het
bewerken tot een olie die geschikt is vuor het oorspronkelijke doel.
Het is toegestaan overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden, te verwerken nadat de in
de voorschriften vastgelegde procedure is gevolgd, met inachtneming van de gestelde beperkingen, _
Het is niet in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de
gevraagde vergunnirrg voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen te verlenen voor:
- het verwerken in de PEC van oliehoudende boorspoeling en boorgruis waarvan de oliefractie kan
worden opgewerkt tot een herbruikbare olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel en
- het verwerken in de PEC van regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.
Vergunningtermijn
Met betrekking tot de vergunningtermijn is in het MJP-GA 11 opgenomen dat vergunningen voor de
verwi.jdering van gevaarlijke afvatstoffen in principe voor maximaal vijfjaar worden verleend.
In de volgende gevallen is echter een vergum9ingtermijn van maximaal tien jaar mogelijk:
- als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiliteit van investeringen hiertoe
aanleiding geven of
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- indien het een sector (of deelstroom daarvan) betreft waarvoor op korte termijn geen
ontwikkelingen zijn te verwachten die leiden tut een hoogwaardiger verwì.jdering.
indien sprake is van een dynamische sector, wordt in principe de vergunning verleend voor een
periode van vijf jaar. Na deze periode zal de activiteit getoetst worden aan de dan geldende
minimumstandaard. Op deze wíjze wordt de impIementatie van innovatieve technieken bevorderd.
Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat om financiële overwegingen een langere termijn
gewenst kan zijn. In het MJP-GA ti is per sector gekeken of dit het geval is (toetsing vindt dan ook
per afvatstofsector plaats en niet per aanvraag) en is concreet aangegeven voor welke periode vergunning zal worden verieend. Indien een provincie een vergunning voor een van het sectorplan
afwi-jkende, langere termijn wil verlenen, zal een afwijkingsgrocedure van dit plan moeten worden
gevolgd. Voor de verschillende activiteiten binnen een inrichting kunnen verscbilfende termijnen
worden gehanteerd.
Re vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Op grond van het MJP-GA II kan een
vergunning voor de volgende afvalstoffen slechts worden verleend voor een periode van 5 jaar:
- olielwaterls’lib-mengsels;
- olief‘ilters;
- gebruikte chemicaliënverpakkingen (Gcv);
- ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- C2- en C3-afvalstoffen,
Derhafve is door North R&nery verzocht om een planafwijkingsprocedure in gang te zetten teneinde
de vergunning voor het be-/verwerken van alle afvalstoffen te kunnen verlenen voor een periode van
10 jaar. Op 1 S oktober 1998 is door de Stuurgroep MJF-GA beslist dat de gevraagde vergunning kan
worden verleend voor een termijn van 10 jaar, met uitzondering van de stromen Gcv en ofiefitters,
aangezien het overschrijden van de maximale termijn van 5 jaar gezien vanuit de doelstellingen van
het MJP-GA fl voor deze afvalstoffen niet wenselijk wordt geacht. Het besluit van de Stuurgroep
MfP-GA 11 is in de vvgb en de Wm vergunning overgenomen.

Een voorwaarde voor effectieve en efficiënte verwi.jdering
van gevaarhjke afvalstoffen is dat
ontdoeners eenvoudig (laagdrempelig) terecht kunnen bij inzamelaars en be-/verwerkers.
Het aantal vergunninghouders en de mate van hun onderlinge conenrrentie is daarbij een belangrìjke
factor. Concurrentie leidt immers tot lagere tarieven en betere bediening van de ontdoenets.
Door het zoveel mogelijk openstellen van de grenzen binnen de EU voor de nut@ toe te passen
gevaarhjke afvalstoffen zal de concurrentie toenemen. Door deze beleidswijziging wordt er bij de
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen alleen nog bij de inzameling en definitieve verwijdering een
beperking aan de vrije markt opgelegd door de overheid.
Caoaciteit
Afs gevolg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogelijk bij gehjke mate van nuttige toepassing) zal geen capaciteitsregulering meer plaatsvinden bij
de vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvah&&fen. Er zijn dan ook geen
redenen om de vergunning op grond van overwegingen met betrekking tot de capaciteit te weigeren.
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Door de meer vr@e markt bij het be-/verwerken (met name nuttige toepassing) van gevaarlijke
afvalstoffen, ontstaat de mogelijkheid dat Nederlandse gevanrhjke afvalstoffen moeten worden
uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door het he-/verwerken van buitenlands afval geen
capaciteit meer beschikbaar hebben. Aangezien dit een ongewild effect is, zal in,de vergunningen
voor het be-/verwerken van gevaartíjke afvalstoffen een acceptatiephcht voor Nederlandse
gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen. De acceptatieplicht betekent echter geen
verwerkingspficht voor vergunninghoudster. Daarbij zal geen tariefregulering plaatsvinden, ervan
uitgaande dat redelijke tarieven in rekening worden gebracht.
Spreiding
Vanwege de relatief geringe transportafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen om op grond
van overwegingen met betrekking tot de spreiding van inrichtingen de vergunning te weigeren.
Effectief toezicht
Goede verwijdering van gevaarhjke afvakstaffen vergt grote investeringen om het benodigde niveau
van milieubeschermende voorzieningen te realiseren. De kosten zijn mede hierdoor hoog.
Het niet volgens de regels verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen is derhalve verleidelijk.
Voor het bevorderen van een lekvrije verwijdering is vergroting van de handhaafhaarheid van
wezenlijk belang. De beleidskeuzen moeten bijdragen tot een goed controleerbare structuur.
Effectief toezicht op de verwijdering van gevaarhjke afvalstoffen is van essentieel belang.
Dit wordt bevorderd door: eenduidige definities in de diverse wet.- en regelgeving, zo mm mogelijk
schak& in de keten (de afvalstoffen via zo min mogelijk stappen/inrichtingen van primaire ontdoener
naar verwerker laten gaan), een overzichtehjk aantal vergunninghouders (bij inzamelen en definitief
verwijderen), een goede administratieiregistratie, een goede acceptatieprocedure en een zorgvuldigc
bedrijfsvoering. Aan de vergunning dienen dan ook voorschriften te worden verbonden met
betrekking tot het hanteren van goedgekeurde beschrijvingen van de administratie/registratie en
acceptatieprocedure e13 het wijzigen c-q. aanvullen van deze procedures.
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IV.3.3 Toetsing aan het TJP.A-95
fn het Tienjarenprogramma Afval 1995 - 2005 (TJP.A-95) is de planning opgenomen van de
eindverwerkingscapaciteit voor thermisch verwerken, storten en GFT-verwerken.
Het gaat hierbij om tien stromen, te weten: huishoudehjk afval, grof huishoudelijk afval, industrieel
(container) afval, bouw- en sloopafval, kantoor- win&+ en dienstenafval, reinigingsdienstenafval,
shredderafvai, niet-specifiek ziekenhuisafval, niet-reinigbare verontreinigde grond en residuen van slib afkomstig van het biologisch zuiveren van afvalwater.
De Minister van VRC?M en de provincies hebben in AOO-verband gezamenlijk de kaders voor het
TdP,A-95 aangegeven, waarbij de provincies zich, als een vorm van zelfbinding op het vlak van de
vormgeving van het beleid op dit punt, op de daarin neergelegde uitgangspunten hebben verenigd.
Deze uitgangspunten, met als vertrekpunt realisatie van de taakstellingen voor preventie en
hergebruik, behelzen onder andere dat:
* er een krappe programmering dient te zijn van verbrandingscapaciteit, waardoor bij hogere
resultaten van preventie en hergebruik geen overcapaciteit bij verbranding ontstaat.
Volgens het beleidsscenario is de hoeveelheid afval in 2005 voor eindverwerking slechts 60 % van
de hoeveelheid in het jaar t 991. Hiertoe moet preventie en hergebruik van afvalstromen toenemen;
l
de flexibiliteit van de verwijderingsstructuur moet worden bevorderd.
Verder is in oktober 1995 het Besluit stortverbod afvalstoffen van kracht geworden, om brandbaar
afval zoveel mogelijk richting verbrandingsinstaliaties te laten verwerken.
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Bij de inzet van nieuwe technieken waarbij matesiaal-hergebruik wordt nagestreefd en verwerking
van brandbare afvalstoffen, zoals bij het RUN initiatief, wordt aangesloten bij deze uitgangspunten:
meer hergebruik, verhoging van de flexibiliteit en zo min mogelijk storten van brandbaar afval.
5c realisatie van nieuwe technieken en de verwerking van afvalstromen met behulp van nieuwe
technieken, heeft invloed op het afvalaanbod aan bestaande en in aanbouw zijnde AVI’s.
Uit oogpunt van landelijke programmering is het daarom doelmatig dat provincies en gemeenten
aanvragen voor toepassing van nieuwe technieken, voor overleg en afstemming in het AOO brengen.
Voor de noordelijke provincies treedt daarnaast het NA0 eveneens adviserend op.
De Wm aanvraag en het bi.jbehorende MER zijn daarom naar het AOO en het NAO verstuurd.
Aanvullend op het TJP.A-95 is een eerste Tussentijdse Wijziging uitgebracht. 5eze gaat nader in op
im- en export van afvalstuffen. De be-/verwerking die North Refinery voor ogen staat, betreft niet een
eindverwerking. North Refinery mag daardoor ingangsstoffen uit het buitenland importeren.
Dit wordt via de EVOA verordening geregeld. De EVOA werkt rechtstreeks.
in het kader van vergunningverlening is de eerste Tussentijdse Wijziging niet direct relevant en er
wordt daarom hier niet nader op ingegaan.
in de periode tussen de ontwerpbeschikking en de definitieve beschikking is het ontwerp van de
Tweede Tussentijdse Wijziging definitief geworden. Naast enkefe tekstuele aanpassingen is de
strekking van de Tweede Tussentijdse Wijziging niet verandert. 5e tekstuele wijzigingen zijn in de
onderstaande tekst verwerkt.
Inmiddels is de Tweede Tussentijdse Wijziging door het AOO vastgesteld.
5e volgende voor het RUN initiatief relevante aspecten zijn hierin opgenomen:
o de wijziging biedt ruimte voor nieuwe thermische technieken, met name door vast te houden aan
de krappe programmering van de eindverwijderingscapaciteit;
l
gezien het beleidsscenario komt naar voren dat het aanbod van brandbaar afval daalt tot 5.4 Mton
in 2001 en daarna toeneemt tot 6.3 Mton in 2008, exclusief 0.4 Mton/jaar industriële slibstromen;
e vanwege technische problemen ab gevolg van de aard en energie-inhoud vau shredderafval kan
het niet worden verwerkt in bestaande AVI’s;
* voor het aanbod van industriële slibben is in het TJP.A-95 geen verbrandingscapaciteit
geprogrammeerd;
l
provincies en gemeenten brengen initiatieven voor hoofdgebruik als afval afs brandstof voor
overleg en afstemming in het AOU om te beoordelen of de mate van nuttige toepassing voldoende
is om af te zien van de capaciteitstoets;
hoofdgebruik van afval als brandstof of hoofdgebruik ten behoeve van een andere wijze van
l
energie-opwekking wordt gezien afs nuttige toepassing.
In de Tweede Tussentijdse Wijziging wordt vastgehouden aan eerr krappe programmering van de
verbrandingscapaciteit en is er ruimte voor nieuwe thermische technieken. Bovendien verdient het de
voorkeur hoog calorisch afval elders dan in AVf’s te verwerken,
Het RUN initiatief kan juist deze hoog calorische stromen, zoais bijvoorbeeld shredderafval en RDP,
goed verwerken. Er kan worden geconehtdeerd dat het RUN initíatiefaanstuit bij de strekking van
deze Tweede Wijziging TJP.A-95.
De toetsingscriteria voor verwerking van nietgevaarlijk afval zijn tevens neergelegd in het
Provinciaal Mitieubeleidsplan Groningen. De verschillende aspecten van doelmatigheid die in artikel
t _ I van de Wm zijn aangegeven, worden hierin onderschreven. Reze zijn:
1. contimnteit;
2. effectieve en efficiënte verwijdering;
3. capaciteit afgestemd op het aanbod;
4. evenwichtige spreiding;
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5. effectief toezicht.
Continuïteit
Indien toetsing van de financiële continutteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager worden
gevraagd een investeringsplan, een exploitatiepfan en/ofeen liquiditeitsprognose te verstrekken.
Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de fïnanciefe continu’iteit niet zou
zijn gewaarborgd.
Effectieve en efficiënte verwiideting
In het TJP.A-95 en in de Tweede Tussentijdse Wijziging is opgenomen dat nieuwe technieken moeten
voldoen aan de randvoorwaarden die de Minister van VROM heeft opgenomen in de Circulaire
Optimafiseren van de eindverwijdering van afvalstoffen:
* de introductie van nieuwe technieken voor eindverwijdering moet leiden tot een hoger
energierendement dan verwijdering in AVf’s;
l
de hoeveelheid te storten reststoffen mag in vergelijking tot eindverwijdering in AVl’s niet
toenemen;
l
de verwijdering van afvafstoffen dient in eigen land plaats te vinden;
0 nieuwe technieken moeten onderdeel vormen van of passen binnen de programmering van het
TJP,A-95.
Het RUN initiatief feidt tot een hoger energie-rendement en tot minder reststoffen in vergelijking tot
eindverwijdering in AVf’s. Ter advisering is het initiatief voor overleg en afstemming voorgelegd aan
het AOO en NAO.
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Voor vaste hoogcaforische afvalstoffen scoort de PEC op alle milieuthema’s beter dan een AVI en
wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor nieuwe eindverwerkingstechnieken: een hoger
energierendement en geen toename van reststoffen. Dit sluit ook aan bij het NMP 3 waarin prioriteit
wordt gegeven aan de inzet van afvaf voor energieupwekking met een hoger rendement dan AVf’s.
Zo wordt de energie-inhoud optimaaf benut en het storten van brandbaar afval geminimaliseerd.
Voor de te bewerken afvalstoffen die momenteel gestort worden blijkt uit het MER dat het RUNinitiatief in mifieuhygiënisch opzicht eveneens hoger scoort dan storten.
Capaciteit a&estemd op aanbod
fn de Tweede Tussentijdse Wijziging van het TJP.A-95 is opgenomen dat initiatieven voor
hoofdgebruik van afval als brandstof voor overleg en afstemming in het AOO worden gebracht om tc
beoordelen of de mate van nuttige toepassing voldoende is om af te zien van de capaciteitstoets.
Het Afval Overleg Orgaan (AOO) en voor de Provincie Groningen ook het Noordelijk Afval Overleg
(NAU) hebben dus een adviserende rol. Het advies dat naar aanleiding van de ontwerpvergunning is
ingebracht is bij de besfuitvorming betrokken.
Evenwichtige spreiding
111 het noorden van Nederland zijn geen installaties aanwezig die stromen zoals shredderafval,
papierrejects, hoogcalorische restfractie van bouw- en sfoopafval, efectronicaschroot, enz. even
hoogwaardig of hoogwaardiger kunnen be- of verwerken als het RUN initiatief.
Bovendien wordt in de toekomstige Wet tot wijziging van de Wm in verband met de toekomstige
afvalverwijderingsstructuur, spreiding als doelmatigheidscritetrium niet meer opgenomen.
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Effectief toezicht
Voor wat betreft toezicht wordt aangesloten bij het onderdeel ‘Effectief toezicht’ Voer gevaarfijke
afvatstoffen. Op de volgende wijze is invulling gegeven aan fret daar gestelde: ‘er dienen
voorschriften te worden verbonden met betrekking tot het hanteren van goedgekeurde beschrijvingen
van de adrninistratie/registratie en acceptatieprocedure en het wí.jzigen c.q. aanvuffen van deze
procedures’ :
. in de voorschriften zijn aan de acceptatie- en adminisrratieiregistratie-procedures nadere eisen
gesteld. Verder maken deze procedures onderdeel uit van het Certiva gecertificeerde KMZS van
het bedrijf. Boor aan de vergunning voorschriften te verbinden met betrekking tot het KMZS,
spelen de procedures van het KMZS een rol voor zover deze relevant zijn in het kader van
onderhavige vergunning;
m de acceptatie- en administratie-procedures zullen in een voortschrijdend proces aan de
inbedrijfsteffing van de nieuwe, in de aanvraag voorziene, installaties worden aangepast op
minimaal hetzelfde niveau als de huidige procedures. Verder streeft North Rcfinery naar 1SO
1400 1 in het jaar 1999, Wijzigingen van installaties zuilen worden opgenomen in het
mifieuzorgsysteem.

Ingevofge artikel 8.17, tweede lid, van de Wm kan een vergunning die betrekking heeft op cen
inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, voor
een termijn van ten hoogste tien jaar worden verleend. In de aanvraag wordt aangegeven dat deze
strekt tot verkrijging van een vergunning voor een looptijd van tien jaar.
Met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen (niet-gevaarlijke afvalstoffen) is er geen sprake van een
beleidskader waaruit zou moeten volgen dat op die afvalstoffen betrekking hebbende vergunningen
voor een kortere periode dan tien jaar zouden moeten worden verleend. Voorts blijkt zowel uit de
aanvraag als uit overwegingen elders in deze considerans dat de merites van het RIJN project zodanig
zijn dat de gevraagde vergunning voor een periode van tien jaar kan worden verleend.

2V.3.4

Beoordeling van algemene doetmatigheidsaspecten

Toegestane activiteiten
Er is een voorschrift gegeven waarin is opgenomen dat de ingangsstoffen alieen conform de in de
aanvraag weergegeven procesroute voor de betref‘fende stroom, mogen worden verwerkt.
Indien hiervan wordt afgeweken, maet dit aangevraagd worden.
In artiket 3 van de vvgb en voorschrift 14.2 van de Wm-vergunning zijn de toegestane vvgb-plichtige
activiteiten beschreven.
Tevens is vastgefegd in welke installatie de activiteiten op grond van de vvgb mogen worden
uitgevoerd.
Term&
In paragraaf IV.3.2 is gemotiveerd dat de vergunning kan worden verleend voor een periode van 10
jaar, met uitzondering van de vergunning voor het be-/verwerken van otiefílters en gebruikte
chemicafi%verpakkingen waarvaar vergunning kan worden verleend voor een periode van 5 jaar.
In paragraaf fV.3.3 is gemotiveerd dat met betrekking tot bedrijfsafvalstoE~~~1 de vergunning eveneens
kan worden verfeend voor een periode van tien jaar. Aangezien het wenselijk wordt geacht dat aan de
vergunning een concrete einddatum wordt verbonden, wordt in de voorschriften uitgegaan van de
datum van beschikken door GS. De vergunning wordt derhalve verleend tot 1 augustus 2004
respectievelijk 1 augustus 2009,
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Scheiden en gescheiden houden
Op 18 april 1998 is de “Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen” (27
maart 1998, stcrt. 72) in werking getreden. Qp grond van deze regeling dient de drijver van een
inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen de in ontvangst genomen afvalstoffen
behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, gascheidcn te houden van
elkaar, van andere afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten. Voorts dient de drijver
van de inrichting bij het in ontvangst nemen van gevaarlijke afvalstoffen de afvalstoffen behorende
tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvaistoffen te scheiden van elkaar, van andere
afvalstoffen en van stoffen, preparaten en andere producten. De regeling heeft een directe werking ten
aanzien van de daarin genoemde inrichtingen voor het opslaan, overslaan, be-/verwerken of
vernietigen van gevaarii,jke afvalstoffen en heeft derhalve ook betrekking op de inrichting van North
Refinery. Op grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd gezag indien het belang van de
bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning voorschriften verbinden
inhoudende dat bepaalde in de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen wel mogen worden
gemengd met daarin aangewezen andere stoffen. Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat het
bevoegd gezag op grond van hoofdstuk 8 van de Wm in de vergunningvoorschriften andere, nadere of
aanvullende bepalingen dan vermeld in de regeling kan opnemen met betrekking tot het scheiden of
gescheiden houden.
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Uit de aanvraag blijkt dat een aantal afvalstoffen, die zi.jn vermetd in de bijlage van de regeling, niet
gescheiden worden bewerkt door North Refinery. In de considerans (paragraaf fV.3.2) is reeds
aandacht besteed aan dit verzoek en is de doelmatigheidsbeoordeling uitgevoerd. Up grond van artikel
4 van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaartijke afvatstoffen wordt het North
Refinery toegestaan dat de bedoelde afvalstoffen gezamenlijk worden verwerkt, mits voldaan wordt
aan de voorschriften 3 en 4 van de vvgb en voorschriften 14.2 en 14.3 van de Wm-vergunning.
Acceptatieplicht
In de considerans is gemotiveerd dat vergunninghoudster een acceptatieplicht voor Nederlandse
gevaarlijke afvatstoffen wordt opgelegd.
Acceptatie en administratie
Effectief toezicht betreft één van de doelmatigheidsaspecten. Een goedgekeurde acceptatieprocedure
en beschrijving van de administratie bevorderen een effectief toezicht. 111 onderhavige aanvraag heeft
North Refinery een beschrijving van de acceptatieprocedure en de goederenadministratie opgenomen
met betrekking tot de huidige verwerking in de ohelijn. De provincie heeft aangegeven dat deze
beschrijvingen voldoen aan de daaraan gestelde randvoorwaarden, Derhalve is in de voorschriften
opgenomen dat vergunninghoudster verplicht is de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de
acceptatieprocedure en de goederenadministratie te hanteren. Met betrekking tot de te realiseren
uitbreidingen dient vergunninghoudster aanvullende beschrijvingen op te stellen en ter goedkeuring
aan te bieden aan de directeur. Deze beschrijvingen dienen tenminste drie maanden voordat de
betreffende installatie in bedrijf wordt genomen te worden overgelegd.
Wijzigingen in deze beschrijvingen mogen niet eerder worden doorgevoerd, dan nadat zij zijn
goedgekeurd door de provincie. De inrichting dient overeenkomstig de door de provincie goedgekeurde beschrijvingen in werking te zijn. In de Wm-vergunning zijn regels opgenomen met
betrekking tot de beoordeling van de acceptatieprocedure en de beschrijving van de admioistratieTarieven
In artikel 8.14 van de Wm is vastgelegd dat aan een vergunning voorschriften kunnen worden verbonden met betrekking tot tarieven van afvalstromen. Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om
gebruik te maken van deze bevoegdheid. Wel dienen de Minister en Gedeputeerde Staten de
mogefijkheid te hebben om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de tarieven.
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Dit is in de voorschriften vaatgefegd,
Stagnatie
Het is in het befang van de doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen dat het bevoegd
gezag op de hoogte is van stagnatie bíj de be-/verwerking. Dit is met name van befang indien
stagnatie kan leiden tot het niet meer accepteren van sfvafstoffen. Derhalve is in de voorschriften
opgenomen dat vergunninghoudster de stagnatie schriftefijk dient mede te delen aan het bevoegd
gezag.
Productspecificaties
Er zi*jn voorsefiriften opgenomen voor het geval dat vergunninghouder de na bewerking verkregen
minerafe olieproducten als brandstof wil afzetten. Verder wordt aan North RefÌnery een
mefdingspheht opgefegd indien wordt geconstateerd dat na be-/verwerking de geproduceerde
(afvaf)stoffen niet voldoen aan de vereiste specificaties die gelden voor hergebruik/nuttige toepassing
en derhalve moeten worden afgevoerd als afvalstuf.
Proefnemingen
In paragraaf IV.3.2 en IV.3.3 is aangegeven dat proefnemingen mogen worden uitgevoerd, voorzover
aan de beschikking een rapportageverplichting wordt verbonden.

De informatie die met fret rapportage-artikel wordt verkregen, verschaft de directeur en de djrecteur
Afvafstoffen meer inzicht ín het functioneren van de vergunde be-/ven;verklngsteeefinietcen
en het
bereiken van beleidsdoefsteffingen.

IV.4 Afweging ten aanzien van de onderscheiden milieucnmpartimeaten
Thans volgt een beoordetíng op grond van artikel 8.8, fid 1, van de Wm. Hierbij zijn de vofgende
aspecten betrokken:
a,
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
b.
de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als
c.
met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gefegen;
de mogefijkheden tot bescherming van het mifieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu,
d.
die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen dan wef zoveef mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
W.4.f Bestaande toestand van het milieu
De inrichting is gevestigd op het industrieterrein ‘Havenschap Deffzijf’. Hier zijn vele vormen van met
name cbcmische industrie gevestigd (ondermeer basismetaal-, chloor-, en basischemie).
Het industrieterrein bevindt zich direct ten oosten van Deffzijf en wordt aan de noordzijde begrensd
door fret Zeehavenkanaaf. Dit kanaal staat in directe verbinding met het Eems-Doffardestuarium,
hetgeen onderdeef uitmaakt van het milieubeschenningsIb~~d Waddenzee met als f~ooF&foeIsteffing
een duurzame bescherming en ontwikkeling waarbinnen mensehjke activiteiten mogelijk moeten zijn.
Het industriegebied wordt aan de zuidkant ontsloten door de Oosterhornhaven (respe&eveIf& het
Uosterhornkanaaf). Het gebied ten oosten en ten zuiden ervan heeft, naast de aanwezi&eíd van
enkele grote chemische fabrieken en het terpdorp Weiwerd, voornamelijk een agrarische bestemming.
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IV.4.2 De gevolgen voor het milieu en mogeiijkheden tot bescherming van het milieu
De milieuaspecten die van belang zijn, zijn de emissies naar de lucht, bodem en water, geluid, geur,

energie, externe veiligheid, gebruik van grondstoffen en productkwaliteit, aard en hoeveelheid
afvafstoffen en verkeer en vervoer.
Voor alle relevante componenten zijn ingevofge deze vergunning de toelaatbare emissies beoordeeld
en zonodig vastgesteld. Bij de vergunningverlenitlg zijn de bestaande toestand van het milieu en de
gevolgen voor het milieu betrokken.
Lucht
Vanuit de inrichting vinden emissies naar de lucht plaats. Het gaat hierbij om de volgende
emissiebronnen:
1. stookinstallaties (procesfornuizen, boiler, externe verwarming van de pyrolyse, WKC);
2. procesemissies (fakkels);
3. op- en overslag van ingangsstoffen en producten;
4. diffuse bronnen.

. :. .:

De emissies naar het milieucompartiment tucht ten gevolge van de stookinstatlaties, die behoren tot
de energievoorziening van de inrichting, worden beschreven in hoofdstuk 5 “Lucht” van de aanvraag.
In hoofdstuk 9 “Energievoorziening” van de aanvraag is de energievoorziening opgenomen met de
bijbehorende stookinstaltafies voor het verstaken van vloeibare en gasvormige brandstoffen, die in de
inrichting worden gegenereerd, ten behoeve van de procesvoering volgens het “huidig bedrijf
(huidige situatie) en volgens de “voorgenomen activiteit” (toekomstige situatie).
In het huidig bedrijf wordt alle elektriciteit geleverd vanuit het openbare net. De warmtevoorziening
(thermische energiebehoefte) van het huidig bedrijf wordt gerealiseerd met een drietal fornuizen voor
de destillatie en voor hete olie. In de wintermaanden wordt een stoomketel ingehuurd, die dan deel
uitmaakt van de inrichting, om de olievoorraad op temperatuur te houden. In de toekomst zat tijdens
de realisatie van de voorgenomen activiteiten in fasen een Warmte Kracht Centrale (WKC) worden
gebouwd. Met de WKC zal, op basis van Warmte Kracht Koppeling (WKK) het gehele bedrijf van
warmte en elektriciteit worden voorzien. Het overschot aan elektriciteit zal aan het openbare net
worden geleverd.
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De huidige stookinstallaties gebruiken als brandstof (zware) stookolie, die in het bedrijf wordt
geproduceerd. In de toekomst zullen de stookinstallaties in hoofdzaak synthesegas van de PECinstaflatie als brandstof gebruiken. De capaciteit van de WIK is mede afhankelijk van de hoeveelheid
synthesegas die in de toekomst wordt geproduceerd. Een overschot aan synthesegas zal bij voorkeur
worden verkocht als ingangsstof in de chemische industrie of anders worden verkocht als brandstof
voor ondervuring van stookinstallaties buiten de inrichting van North Refrnery. Re capaciteit van de
WKC-installatie is circa 10 M W-elektrisch (circa 30 MW-thermisch} als er een afnemer wordt
gevonden voor het synthesegas en circa 40 MW-elektrisch (circa 80 M W-thermisch) als het niet voor
de inrichting benodigde synthesegas wordt verstroomd (in stroom wordt omgezet) en de gegenereerde
elektriciteit (overschot) aan het openbare net wordt geleverd.
Ad J: Stookinstaltahx, Ir. Categorieën vm inricktingen uit Ize~ Ivb
Voor de beoordeling van de rechtstreeks werkende algemene maatregel van bestuur met betrekking
tot emissie-eisen die van toepassing zijn op stookinstallaties van een inrichting, is het van befang te
weten of het totale opgestelde thermisch vermogen beneden of boven de 50 MWth is.
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Voor North Refinery zijn drie situaties te onderscheiden:
t _ in de huidige situatie is het totaat opgesteld thermisch vemogea van de inrichting van Narth
Refinery beneden de 50 MWth;
2. indien er in de toekomstige situatie een afnemer wordt gevonden voor het synthesegas zal een
WKC-installatie van circa 30 MWth worden gerealiseerd en zat daarmee het totale &rmisch
vermogen van de inrichting beneden de 50 MWth blijven;
3. als het niet voor de WKC-instaltdie benodigde synthesegas in de inrichting moet worden
verwerkt, dan zat een WKC-installatie van circa 80 MWth worden gerealiseerd.
Daarmee komt het totate opgestelde thermisch vermogen boven de 50 MW&.
Op bladzijde 5 van de aanvraag zijn de categorieën van inrichtingen van bijlage 1 van het Ivb
opgenomen, die van toepassing zijn op de activiteiten van Natih Refinery ín het kader van deze
revisievergunning en het RUN-project. De categorie 1.3, onder b: inrichtingen voor het verstoken van
brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer, is dus ten onrechie niet opgenomen in
het overzicht op bladzijde 5 van de aanvraag.

De emissieeisen voor zwaveldioxide (SQ2), stikstofoxiden (NO,) en stof die van toepassing zijn
voor stookin.staftaGes op vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen zijn opgenomen in hd Besluit
emissie-eisen stookínstaltaties milieubeheer A (Bees-A) en in het Besluit emissie-eisen
stoakinstaltatie mitieubeheer B (Bees-B). Bees-A of Be&-B is van toepassing afhankelijk van het
totale opgestelde thermisch vermogen: beneden de 50 MWth is Bees-B van toepassing, daarboven
Bees- A.
De stookinstat iaties van North Refinery vatten voor het huidig bedrijf onder Rees-B omdat het
gezamenlijk thermisch vermogen van atte stookinstallaties tezamen aanzienlijk kleiner is dan 50
M Wth. Bees-B zat in de toekomstige situatie van toepassing blijven zolang het totale opgestetde
thermisch vermogen beneden de 50 MWth blijft.
In de toekomstige situatie waarbij een WKC-installatie van 80 MWth wordt gerealiseerd, zuilen de
dan aanwezige en nog te realiseren stookinstallaties onder Bees-A komen te vallen,
De hoeveetheden aan zwavel- en chloorverbindingen warden in het Besluit zwavelgehalte
brandstoffen respectievelijk Besluit organisch-hatogeengehahe van brandstoffen gereguleerd.
Deze besluiten werken beiden rechts@eeks,
Ten aanzien van de verbrandingsemissies van knstmonoxide (CO) en koolwaterstoffen {CxH,,) zi,jn
wij van oordeel dat de emissieconcentraties in tabel 5.2a (stookolie) en trabet $.3b (stookgas) voldoen
aan de stand der techniek. Het opnemen van emissievoorschriften voor CO en CxHy in de
onderhavige beschikking achten wij, mede gelet op de absolute emissies van deze componenten uit
tabel 5.2~ (blz. 34) van de aanvraag, niet relevant. Tabel 5.2a: Emissiewaarden voor procesfornuizen
(op stookolie) en tabel 5.2b: Verwachte emissiewaarden voor stookinstallaties op stookgas
voorgenomen activiteit, maken deel ui-t van de onderhavige vergunning.
Het Besluit tuchtemissies afvalverbranding (Bla ‘93) en de Regeling verbranden gevaarlijke
afvatstoffen van t 4 april 1998 zijn n& van toepassing op het RUN initiatief. Echter, om een toets te
kunnen uitvoeren ten aanzien van de emissieconcentraties van zware metalen en van de stoffen
polychtoordibenzodioxinen (PCDD’s) en potuchloordibenzofuranen (PCDF’s) uit tabel 5.2b, in de
rookgassen van de stookinstallaties bij het gebruik van gasvormige brandstoffen, zijn de
concentratiegrenzen uit het Bla ‘93 en uit, de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen
richtinggevend geweest. De emissieconcentraties van totrtat zware metalen en van de individuele
compollenten cadmium (Cd) en kwik (Hg) uit tabel 5.2b z$n atte kleiner dan de emissiegrenswaarden
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uit het Bla ‘93 voor de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen en kleiner dan de emissie-eisen uit
de Regeling verbranden gevaarlijke afvals~offen. De som van PCDD’s en PCDF’s uit tabel 5.2b is
kleiner dan de toegestane emissie-& van 0,l ng TEQ/m3 uit het Bfa ‘93 en uit de regeling van 14
april 1998. Voor de overige zware metaten uit tabel 5.2b worden in het Bla ‘93 en in de regeling geen
emissie-eisen gesEeld,

.,

Sij een vergelijking van de resterende emissieconcentraties aan zwáre metalen (As (arseen), Co
(kobalt), Cr (chroom), Cu (koper), Mn (mangaan), Ni {nikkel), Pb (lood), Sn (tin) en V fvanadium))
uit tabel 5.2b in de rookgassen (VerbrandiBgsemissies) van de stookinstallaties bij het verstoken van
synthesegas, met de emissie-eisen voor procesemissies uit de Nederlandse emissie Richtlijn 1992
(NeR ‘92) btijken de aangevraagde emissieconcentraties een factor 100 tot meer dan 1000 lager te zijn
dan de eisen uit de NeR ‘92; behoudens voor lood (Pb) welke een factor drie lager is.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeef dat de emissieconcentraties uit tabet 5.2a en tabel 5.2b
van de aanvraag votdoen aan de stand der techniek en aan het ALARA-beginset uit de Wm.
Voor de monitoring van de emissies van zware metafen is gekozen voor de bepaling van de zware
metalen ín het synthesegas, Dit ís namelijk eenvoudiger uit te voeren dan bepaling aan de rookgassen
en geeft voldoende waarborgen aan de uiteindelijke emissies gezien de grote verschillen in de te
verwachten emissies en de grenzen die daaraan worden gestetd. De grenzen die aan de zware metalen
in het synthesegas zijn gestetd, zijn afkomstig uit de aanvraag: totaal gehalte aan zware metalen < 1
mg/m3, Cd c: 0,005 mg/m3 en Hg < 0,005 mg/m3.
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Er is voorgeschreven dat emissies van PCDD’s en PCl3B’s in het monítoríngprogramma moeten
worden opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt dat de emissie-eis uit het Bla ‘93 niet mag worden
overschreden.
Uit tabel 5.2~: Gegevens rookgassen per stoskinstall&íe voor het huidig bedrijf, respectievelijk het
voornemen (voorgenomen activiteit in de eindfase) blijkt dat de absolute verbrandingsemissies van
kooldioxide (CX&), zwaveldioxide (S02), stikstafoxiden (NOx), koolmonoxide (CO),
koolwaterstoffen fC,Hy) en stof gering zijn. Uit de emissiecontoourefi van de componenten NO, en
SO2 in bijlage N van de aanvraag komt naar voren dat de bijdrage van North Refinery aan de
immissie van genoemde stoffen verwaarloosbaar klein is. Er worden geen immissienormen
overschreden ofopgevutd. Wij zijn van mening dat de verbrandingsemissies van het huidige bedrijf
en van de voorgenomen activiteit in de eindfase, ook bij een WKC met een thermisch vermogen van
circa 80 MW, milieuhygiënisch acceptabet zijn.

In de voorgaande beschouwingen zijn wij vrij uitvoerig ingegaan op de huidige en de toekomstige
energievoorziening met de bijbehorende stookinstallaties, op de categorieën van inrichtingen uit het
tvb die van toepassing zijn voor de aangevraagde revisievergunning en op de emissie-eisen die op
grond van Bees-A en/of Bees-B van toepassing zijn. Re emissie-eisen uit Bees-A en Bees-B werken
rechtstreeks voor de soorfen stookinstallaties (ketels, fornuizen, gasturbines en diesel- en gasmotoren)
die ín de beide besluiten zijn opgenomen. In de vergunning behoeven hierdoor geen emissie-eisen en
geen meet- en registratievoorschriften te worden opgenomen.
Met betrekking tit emissies van zware metalen, is een voorschrift opgenomen voor het bepalen van
zware metalen in synthesegas. De grenswaarden uit Bla’93 en de Regeling verbranden gevaarlijke
afvatstoffen (1998) zijn hierbij overgenomen.
Metingen aan PCDD’s en PCDF’s zijn in de voorschriften opgenomen bij het monitoringprogramma.
De maximale waarden waaraan getoetst moet worden, zijn eveneens overgenomen uit Bla’93.

.,.,.,.,.
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Naar aanleiding van een nadere beschouwing van het rechtstreehwerkende ffohh blijkt dat dit besluit
niet van toepassing is op gasvormige brandstoffen. fri relatie hiermee is voorschrift 2.2a opgenomen
waardoor aan North Refinery een norm wordt opgelegd met betrekking tot de som van de PCDD’s en
PCDF’s, in de rookgassen van de stookinstafíaties die met synthesegas worden gestookt.

ln de huidige situatie ontstaan emissies van koolwaterstoffen uit de bewerking van de oliehoudende
stromen. Het gaat hierbij om niet-gecondenseerde afgassen die onder normale bedrijfsomstandigheden worden afgevoerd naar de flare en worden geloosd.
Bij een toename van de capaciteit van de bewerking van de vloeibare (ofiehoudcnde) stromen zullen
deze emissies in potentie ongeveer evenredig toenemen. Verwacht wordt dat het om ruim 1 OBfl; kg per
jaar zal gaan. Ook in de eindfase betrefi dit niet een continue afgasstroom. Er is in de eindfase wel
een continue ‘purge gas’, waarmee permanent een waakvlam op de fakket van de olielijn brandend
wordt gehouden er! indringing van zuurstof wordt voorkomen. Door de waakvlam wordt zeker gestefd
dat alle KWS verbrartd worden en zullen er dus geen procesmatige KWS emissies pfaatsvinden in de
toekomstige situatie.
De hoeveelheid afgefakkelde koolwaterstoffen moet in de praktijk worden gemonitoord.
Dit dient in het monitoringprogramma te worden opgenomen. Indien hfijkt dat er cubstanti$fe
hoeveelheden koolwaterstoffen per jaar worden afgefakkeld, kan de directeur nadere eisen stellen aan
de wijze van behandeling van deze stroom. Het is daarbij van hetang of het een continue stroom
betreft, fn dat geval kan gedacht worden aan Baverbranden.
De pyrolyse en de smelter uit een PEC-lijn zuflen een afblaaspijpfakkel (stack) hebben, waaruit afleen
bij een noodstop zeer hete gassen worden afgeblazen. Die gassen zijn te heet om deze via een fakkel
van de oiìelijn te leiden. Het gaat om een veiligheidsvoorziening, die alleen in uitzanderirrgsgevaflell
gebruikt wordt (geen regutiere emissies).
Ten gevotge van de nieuwe activiteiten zuilen hij de voorgenomen verwerking van vaste stromen dc
volgende potenti&le bronnen van stof emissies worden geïntroduceerd:
l
de shredderinstallatie incfusief toevoer naar pyrolyse of smelter;
l
de verwerking van het pyrolyse residu (verkfeinen, ontijzeren);
l
slihdrooginstallaties;
a de toe- en afvoer van de smelters (voeding, flux, slakafsteek).
Deze processen zulfen in gesloten bebouwing plaatsvinden. Deze gehouwen worden op onderdruk
gehouden en voorzien van tochtsluizen. De fucfit in de bebouwing zal waar relevant worden
afgezogen en via een stof- en biofilter worden geleid. De fucht van de slibdrooginstallatie zat separaat
aan de installatie worden afgezogen en ook via een stof- en biofífter worden geleid.
111 geval van stofvorming zal er worden gesproeid.
in de voorschriften is opgenomen dat de stof dient te worden afgevangen met een doekenfitter.
Voor de maximale toegestane hoeveetheid stof is de NeR richtinggevend geweest.
Hierin staat een maximale waarde van 10 mg/m3 die in onderhavige vergunning is overgenomen.
Onder de proeesemissies worden ook de geuremissies verstaan. Geur wordt echter separaat
beharsdeid.
Ad 3. Up- en overslag van iqp~gsst~~~~ en pducien
Tijdens opsfag in tanks en bij het vuilen en uitpompen van tanks treden emissies van vluchtige
koolwaterstoffen op. Het gaat hierbij om zogenaamde adem-, verdrijvings- en uitpompveriiezen,
Emissiereducerende maatregefen zoats een inwendig drijvend dak, ventieldruk, isofatie en schilderen
van tanks zijnlwurden daar waar relevant toegepast.
Een schatting van de totale KWS-emissies uit tanks op basis van berekeningen is 1 A f .5 ton/jaar.
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Rij een verdubbeling van de opsiagcapaciteit, zoals verwacht voor de eindfase, zal de emissie ook
ongeveer tweemaal zo hoog worden. Dit wordt aanvaardbaar geacht zolang alle mogelijke
maatregelen in het kader van het KWS 2000 project daar waar relevant worden doorgevoerd,
Re verdrijvingsverbezen zijn klein: 35 à 45 kg per jaar. De verwachte maximale stijging is een factor
5 (in de eindfase). Een dampretoursysteem wordt aangelegd waarmee de beladingsenaissies voor de
huidige situatie en voor de toekomstige situatie met 90 % worden gereduceerd.
Er zal een actuahseringscyelus worden opgenomen in het zogenaamde ‘beheersplan KWS’ om de
KWS emissies te volgen in de verschiltende fasen van de realisatie. Dit zal worden uitgevoerd
volgens de KW%?000 methodiek zoals deze is weergegeven in het VRQM rapport ‘Emissiefactoren
Lekverliezen van apparaten en verliezen bij op- en overslag’ (DGM, publicatienummer 1993/8
publicatiereeks afvalstoffen, april 1993). Deze actualiseringscyclus heeft betrekking op op- en
overslag en diffuse emissie (zie ad 4).
Een tweetal zekere maatregelen uit KWSZOOO - Strategie 1992-2000 ten aanzien van op- en overslag
zijn in de voorschriften opgenumen. Het betreft RT 3 en RT 5, welke inhouden:
RT3: Het condenseren ofop andere wijze terugwinnen of vernietigen (met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen) van vrijkomende dampen als gevolg van de belading van
lichters met vluchtige vloeistoffen, zoals ruwe olie, benzine, nafta enz.
Door uitvoering van deze maatregel wordt de emissie bij belading van lichters gereduceerd
met tenminste 95 %).
RT5:
Het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen (met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen) van vrijkomende dampen als gevolg van de belading van
tankwagens en ketefwagens met vluchtige vloeistoffen.
Door uitvoering van deze maatregel zal de emissie als gevolg van het beladen van tankauto’s
afnemen met tenminste 95 %.
De op- en oversfag van (steek)vaste stoffen aai in gesloten bebouwing plaatsvinden. Deze gebouwen
worden op onderdruk gehouden en voorzien van tochtsluizen. De lucht zat worden afgezogen en via
een stof- en biofilter worden geleid, De geur- en stofemissies worden hiermee met 90 Z’t 95 %
gereduceerd en er zal daarmee naar verwachting geen onacceptabele hinder ontstaan.
Ad 4. Diffuse bronnen
De fruidige diffuse emissies worden geschat op 16 ton/jaar. Bij de tweetrapvsrdamper zijn de diffuse
emissies beperkter dan bij de atmosferische destillatiekolom. Waar zinvol wordt gebruik gemaakt van
mechanica1 seafs, dubbele seaís en spervloeistof.
Ook bij de nieuwe installaties voor de bewerking van vloeibare stromen, zullen maatregelen worden
genomen ter beperking van de diffuse emissies (via KWS rapportages aangeven).
De verwachting is dat ondanks de toenemende capaciteit, de emissies ongeveer gehjk zulten blijven.
Met behulp van een meet- en beheerssysteem worden de belangrijkste bronnen opgespoord en waar
mogelijk emissiereducerende maatregelen toegepast. De nieuwe instalfaties zullen, waar reLeva&,
minimaal op hetzelfde niveau worden voorzien van emissiereducerende maatregelen, als nu voorzien
in de KWS rapportage voor de huidige situatie.
De maatregel RT 6 uit KW%!000 - Strategie 1992 - 2000 is in dit kader voorgeschreven. RT 6 houdt
in:
RT 6: Het opstelfen en uitvoeren van een programma van intensieve controle en onderhoud bij
diffuse bronnen en emissies, zoals pompen, afsluiters en het schoonmaken van tanks.
Door uitvoering van deze maatregel kunnen diffuse emissies worden teruggedrongen met
circa 40 %.
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in de volgende tabel is een samenvatting gegeven van alle luchtemissiebronnen met wet- en
regelgeving en bijbehorende emissies,

2. B tal93 analoog toegepast

2. PCDD + PCDF

ng

N.B. De kwaliteit van het synthesegas is voorgeschreven ten aanzien van het totaal gehalte aan zware
metalen, Gd en Hg. De grenswaarden voldoen aan Bla’93 en zijn ontleend aan de aanvraag: totaal
zware metalen < 1 mg/m 3, Cd i 0.005 mg/m3 en Hg < 0.005 mg/m3.

Het MER en de aanvragen zijn opgesteld in de periode oktober 1997 tot en met juli l99&
Ten aanzien van klachten over geur is in juni 199S nagegaan of er in de voorgaande jaren klachten via
de Provincie Groningen zi.jn binnen gekomen. Op dat moment waren er geen klachten geregistreerd
en dit is ook als zodanig in het MER en de Wm aanvraag opgenomen. Echter, op 24 juli 1998 is een
klacht geregistreerd, die niet in het ‘MER is opgenomen. Het is befangrijk dat daarop is geatitendeerd
bij de inspraak. Nochtans wordt dit niet een ernstig tekort van het MER geacht, aangezim er voor de
voorgaande perioden geen klachten zijn geregistreerd en het er vooralsnog naar uitziet dat het hier om
incidentee1 optredende geurhfnder gaat.
Vanwege het lossen, overslaan en verwerken van diverse vloeibare en vaste afval- en reststoffen
zullen geuremissies optreden. De verwerking en de op- en overslag zullen in gesloten bebouwing
plaatsvinden, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de geuremissies kunnen worden
waargenomen. De lucht van gesloten bebouwing, van de slibdrooginstaliatie (heeft separate
afzuiging) en van de opslagbunkers zal waar relevant worden afgezogen en achtereenvolgens over een
stof- en een biofilter worden geleid.
Omdat deze voorzieningen worden aangelegd, wordt er geen geurhinder verwacht. Als toch blijkt dat
er geurhinder optreedt in de huidige of toekomstige situatie, dan zal een geuronderzoek worden
uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen worden getoetst aan 107 g.e./h,
Deze waarde is gekozen omdat beneden de 1 O7 g.e./h geen geurhinder wordt verwacht. Dit is
gebaseerd op de NER waarin een systematiek is gegeven waarmee een at.xepta~l geurhin$erniveau
kan worden bepaald. Indien uit het onderzoek blijkt dat deze waarde wordt overschreden, dan zat het
bevoegd gezag alsnog ambtshalve de vergunning ten aanzien van het aspect geur wijzigen.
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Water
Op het terrein wordt al het regen-, drainage-, huishoudelijk-, proces- en ander afvalwater opgevangen.
Het huishoudelijke water zal in een latere fase worden ontkoppeld en worden geloosd op de
gemeentelijke riotering. Er vinden derhafve geen ongecontroleerde lozingen plaats.
De verschillende afvalwaterstromen worden affrankehjk van de mogehjke verontreiniging in het
water in verschillende systemen opgevangen,
Huishoudelijk afvalwater, hemelwater en drainagewater worden opgevangen in een rioleringsstelse1
en geloosd op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen watergang.
Proceswater en water afkomstig van de plateaus die aange&ten zijn op het olielwatersysteem worden
via dit olie/watersysteem naar de vuilwateropslag geleid en gezuiverd.
Dit afvalwater is afkomstig van de volgende bronnen:
1. afloop centrifuge en decanter;
2. scheidingstanks na tweetrapsverdamper;
3, afscheiding na destilhxtie;
4. loogwassing benzineproduct;
5. afloop ontwatering zware fractie:
6. tankdrains;
7. aansiuiting plateaus;
8. thermische bewerking boorspoeling/-gruis.
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Het water wordt eerst ontdaan van olie door middel van een skimmer en vervolgens gezuiverd in een
aërobe zuivering waaraan aktief-kooi wordt gedoseerd (PACT-installatie). De PACT-installatie wordt
gezien als de beste bestaande techmek voor het zuiveren van dit specifÍeke afvalwater.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een bíorotor en in de toekomst van ultrafiltratie.
Het effluent zal op de riolering worden geloosd zodra deze is gerealiseerd en beschikbaar is.
Het Havenschap Delfzijl heeft besloten delen van het rioolstelsel te vervangen en daarvoor hoge
dichtheid poìyetheen (HDPE) voor te gebruiken.
Overeenkomstig de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer dienen voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool voorschriften in de Wm vergunning te worden opgenomen welke de
bescherming van de doelmatige werking van een openbaar riool, het door een bestuursorgaan beheerd
zuiveringstechnisch werk en de bij een openbaar riool en zuiveríngstechnisch werk behorende
apparatuur, garanderen. Er zijn in onderhavige vergunning voorschriften opgenomen waarin eisen aan
het op de riolering te lozen afvalwater zijn gesteld (voorschrift 9.2).
Ten aanzien van de kwaliteit van het afvalwater en het materiaal van het rioolstelsel (HDPE) wordt op
grond van producentinformatie en literatuurgegevens geconcludeerd dat de lozing normaliter geen ~
risico vormt Om aantasting van de HDPE-leiding bij calamiteiten te voorkomen is het zaak dat
adequaat op eventuele calamiteiten wordt gereageerd binnen het bedrijf. Daartoe is voorgeschreven
dat vóór aanvang van de lozing op de riolering moet worden aangetoond op welke wijze is geborgd
dat anverwachts hoge concentraties aan verontreinigingen in het water procesmatig worden vermeden
en beheerd (voorschrift 9.1).
Hoofdstuk 8 van de Wm ziet niet toe op de kwaliteit van het te lozen afvalwater als een Wvo
vergunning vereist is. Dit is de bevoegdheid (werkingssfeer) van de WVO. Een Wvo-vergunning is
inderdaad voor North Refinery vereist. In de Wvo-vergunning zijn daarom de nodige regels ter
waarborging van de kwaliteit van het opperviaktewater gestetd.
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Bodem
Binnen de inrichting kunnen potentieel bodemverontreinigende activiteiten plaatsvinden.
bij North Refinery zijn bijvoorbeeld tanks,
De potentiële bronnen van bod~mv~rontr~~njgi~g
procesinstaIlaties, opslagpfaatsen, laad- en losplaatsen, pompen en een leidingenstelsel waarin opslag,
verwerking respectievelijk transport van minerale oliën, miner& oliën bevattende en daaraan
gerelateerde ingangsstoffen en producten, plaatsvindt.
Op die ptaatsen waar mogelijk sprake kan zÍjn van lekkages, overstort, afspoeling van installaties
door hemelwater en/& calamiteiten beschikt North Refinery over een stelsel van bodembeschermende
voorzieningen, die regefmatig worden gecontroleerd. De kans op immissie vanuit deze bronnen is
derhalve verwaarloosbaar klein,
Het van oorsprong ondergrondse teidingenstelset is reeds voor een groot deel vervangen door een
bovengronds stelsel. Nieuwe installaties en leidingen zullen waar nodig worden voorzien van
bodembeschermende voorzieningen. Dit zal volgens de Nederlandse Richttijn Bodembescherming
Bedrijfsterreinen (NRB) worden uitgevoerd.
Met het totale pakket maatregelen dat reeds is getroffen en dat in de komende tijd verder wordt
gerealiseerd is het streven gericht op een beschermingsniveau van de bodem dat overeenkomt met
categorie A (dat wil zeggen eind emissie score 1) van de NRB, De NRB is een hulpmiddel bij het
kiezen van bodembeschermende voorzieningen en methoden van msnitoring. Met behulp van een
beslismodel wordt vastgesteld welke bodembeschermende maatregelen en voorzieningen voldoende
bescherming waarborgen
Het doorlopen van het stappenplan van de NRB wordt voorgeschreven. Indien de uitkomsten van het
stappenplan daar aanfeiding toe geven, zullen via een ambtshalve wijziging nadere
bodembeschermende voorzieningen aan de vergunning worden verbonden.
Voordat wordt begonnen met de bouw van een nieuwe installatie en de terreinverharding, dient North
Reflnery een bodem- en grondwateronderzoek te laten uitvoeren om de nulsituatie van het
bedrijfsterrein v&st te stellen.
Geluid
North Refinery dient voor wat betreft de getuidhinder te worden beoordeeld conform de
normsteltingen van de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder kent grenswaarden voor de
geluidsbelasting van vergunningplichtige inrichtingen welke op een gezuneerd industrieterrein zijn
gelegen, In het kader van deze wet is er rondom de industrieterreinen van Delfzijl een geluidzone
vastgesteld. De gezamenlijke geluidbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze
bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen.
Voor woningen binnen de zone (tussen industrieterrein en zonegrens) zijn toelaatbare geluid_
beiastingen vastgesteld, die eveneens geiden voor de gezamenlijke bedrijven.
Ten tijde van de vaststeliing van deze zone is reeds rekening gehouden met een verdere invulling van
het industrieterrein, met andere woorden er was geluidruimte ten behoeve van toekomstige
vestigingen edaf uitbreidingen gereserveerd.
De bisj de aanvraag gevoegde akoestische rapportage {bijlage 0 van de aanvraag) geeft de
geluidsbelasting op de omgeving. Het onderzoek is deels gebaseerd op metingen en deels op basis van
prognoses van de getuidemissie van de te plaatsen installaties. Met behufp van de gegevens uit het
akoestisch onderzoek kan, in samenhang met de gegevens die hebben geleid rot de vaststelling van de
zone, worden aangetoond dat de werkzaamheden van North Refinery niet of slechts in beperkte mate
bi.jdragen aan de gehtidsbelasting op de zonegrens.
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In het akoestisch rapport is op een aantal punten de geluidbelasting ten gevolge van de voorgenomen
activiteit berekend. Deze punten zijn Borgsweer, Weiwerd, de vastgestelde zonegrens aan de
oostzijde, de huidige 55 dB(A) contour aan de oostzijde en de huidige 50 dB(A)-contour aan de
zuidzijde. De equivalente geluidbelasting bedraagt op bovengenoemde 5 punten respectievelijk 35,
32,29,45, en 35 dB(A)-etmaalwaarde. De door North Refinery veroorzaakte geluidbelasting op de
immíssiepunten bij woningen is van een zodanig niveau (35 en 32 dB(A) etmaalwaarde), dat de
bijdrage van North Retinery aan de totale gefuidsbelasting op woningen als niet relevant kan worden
beschouwd. Kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (piekbelasting, Lmax) kunnen alleen
worden veroorzaakt door het verkeer op het terrein van de inrichting of tijdens laad- en
laswerkzaamheden, de overige bronnen zijn alle continu. Gelet op de grote afstand tussen de
inrichting en woningen binnen de zone wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van een relevante
piekbelasting, veroorzaakt door de activiteiten van North Refinery.
Tot slot is de geluidbelasting van het verkeer van en naar de locatie van North Refinery nog getoetst
aan de Circulaire ‘Gefuidhinder 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 96006 13 1). Volgens de jurisprudentie moet
regulerend worden opgetreden als het verkeer van en naar de inrichting akoestisch herkenbaar is ten
opzichte van het overige verkeer.
North Retïnery is gelegen op het gezoneerde industrieterrein met eigen ontsluitingswegen.
Het verkeer van de inrichting zal daardoor niet herkenbaar zijn in het overige verkeer.
Bovendien zal door het geringe aantal verkeersbewegingen, maximaal 48 vrachtwagens per dag, ín
relatie tot de afstand van de woningen tot de rijroute er geen overschrijding plaatsvinden van de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige
gebouwen.
Ten aanzien van het geluidsaspect kan worden geconcludeerd dat door het treffen van de
geluidreducerende maatregelen, zoals deze worden genoemd in hoofdstuk 7 van de aanvraag, er ín
alle opzichten sprake is van een voldoende reductie van de geluidsbronnen van North Refinery.
Met is dan ook niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden,
Wel is een maxímaie geluidbelasting (geluidsimmissie) in de voorschriften vastgelegd op een aantal
controlepunten rond het bedrijf, Daarbij is een splitsing gemaakt tussen de huidige situatie en de
uiteindelijke toekomstige situatie zoals beschreven in de aanvraag {voorschrift 8.1 respectievelijk
8.2). Aanvullend is een evaluatievoorschrift opgenomen zodat kan worden gecontroleerd of de
w-erkelijke geluidsbelasting geen overschrijding betekent van de met de geprognosticeerde
geluidemissie corresponderende geluidsbetasting (zie voorschrift 8.4).
Energie
In het belang van de bescherming van het milieu kunnen voorschriften met betrekking tot het
energiegebruik aan de vergunning worden gestefd. In de circulaire van de ministers van Economische
Zaken en VROM “Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wm” van 9 juni 1994, is beschreven op welke wijze dit dient te geschieden.
Deze circulaire zal in 1999 worden vervangen door een nieuwe circulaire.
Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek
wordt toegepast.
North Refïnery is toegetreden tot de Meerjarenafspraak tussen de chemische industrie en de overheid
over verbetering van de energie-efficiency. In dit kader heeft. een inventarisatie van het
energieverbruik pIaatsgevonden en is een energieplan opgesteld met maatregelen voor
energiebesparing. Ook voor de nieuwe activiteiten is gewerkt aan de optimalisatie van de
energiesituatie.
Eén van de doelstellingen van het RUN initiatief is het leveren van energie aan derden.
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Dit sluit aan bij het beleid van de overheid urn de ellergiesector te liberaliseren.
De uiteindelijke elektriciteit-opbrengst is afhankelijk van de mogelijkheden om synthesegas af te
zetten in de markt. De capaciteit van de WKC zal circa 10 MW zijn als er een afnemer wordt
gevonden voor het synthesegas en circa 40 MW ais het niet voor de eigen installatie benodigde
synthesegas wordt verstroamd en de gegenereerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net.
Veiligheid buiten de inrichtinq
Het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) heeft een algemeen deel en een bijzonder deel (met
name de pficht tot het opstellen van een externe veitigheidsrapportage (EVR)). Gezien de vergunde
maximale capaciteit geldt geen plicht tot het opstellen van een ISR. Het bedrijf zai wel vaJIen onder
paragraaf2 van het BRZO (algemeen deel, informatieverplichting).
Hierbij dient wef opgemerkt te worden dat dan de totale hoeveelheid benzeen op het terrein niet meer
dan 280 ton mag bedragen. Deze hoeveelheid is als grenswaarde bij de voorschriften opgenomen.
Doordat de inrichting onder de verplichting van paragraaf 2 van het BRZO valt, dient een algemeen
vciligheidsbeleid en een preventiebeleid voor zware ongevallen opgesteld te worden.
Voor çalamiteiten is een noodplan aanwezig. Dit plan zal stapsgewijs worden aangepast gaande de
realisering van de in de aanvraag voorziene nieuwe installaties.
De uitgevoerde maximum credible accident (MCA) berekeningen íaten zien dat de externe effecten
tot en met de eindfase nihil zîjn: het MCA betreft een effectafstand (bij 1 % letaliteit) van 204 meter.
Deze 204 m valt grotendeels binnen de inrichting.
Een veiligheídsstudie van instaIlaties buiten het werkpunt is in deze fase van het initiatief nog niet
uitgewerkt voor de nieuwe installaties. Dit zal piaatsvinden vc%r opstart van de ìnstaJIaties.
Het uitvoeren van deze zogenaamde HazUp studies is voorgeschreven. De resultaten van de HazOp
studies en de eventuele wijzigingen van de installaties die daaruit voortvloeien, dienen overgelegd te
worden aan het bevoegd gezag.
Grondstoffenverbruik
De ingangsstoffen voor zowel het huidig bedrijf als het RUN initiatief betreffen voor het beIangrijkste
deel afvalstoffen. Daarnaast zijn relatief kleine hoeveelheden hulp- en toeslagstoffen noodzakelijk.
Vanuit deze ingangsstoffen worden nuttig toepashare producten verkregen (zie paragraaf UI.4 van de
considerans van deze vergunning). Deze producten leveren een besparing up van grondstoffen díe
anders ingezet moeten worden voor de productie van de betreffende producten.
Doordat afvalstoffen worden ingezet en dus grondstoffen worden bespaard, kan gesproken worden
van een grondstoffenbesparing als gevolg van de huidige activiteiten en in de toekomst als gevolg van
het RWN initiatief.
Ter zake van de - aard en omvang van de - emissies die als resultaat van de voorgenomen
activiteiten zullen worden vermeden, wordt verwezen naar de LCA berekeningen zoals deze in het
MER zijn opgenomen.
Afvalstoffen
Het beleid op het gebied van afva&offen heeft als doelstelling te komen tot een verdere vermindering
van afvalstoffen. Door het huidig bedrijf en door het RUN initiatief kunnen afvalstoffen worden been verwerkt.
In de huidige situatie ontstaan binnen de inrichting 17 soorten afvaIstoffen. (zie Tabel 4.4.a van de
aanvraag). Tot aan de realisatie van een PECIÍjn zullen deze afvalstoffen worden geregistreerd en
afgevoerd naar daarvoor erkende verwerkers.
Na realisatie van de eerste PECIijn kunnen de afvalstoffen (behatve kwikhoudende afvalstuffen en
boorgruis) door North Refinery z.eIf worden verwerkt als voldaan wordt aan de randvoorwaarden
zoals deze zÍjn beschreven in paragraaf IV.2.2 en in voorschriften 14.2 en 15.6.
Na realisatie van een PECIijn zal er uiteiadeIijk ongeveer 13.000 ton/jr boorgruis en 7 ton/jr beladen
kool resteren. Na realisatie van een aparte PEClijn voor het verwerken van kwikhoudend afval, zal
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beladen kool in een aantal gevallen ook binnen de inrichting verwerkt kunnen worden.
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op aanvraag dient ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het
miiieu van het verkeer of het vervoer van goederen van en naar de inrichting in de overwegingen te
worden betrokken, De aanvoer van ingangsstoffen vindt thans plaats per vrachtauto en schip.
De afvoer van producten geschiedt eveneens per vrachtauto en schip.
Verder vindt er verkeer plaats van personenauto’s van het personeel en bezoekers van en naar het
bedrijf.
Het aantal transporten bestaat momenteel uit maximaal 4 voertuigen per maatgevend etmaal.
Het transport vindt alleen overdag plaats.
indien er geen spoorlijn wordt aangelegd zal atle landtransport over de weg plaatsvinden.
fn totaal neemt het aantal voertuigen toe tot maximaal 48 containerauto’s en tankwagens per
maatgevend etmaal. Het transport blijft zo veel mogelijk overdag plaatsvinden.
In de spoorwegvariant zal een gedeelte van het landtransport per spoor plaatsvinden.
Maximaal zullen er 4018 wagons per jaar gaan rijden.
Het vrachtverkeer in de spoorwegvariant neemt dan toe tot 26 / 35 per dag.
In de situatie zonder spoor is de verwachting dat er 52 tot 86 zeeschepen en ISO tot 226
binnenschepen per jaar worden ingezet. Indien er gebruik kan worden gemaakt van een spoor zullen
er 42-64 zeeschepen en 144 - 216 binnenschepen per jaar voor North Refinery actief zijn.
Deze toename van het aantat verkeersbewegingen door het initiatief van North Refinery is ten
opzichte van de huidige situatie en de autonome groei gering. Er wordt daarom geen verhwgd risico
door deze toename verwacht,
Opslag van inganasstoffen, producten en afvalstoffen
Voor opslagen van gevaarhjke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen geiden CPR-richtlijnen, die voor
opslagen aangeven hoe om te gaan met de risico’s vanwege externe veiligheid, bodembescherming en
luchtverontreiniging.
Be volgende CPR-richtlijnen zijn op het RUN initiatief van toepassing:
0 de opstagptaatsen met een opslagcapaciteit die kleiner is dan íO ton, moeten voldoen aan
CPR 15-1;
l
de opslagplaatsen met een opslagcapaciteit van tenminste 10 ton, moeten voldoen aan
CPR 15-2;
l
CPR 9-2 is van toepassing op bovengrondse opslag van vloeibare aardoiieprodueten in kleine
installaties. Onder kleine installaties wordt onder andere verstaan niet meer dan 40.000 1~3 voor de
opslag van Kl en K2 stoffen;
l
CPR 9-3 is van toepassing op bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten in grote
instafiaties. Onder grote installaties wordt onder andere verstaan meer dan 40.000 m3 voor
vloeibare aardolieproducten welke tot de KO, K 1, K2 klasse behoren;
I CPR 9-6 is van toepassing op de buiten opslag van K3 stoffen in bovengrondse tanks tot een
maximale inhoud van 150 m3. CPR 9-6 is niet van toepassing op opslag van stoffen met een
vlampunt tager dan 55 “C.
Voor de huidige situatie wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde CPR richtlijnen. Ook de nieuwe
opslagfacihteiten zulien aan de van toepassing zijnde richtlijnen dienen te voldoen.
De maximale capaciteit van de tanks is in onderhavige vergunning vastgelegd door Bijlage M van de
aanvraag ‘Tankenpark en opslag olie- en PEC-lijn’ onderdeel te maken van onderhavige vergunning.
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IV.4.3 Twkomstige oatwikkefingen
Op dit moment zijn bij ons dan wef bij North Refinery, geen toekomstige ontwikkefingen bekend
(anders dan die op onderhavige beschikking betrekking hebben en die zijn genoemd in de aanvraag),
die van invloed kunnen zijn op onze beslissing op de aanvraag.

IV.4.4 Afrondende opmerkingen
In de aanhef van het onderhavige hoofdstuk lV,4 is aangegeven dat de in dit hoofdstuk neergelegde
afwegingen en beoordelingen zijn uitgevoerd op basis van artikel 8.8, eerste lid, van de Wm.
In aanvulling hierop merken wij op dat de toetsing aan de in artikel 8.8, tweede en derde lid, van de
Wm opgenomen criteria, voorzover deze criteria bij de beoordeling van de voorliggende aanvraag aan
de orde zijn, eveneens heeft plaatsgehad in de overwegingen van de onderhavige beschikking, hetzij
in hoofdstuk iV.4 hetzij in andere hoofdstukken van onderdeel 1%’ van de considerans.
Ten dotte merken wij op dat bovendien, ingevolge artikel 8.9 van de Wm, er zorg voor is gedragen
dat de onderhavige beschikking geen strijd kan opleveren met regels die met betrekking tot de in de
aanvraag voorziene inrichting van kracht zijn bij of krachtens de Wm dan we1 bij of krachtens de in
artikel 13.1, tweede lid van die wet genoemde wetten.

1V.S

Beschrijving en opzet van verscheidene plannen

In de voorschriften van onderhavige vergunning z@n ten aanzien van verscheidene onderwerpen
plannen opgenomen. Het gaat hierbij om een noodplan, een aanvalsplan, een beheersplan KWS, een
beheersplan nieuwe instatlaties, een monitoringprogramma en laad- en losprocedures.
Er is gekozen voor deze opzet van de betreffende onderwerpen, omdat:
+ in de ioop van de tijd steeds nieuwe installaties worden gerealiseerd waardoor er steeds weer
andere situaties ontstaan. Het is vooraf niet precies bepaald op welke termijn welk soort
installaties zutlen worden gerealiseerd. Het is daarom niet zinvol in dit stadium bovengenoemde
plannen uit te werken;
a het bedrijf een KMZS heeft dat Certiva gecertificeerd is en ten aanzien waarvan het streven is dit
in de loop van 1999 te laten certificeren conform ISO 1400 1. De procedures en instructies met
betrekking tot de pfannen dienen te worden opgenomen in het KMZS;
l
hierdoor flexibiIiteit wordt ingebouwd waardoor bij nieuwe inzichten bepaalde aspecten kunnen
worden aangepast.

.:

Bij de vaststel ting van de voorgeschreven inhoud van de plannen is steeds per plan overwogen welke
van de volgende aspecten in dat plan zouden moeten worden beschreven.
0 risico-inventarisatie;
l organisatorische
maatregefen;
l
technische maatregelen en emissies;
* procedures en instructies;
+ communicatie.
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IV.6 Ingebrachte adviezen, opmerkingen en bedenkingen
IV.6.t Schriftelíjk en mondeling ingebrachte adviezen en opmerkingen t.a.v. het MER
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging en tijdens de gehouden openbare zitting,
zijn schriftelijke respectievelijk mondelinge reacties op het MER ingebracht.
Schriftelijke reacties zijn ontvangen van Bezirksregierung Weser-Ems, Landkreìs Aurich,
Samtgemeinde Bunde, De Dyklopers, Bie Crunen, Stadt Norderoey, mevrouw W, Remmerswaal,
Re Waddenvereniging, Gemeinde Jemgum, Wasser- und Schiffahrtsdirekticrn Nordwest, en
Gemeinde Krummhörn. Verder heeft het dagefijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa gemeld
dat zij geen op- ofaanmerkingen heeft.
Mondeling over het MER naar voren gebrachte opmerkingen zijn gegeven door De Waddenvereniging, de heer Riepma, mevrouw Remmerswaai en De Dyklopers.
De adviezen en opmerkingen alsmede de overwegingen ten aanzien daarvan, zijn uitgebreid in bijlage
7 van dit besluit opgenomen. In hosfdiijnen betreft het de volgende opmerkingen.
1. Luchtemissies:
a. hoeveel KWS emissies zijn er te verwachten;
b. wat is de bijdrage van de NO, en CO2 emissies aan het broeikaseffect en de
ozonlaagaantasting;
c. gedetailleerde gegevens over de verontreinigingen naar de lucht ten opzichte van de
richtwaarden ontbreken, evenals een beoordeling daarvan;
d. in eerdere stukken wordt gesproken over een ventsysteem. Waarom is dit nu weggeIaten.
2. Verwerking van stoffen en afzet van producten:
a. op welke wijze wordt slib uit de olielijn verwerkt;
b, kunnen alle producten worden afgezet;
c. hoeveel afvafstoffen ontstaan er;
d. North Refinery vraagt een groot aantal ingangsstoffen aan, zonder zich vast te leggen.
Kan dit volgens het bevoegd gezag. Bovendien, mag er zonder meer gemengd worden.
3. Controle, monitoring, beheersbaarheid, veiligheid:
a. hoe wordt de controle en monitoring uitgevoerd, in het bijzonder tijdens opstarten en
proefdraaien;
b, zijn de processen voldoende beheersbaar;
c, hoe is het MCA bepaald en welk ongeval betreft dit;
d. gezien de af- en aanvoer per schip, dient het risico van scheepsongeiukken te worden bepaald;
e, er wordt vastgesteld dat pyrolyse een niet te overzien risico met zich mee brengt.
Er is onvoldoende ervaring met pyrolyse-installaties om de emissies van dioxinen en furanen te.
kunnen weerleggen;
4. Geluid:
a. worden geluidsnormen overschreden.
5. Geur:
a. er wordt bezwaar gemaakt tegen het gestelde ín het MER dat er geen geurhinder zou zijn.
Er is wel geurhinder ten aanzien van North Refinery. De klachten betreffen de periode halfjuli
tot half augustus van 1998.
6. LCA berekeningen:
a. bij het bepalen van de hoogwaardigheid ís ervan uitgegaan dat er emissies vermeden worden die
anders bij het storten vrij zouden komen. Deze vergelijking is niet gerechtvaardigd omdat de
emissies nu in het ecosysteem ‘De Waddenzee’ terecht komen;
b. de grotere milieubelasting ís niet afgezet tegen emissies die elders worden verminderd:
c. bij de berekening van de milieueffecten zÍjn de milieueffecten van transport ten onrechte niet
meegenomen.
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7. Overige:
a. wordt de stand der techniek voorgeschreven;
b. het RUN initiatief heeft geen positieve invloed op het Eems-Rolfard gebied. Het betreft zelfs
een negatieve invloed. Op basis van afspraken tussen Nederland en Duitsland, dient daarom dit
initiatief niet te worden vergund;
c. er wordt op aangedrongen zo snel mogelijk een einde te maken aan de gedoogsituatie;
d. er wordt gevreesd dat de deuren worden opengezet voor grootschalige afvalverwerking in de
regio Delfzijl, met daarmee een toename van transport en van de milieubelasting en mogelijk
een aanzuigend effect van andere afvalstromen;
e. er mag niet onnodig met afval worden gesleept. Er is onvoldoende aangetoond dat het hier om
regionaal afval gaat. Zeker in geval van oliehoudend afval wordt hieraan getwijfeld;
f, als tegenwicht voor het flexibel willen zijn van het bedrijf ten aanzien van ingangsstromen,
wordt gevraagd om duidelijke doelvoorschriften;
g. ten onrechte is de PKB Waddenzee als toetsingskader niet uitgewerkt;
h. het meest mitieu vriendetijke alternatief is niet voldoende uitgewerkt;
i. op welke wijze wordt de bodem gesaneerd,
j. op welk termijn wordt de riolering gerealiseerd;
k. er wordt aangegeven in het MER dat er geen bebouwing is binnen twee kilometer van het
bedrijf. ff r. Riepma woont echter op 1.2 kilometer afstand.
Daarnaast is een aantal vragen gesteld over de emissies naar het water en de behandeling van
afvalwater. De overwegingen ten aanzien hiervan zijn in de WVO vergunning opgenomen.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1 a. In de huidige situatie komen onder normale procescondities maximaal 18 ton per jaar aan
kooIwaterstofemissies vríj. Bij een toename van de capaciteit van de bewerking van de vloeibare
(oliehoudende) stromen zullen de procesemissies in potentie ongeveer evenredig toenemen,
Het voornemen is deze emissies door een continu brandende fakkel te verbranden- Hierdoor zullen
er geen procesmatige koolwaterstofemissies piaatsvinden in de toekomstige situatie.
l b, Iedere CO2 en NO, emissie levert een bijdrage aan het broeikaseffect respectieveiijk de
verzuring. Echter, de hoeveelheden die vrijkomen door het RUN initiatief zijn dusdanig klein dat
er niet gesproken kan worden van een wezenliike bijdrage.
1 c. Het is de gebruike#ijke gang van zaken dat het bedrijfde emissies in de aanvraag voldoende
duidelijk weergeeft zodat het bevoegd gezag deze emissies kan toetsen aan de grens- en
ricbtwaarden en een beoordeling geeft, In de aanvraag van North Refinery zijn er voldoende
gegevens over de luchtemissies en de emissies naar het water opgenomen, zodat het bevoegd
.gezag deze emissies kan toetsen aan de grens- en richtwaarden en een beoordeling kan geven.
1 d. Het ventsysteem is destijds niet doorgegaan. Op het ogenblik is er geen aanleiding dit alsnog op te
nemen. Er zal wel een damp-retour systeem worden gei’nstalleerd.
2a. Het slib uit de olie-lijn wordt in de toekomst in de PEC installatie verwerkt.
2b. Het is onzeker of er een markt bestaat voor het zout dat na indampen overblijft, het aanbod aan
zout overtreft de vraag waardoor het weinig marktwaarde heeft. Het indampen van het water wordt
daarom nog nader onderzocht.
2c.De hoeveelheid af te voeren stoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast is minimaal.
De hoeveelheden afvaistoffen die gegenereerd worden zijn in het MER en de aanvraag aangegeven
{zie ‘Fabel 4.4.2 van de aanvulling op de Wm aanvraag).
2d. In de beschikking zullen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de ingangsstoffen
die mogen worden be-/verwerkt.
Het gehele KUN concept is niet te bedrijven met een specifieke afvalstof, daarvoor is vermenging
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binnen bepaalde grenzen noodzakelijk. Het standpunt van de minister is dat mengen mag maar dat,
indien een stof hoogwaardig kan worden be-/verwerkt, deze dan hier zoveel mogelijk buiten moet
worden gehouden. Dit standpunt wordt hier gevolgd.
3a. In de vergunning is een voorschrift opgenomen voor het opsteflen van een monitoringprogramma
dat ter goedkeuring aan de directeur moet worden overgelegd.
3b. De beheersbaarheid van de processen wordt voldoende geacht. In noodsituaties is het volgende
voorzien, Elektriciteit kan worden geleverd door de WKC en het openbare net. Door deze dubbele
stroomvoorziening is de kans op uitval zeer klein. Sij stroomuitval zullen pompen, compressoren,
luchtkoelers, centrifuges e.d. stilvallen. De invoer en afvoer van stoffen valt hierdoor stil.
Bij overdruk zullen de mechanische veiligheidskfeppen afblazen. Giftige of anderszins gevaarlijke
afgassen zoals H2S, CQ en f-12 en grotere hoeveelheden koolwaterstoffen worden altijd afgeblazen
naar de fakkel. Niet-brandbare of niet-giftige gassen worden merendeels afgeblazen naar de
atmosfeer.
Vloeistoffen worden opgevangen ín het riool of in daarop aangesloten opvangbakken.
Beperkende maatregelen zijn voorzien: kleppen vallen in veilige stand, gasmotoren worden
automatisch uitgeschakeld en verder zijn er verschillende noodstroomvoorzieningen aanwezig,
3c. Het Maximum Credibfe Accident (MCA) is bepaald met behulp van het softwarepakket
EFFECTS2 Version 2.1.) 1996. Het betreft het ongeval waarbij een H2S-gaswolk vrijkomt uit de
hydrofining, met een effectafstand (bij 1 % letaliteit) van 204 meter.
3d. Ten aanzien van de scheepvaart is diverse wet- en regelgeving van toepassing. Er is geen totaal
verbod, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
3e. Er zijn af twee pyrolyse installaties operationeel, Bij één daarvan zijn lucht-emissies gemeten.
De resultaten zgn gebruikt ten behoeve van het MER. In het MER staat ook de literatuurverwÎjzing,Hierbij is gebleken dat deze emissies ruim binnen de Duitse en Nederlandse normen
vallen.
4a. De Dienst Ruimte en Milieu heeft het rekenmodel van North Refinery gecombineerd met het
zonebeheersmodel van het gehefe industrieterrein. Door middel van berekening op een aantal
rekenpunten is gecontroleerd of de betreffende activiteiten passen binnen de geluidzone en de uit
de zone voortvloeiende grenswaarden.
Na vergunningverfening en reaIisatie van de installaties wordt de geluidbelasting door metingen
gecontroleerd.
In de huidige situatie bestaat aan de oostzijde nog ongeveer 1000 meter ruimte tussen de actuele
geluidbelasting van 50 dB(A) en de zonegrens. Deze afstand is ook nog ongeveer aanwezig tussen
de actuele 55 dB(A) contour en de woningen van Borgsweer.
De geluidbefasting bij de woningen in Borgsweer neemt ca 0,2 dB toe als gevolg van de bijdrage
van het bedrijf North Refinery in zijn geheel.
5a. I-Jet MER en de aanvragen zijn opgesteld ín de periode oktober 1997 tot en met jufi í998.
Ter bepating van de emissies van geur uit de inrichting van North Refinery en de eventuele
invloed daarvan op de omgeving is in juni 1998 nagegaan of er klachten via de Provincie
Groningen zijn binnengekomen. Op dat moment waren er geen klachten geregistreerd.
Echter, van mevrouw Remmerswant is er een klacht geregistreerd op 24 juli 1998.
Overigens behoeft dit geen ernstig gebrek aan het MER te worden geacht, nu het er vooralsnog
naar uitziet dat het hier om incidenteel optredende geurhinder gaat. Bovendien heeft het bedrijf in
de aanvraag aangegeven dat de nodige maatregefen zullen worden genomen om het optreden van
geurhinder buiten de inrichting te voorkomen. In het kader van de vergunning is wel rekening
gehouden met deze klacht door een maximale geuremissie vast te steffen.
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óa. Bij het bepalen van de hoogwaardigheid zijn de vermeden emissies die anders op de stort zouden
zijn vrijgekomen niet meegenomen. Er is wel uitgegaan van de vermeden emissies die anders
zouden zijn vrijgekomen bij de productie van de producten die nu door Nor& Refinery in het
kader van het RUN initiatief zullen worden geproduceerd. Sij de huidige LCA methodiek wordt
bovendien geen rekening gehouden met de plaats waar de emissies vrijkomen.
6b. i3e LCR methodiek is gebruikt bij het toetsen van de hoogwaardigheid van de verwerking van de
ingangsstoffen met behulp van het RUN initiatief. Bij deze LCA methodiek zijn de vermeden
emissies gegeven die anders vrij zouden zijn gekomen bi,i het vervaardigen van de producten die
nu met het RUN initiatief worden geproduceerd.
6c.Met betrekking tot de doelmatigheidsbeoordeling wordt opgemerkt dat milieueffecten van het
transport conform de systematiek van het MJP-GA fl niet worden meegenomen bij de
doelmatigheidsbeoordeling. Opgemerkt wordt wel dat uit het MER MJP-GA 11 is gebleken dat de
milieueffecten van transport slechts een marginale bijdrage leveren aan het totaal van
mitieueff’eeten dat verband houdt met de be-/verwerking van gevaartíjke afialstoffen.
7a. Het uitgangspunt is dat de Stand der Techniek wordt gevolgd (Artikel 8.1 I lid 3 van de Wet
Mf&xbeheer).
7b. Van een negatieve invIoed op het Eems-Dollardgebied kan naar onze mening, geIet op de inhoud
vaff de ter inzage gelegde stukken, niet worden gesproken. Voorts zijn er bij ons geen verdragen
bekend die activiteiten verbieden die geen positieve invloed op het Eems-Deltard gebied hebben.
Het RUN initiatief moet bovendien verenigbaar worden geacht met het tussen Nederland en
Duitsland geldende Eems-Dollardverdrag en met het bij dat verdrag behorende milieuprotocol.
‘7~. Dat de gedoogperiode is overschreden, is het gevolg van een aantal onvoorziene omstandigheden,
Wij streven ernaar een einde te maken aan de gedoogsituatie in een tempo dat verenigbaar is met
een zorgvuldige voorbereiding van de beschikking op de voortiggende aanvragen om vergunning.
7d. Het is geenzins de bedoeling om van de regio Delfzijl een grootschatige afvalverwerkingsregio te
maken.
7e. De activiteiten van North Refinery hebben betrekking op nuttige toepassing van afvatstoffen.
Met betrekking tot nuttig toe te passen afvalstoffen wordt, in tegenstelling tot definitief te
verwijderen afvalstoffen, bij grensoverschrijdend transport niet getoetst aan het
nabijheidsbeginsel, Voor nuttig toe te passen afvatstoffen kan grensoverschrijdend transport
slechts worden geweigerd op grond van artikel 7, vierde lid van de Verordening (EEG) nr. 259193
van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van
afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (EVOA). Toetsing aan het
nabÍjheidsbeginse1 vindt daarbij niet plaats. Aangezien binnen de EGregelgeving en het daarop
gebaseerde beleid zoals vastgelegd in het MJP-GA 11 voor nuttig toe te passen afvalstoffen geen
beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de afstand tussen de locatie waar de afvalstof vrijkomt en de locatie waar deze vervolgens wordt verwerkt, zal toetsing aan het
nabijheidsbeginsel binnen Nederland niet leiden tut weigering van de vergunning.
In de PEC zullen toch zoveel mogelijk afvalstoffen uit de regio worden ingezet. Dit is zowel uit
milieuhygiënisch als bedrijfseconomisch oogpunt het meest gunstige scenario, waarvan mag
worden verwacht dat het ook kan worden gerealiseerd.
7f. Voor de beperking van de soorten en hoeveelheden aan ingangsstoffen zulfen doeIvoorschriften
worden opgesteld. Op deze voorschriften kan in het kader van de inspraak op de ontwerpbeschikking gereageerd worden.
7g. In hoofdstuk 3 van het MER is met de nodige uitvoerigheid ingegaan op de PKB-Waddenzee,
7h. In het WIER is conform de richtlijnen een beperking opgetreden ten aanzien van het meest
milieuvriendelijke (mma) alternatief. Met mma moet realistisch zijn (binnen doelsteílingen en
competentie liggen) en moet uitgaan van de best bestaande mogeIijl&eden ter bescherming van
het milieu. Dit is in overeenstemming met andere MER’s en voorschriften.

7i. North Refìnery heefi zich aangesloten bij het BSB-programma. Er is en wordt verder een aantal
hodemsaneringen uitgevoerd.
7j. Het ff avenschap Deifzijl heeft in februari 1999 de opdracht gegeven de riolering te vervangen.
7k. Het is inderdaad juist dat binnen 1.2 km bebouwing is.
x
fV.6.2 Ingebrachte

adviezen door de eammissie mex.

Na de bekendmaking van de aanvragen en het MER, heeft de commissie voor de m.e.r (hierna de
commissie) haar toetsingsadvies opgesteld (Toetsingsadvies 923-93, kenmerk U74%98/Vh/eh/92394, d.d. 9 december 1998). Dit advies is tezamen met het ontwerp van onderhavige vergunning ter
visie gelegd, Het advies luidt, in samenvattende vorm, ais volgt.
De commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Van een complexe
installatie worden, voigens de commissie, op heldere en overzichtelijke wijze het voornemen, de
milieuaspecten en de alternatieven besproken.
De vergelijking van de verwerkingsrouten met de minimumstandaard uit het MJP-GA 11 door middel
van LCA’s is op een correcte wijze uitgevoerd.
Op enkele onderdelen van het MER heeft de commissie opmerkingen gemaakt met aanbevelingen
voor de besluitvorming. Wet gaat hierbij om het volgende.
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1. Reststoffen PEC-íijn
Het zekerstellen dat alle producten uit de PEC-lijn kunnen worden hergebruikt, is in principe
mogelijk. Een effectieve monitoring van de kwaliteit van de invoer- en de uitvoerstromen is daarbij
noodzakefijk.
2. Storingen en calamiteiten
Gelet op de gefaseerde uitvoering van de onderdelen van het voornemen, wordt nader ingegaan op
storingen en calamiteiten op het moment dat de bouw van een installatie concreet aan de orde is.
Naar de mening van de commissie is dit een begrijpeIijke handelswijze, maar moet bij de
vergunningverlening wel zeker gesteld worden, dat dit te zijner tijd ook gebeuren zal. Daarbij moeten
praktijkervaringen met calamiteiten met vergelijkbare installaties elders worden betrukken.
3. Gecontroleerd verbranden versus affakkelen
Er is gekozen voor affakkelen van de KWS emissies in plaats van gecontroleerd verbranden, omdat
het slechts urn een zeer kleine afgasstroom gaat. Naar de mening van de commissie is dit voldoende
onderbouwing voor de keuze, maar betekent dit wel dat de hoeveetheid afgefakkeld6 KWS moet
_
worden gemonitoord. In de vergunning moet een grens aangegeven worden waarboven
heroverweging van de verwerkingswijze moet plaatsvinden.
4. Te hanteren normen voor emissies naar de lucht
De commissie adviseert bij de vergunningvertening aan te geven welke normen gehanteerd worden
voor de emissies naar de lucht.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Het opstellen van een munitoringprogramma is voorgeschreven in onderhavige vergunning.
Dit programma dient per nieuw te realiseren installatie te worden aangepast.
Sij het mooitoringprogramma dient ook aandacht besteed te worden aan de kwaliteit van de invoeren uitvoerstromen.
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2. Een HazUp is voorgeschreven vóór opstarten van een nieuwe installatie. Verder is een noodplan en
aanvalsplan voorgeschreven.
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3. ln de vaorschritieu is opgenomen dat ieder jaar de KWS emissies van de fakkels moeten worden
gemeten (voorschrift 2.6). Opmerking verdient dat in het geval de KWS emissies substantieel blijken
te zijn, het bevoegd gezag het affakkelen van de KWS emissies zai heroverwegen.
4. tn de vergunning is uitgebreid aangegeven welke normen voor de emissies naar de lucht zijn
geharbeerd .
Tot slot worden er door de commissie in algemene zin aanbevelingen voor verbeteringen in
toekomstige MER’en gedaan. Dit heefi betrekking op de aannamen die gemaakt moeten worden bij
het uitvoeren van LCA’s. Naar de mening van de commissie is het op dit moment niet duidelijk welke
de beste te hanteren aannamen zÌ.jn in het licht van enerzijds nieuwe inzichten en anderzijds het MfPGA fi. De commissie beveelt aan dat, vooruitlopend op toekomstige MER’en voor de verwerking van
gevaarti.jk afval, door de provincies een visie ontwikkeld wordt op de te hanteren aannamen.
Hiertoe zou bijvoorbeeld contact met het ministerie van VROM kunnen worden opgenomen.
Daarbij zou ook nader ingegaan kunnen worden op te stellen kwaUeitseísen aan de uitvoering van
LCA’s, zo& het uitvoeren van zwaartepunt- en gevoeligheidsanalyses,
Naar aanleiding hiervan zal de provincie Groningen dit onder de aandacht brengen in een overleg met
andere provincies.
ZV.6.3 Schriftefijk en mondeling ingebrachte bedenkingen
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging en tijdens de gehouden openbare zitting (29
maart I999), zijn schrifIe#Íjke respectievelijk mondelinge bedenkingen op de ontwerpbeschikking
ingebracht. Schriftelijke reacties zijn ontvangen van De Waddenvereniging (mede namens de
Stichting Mifieufederatie Groningen en de Stadt Borkum), Centraf Mudplant and Fluid Services,
Gemeinde Jemgum (mede namens de Stadt Weener), Gemeinde Krummhörn, Landkreis Aurich
(mede namens de Stadt Nordeney, Gemeinde Krummhöm, Gemeinde Juist en de Samtgemeinde
Hage), Naturschutzbund Deutschland/Kreisgruppe Emden, Bezirksregierung Weser-Ems, mevrouw
W. Kemmerswaal (mede namens mede-oadertekenden), N. Van Spaandonk en A, van der Pol, NAQ,
AOU, North Refinery.
Mondeling naar voren gebrachte opmerkingen ziju gegeven door mevrouw Remmerswaal, Gemeinde
Jemgum en De Waddenvereniging.
Ingediende bedenkingen die (ook) van toepassing waren op de verkfaring van geen bedenking zijn beantwoord in de definitieve verklaring (VVGB), de antwoorden zijn conform de eerder gevolgde
werkwijze (zie paragraaf 11) overgenomen in de beantwoording van de bedenkingen in bijlage 7.3 van
de definitieve beschikking Wm.
De bedenkingen alsmede de beantwoording zijn uitgebreid in bijlage 7.3 en 7.4 van dit besluit
opgenomen. Naar aanteíding van de bedenkingen hebben aanpassingen ptaatsgevunden van ontwerp
beschikking naar de definitieve beschikking, zie de verwijzingen bij de beantwoording irt bijlage 7.3,
Voor zover er geen verwìjzìng heeft p#aatsgevonden is de definitieve beschikking conform de
ontwerpbeschikking.

W.7 Ongewone voorvatfen met milieuschadelijke effecten
Indien ten gevoige van ongewone voorvahen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodemverontreiniging,
geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed, dienen daarop
door de vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat het hier gaat om een
vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de
regeting welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen in bijzondere
omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo
spoedig mogehjk 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
p taats meer voor regeting 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 het provinciaal bestuur in ieder geval
dienen te geschieden via teiefoannummer 06 - 53977863, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd
per tetefax onder nummer 050 - 3 i64632.
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IV.8 Realisatie van de installaties
Artikel 8.18 lid 1 van de Wm geeft aan dat een vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, het voornemen is gerealiseerd. In het tweede lid wordt
aangegeven dat hiervan kan worden afgeweken indien van te voren kan worden verwacht dat een
langere termijn nodig is.
Of inderdaad kan worden verwacht dat een langere termijn nodig is, is afhankelijk van
omstandigheden die per geval kunnen verschillen. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn
gelegen in de fysieke onmogelijkheid om bepaalde installaties binnen een periode van drie jaar te
voltooien en in werking te brengen. Bij North Refinery is deze onmogelijkheid gelegen in de
onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van het aanbod van de ingangsstoffen enerzijds en
de met de benodigde investeringen gemoeide kosten anderzijds. Deze onzekerheden en kosten, die
voor een belangrijk deef samenhangen met de eigen aard en hoedanigheden van de aan het RUN
initiatief verbonden aspecten, resulteren met betrekking tot de bÍj North Refinery aan de orde zijnde
situatie in een zodanige mate van onzekerheid dat thans kan worden verwacht dat, voor een
verantwoorde tenuitvoerlegging van de in het kader van het RIJN project voorziene uitbreidingen van
de inrichting van NO& Refinery, een langere tijd dan drie jaar nodig zal zijn voor het oprichten
(voltooien) en in werking brengen van de aangevraagde nieuwe installaties.
Echter, een periode van ten hoogste vijfjaar dient te worden beschouwd als de uiterlijke termijn
waarbinnen deze installaties dienen te zijn voltooid en in werking gebracht, aangezien slechts een
termijn van deze lengte nog kan worden beschouwd als een periode waarover, ten tijde van het nemen
van de beschikking op de aanvraag, nog een redelijk inzicht kan bestaan in de voor het milieu te
verwachten effecten. In dit verband is op te merken dat wanneer men een nog langere termijn zou
stellen, het bijkans onmogelijk zou worden nog een verantwoorde afweging te maken als bedoeld in
artikel 8.8 van de Wm, onder meer in verband met het bij die afweging betrekken van de bestaande
toestand van het milieu en het rekening houden met dan wet in acht nemen van gefdende
mîfieukwaliteitseisen. Ook in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp waarin het latere
artikel 8.18 van de Wet milieubeheer was opgenomen (Tweede Kamer 19% 1989,2 1087, nr. 3, pag,
8 1 ), wordt aangegeven dat de termijn die volgens het tweede lid van artikel 8.18 kan worden gesteld
“niet al te lang [zal] kunnen zijn, hooguit zo’n vijf jaar”.
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In dit verband is met betrekking tot het RUN initiatief het volgende van belang:
* in de aanvraag is aangegeven welke ingangsstoffen in principe verwerkt kunnen worden.
Echter, de onderhandelingen voor het daadwerkelijk verkrijgen van deze stromen voor het
verwerken in installaties van het RUN initiatief zijn volop gaande en zullen de komende jaren
bliljvend worden gevoerd. De realisatie van de installaties is uiteraard sterk a#hank&jk van de
uiteindefijke hoeveelheden aan ingangsstoffen die verkregen worden;
l
het betreft hier een grote investering die atleen bedrijfseconomisch verantwoord kan worden
gereafiseerd als dit gefaseerd gebeurt.
Een directe opbouw van de installaties tot de capaciteit van de eindfase zou het bedrijfsrisico dus
onnodig groot maken. Er wordt daarom als volgt afgeweken van de termìjn van 3 jaar zoals deze in
artikel 8.18 lid 1 van de Wm wordt voorgeschreven.
Met betrekking tot de installaties die binnen vyfjaar na het onherroepelijk worden van de
onderhavige vergunning zi,jn vottooid en in werking gebracht, getdt de vergunning tot en met I
augustus 2009, uiteraard met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
Met betrekking tot de installaties die wel in de aanvraag zijn opgenomen, maar met zijn voltooid en in
werking gebracht bimren vijfjaar nadat deze vergunning onherroepelijk is geworden, vervalt de
vergunning. Ais de wens mocht bestaan de desbetreffende installaties in een later stadium alsnog te
realiseren, zal alsdan een nieuwe aanvraag moeten worden ingediendAan de bij dit besfuit verleende vergunning is een voorschrift verbonden (voorschrift 15.4) dat, voor
zover hier van belang, inhoudt dat alleen ingangsstoffen mogen worden geaccepteerd die kunnen
worden be-/verwerkt overeenkomstig de beschrijving in de aanvraag. tn samenhang met het in het
vorenstaande overwwgene resutteert dit voorschrift IS.4 hierin dat aldus wordt gegarandeerd dat
íngangsstuffen slechts worden verwerkt op een wìjze die in overeenstemming is met de aanvraag, ais
ook dat slechts die ingangsstoffen zulien worden verwerkt ter zake waarvan de installaties, met
behulp waarvan vwfgens de aanvraag wordt bereikt dat die ingangsstoffen volgens de in de aanvraag
omschreven methoden dan wel methodieken worden be-/verwerkt, zijn gerealiseerd (voltooid en in
werking gebracht). Met andere woorden, er wordt zekergesteld dat de ingangsstoffen steeds zulfen
worden verwerkt op een voor eik van die stoffen dan wel elke categorie van stuffen in de aanvraag
beschreven wijze.
Hiermee wordt tevens bereikt dat be-/verwerking van - at dan niet gevaarlíjke I afvalstoffen in de
inrichting van North Refinery slechts plaats vindt op een niveau van hoogwaardigheid dat op zijn
minst gelijk is aan dat van andere methoden of methodieken en in veel opzichten hoger zal liggen.
Indien Nar& Refinery een ingangsstaf wil gaan be-/verwerken niet overeenkomstig de beschrijving in
de aanvraag, dan dient zij dit voornemen vóór de uitvoering daarvan aan het bevoegd gezag over te _
leggen. Dit is in voorschrift 15.3 opgenomen.
Tenslotte willen wij hier, zij het wellicht ten overvfoede, nog een opmerking pfaatsen over de
verhauding tussen de in het voorgaande besproken termijn van vijf jaar en de termijn van tien jaar als
bedoeld in artikel 8.17, lid 2, van de Wm die - behoudens enkefe uitzonderingen - in onderdeel IV
van het dictum van deze beschikking tot uitdrukking is gebracht. Bij de eerstgenoemde term+ gaat
het om een termijn waarvan het verstrijken tot gevolg heeft dat in de vergunningaanvraag opgenomen
maar niet verwezenlijkte (voltooide en in werking gebrachte) installaties niet meer kunnen worden
gerealiseerd en waarvan de ratio is gelegen in de noodzaak om ten tijde van het nemen van de
beschikking op de aanvraag de milieuhygiënische consequenties van de realisering van de
aangevraagde installaties ook in de tijd te kunnen overzien.
f3i.j de genoemde termijn van 10 jaar daarentegen wordt de duur ingegeven door overwegingen van
doelmatigheid, welke onder andere verband kunnen houden met de vraag naar de rentabihteit van de
in de aanvraag voorziene activiteiten en, slechts afs afgeleide daarvan, van de installaties die ter

realisering van die activiteiten als fysiek hulpmiddel benodigd zijn. fn overwegingen elders in de
considerans van deze beschikking zijn de redenen uiteengezet die hebben geleid tot de gevolgtrekking
dat - zowel voor gevaarlgke als voor bedrijfsafvalstoffen - de vergunning dient te worden verleend
voor een termijn van tien jaar. Gelet op het verschil in strekking tussen deze beide termijnen is er dus
geen sprake van dat - zo die vraag al mocht rijzen - de termijn van vijfjaar als bedoeld in artikel
8.18, lid 2, van de wet, waarvan de consequenties overigens rechtstreeks uit de wet vuortvlocicn,
onverenigbaar zou zijn met het stellen van een termijn ingevolge artikel 8.17, lid 2, van de. wet van
tien jaar, ter zake waarvan de wet de’te verrichten afwegingen in beginsel overlaat aan de inzichten
van het bevoegd gezag. Het is bovendien immers evident dat een termijn van tien jaar alleszins nodig
kan zijn voor een verantwoorde exploitatie van een binnen vijf jaar na vergunningverlening
gerealiseerde installatie.

De milieugegevens van het bedrijf en de resultaten van de interne audits zijn te allen tijde ter inzage
voor het bevoegd gezag. fn de vergunning is hiertoe een voor.schrift opgenomen (voorschrifi 10.1).
North Refínery heeft de belangrijkste beheersaspecten van milieuzaken, zoals taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden, vastgelegd in procedures. De procedures zijn een onderdeel van het KMZS
van North Refinery. Wij zijn van mening dat de procedures alleen impliciet dienen te worden
gekoppeld aan de vergunning. Dit betekent dat het bedrijf de vrijheid heeft de procedures te wijzigen.
Het bevoegd gezag toetst in het kader van het toezicht op de naleving van de vergunning echter wel
degelijk of de wijzigingen niet in strijd zijn met de vergunning (zie ook voorschrift 10.2).
Het bevoegd gezag spreekt het bedrijf derhalve aan op naleving van haar eigen procedures en
instructies, van de vergunning en van de direct werkende wet- en regelgeving. Met behulp van een
door ons op te stelien toezichtsplan wordt controle uitgeoefend op de resultaten van de bedrijfsinterne
milieuzorg van North Refinery en de naleving van de vergunning. Uit het vorenstaande blijkt dat de
afstemming over het mifieuzorgsysteem van het bedrijf met het bevoegd gezag fungeert als een
hulpmiddel ten behoeve van het toezicht op de naleving van de vergunning.
North Refinery heeft gekazen voor certificering van haar milieumangementsysteem op basis van de
norm die opgesteld is door Integrale Verwijdering Afvalstoffen (Certiva) en in 1999 op basis van ISO
1400 1, Hierdoor ontstaan voldoende waarborgen dat het eigen mitieumanagementsysteem goed
functioneert binnen de organisatie van North Refinery en goed wordt beheerd.
In verband hiermee is het stellen van gedetailleerde voorschriften enigermate beperkt gebleven en is
een op de inrichting en de aanvraag specifiek afgestemd voorschriftenpakket samengesteld.
In het milieujaarverslag moet North Refinery evalueren in hoeverre voldaan is aan de
voornemens/eisen ten aanzien van de milieudoelen. Door het vastleggen in de voorschriften van de
eisen waaraan het milieujaarverslag moet votdoen, geeft het milieujaarverslag een duidelijke
verantwoording richting omwonenden en andere belanghebbenden. Het milieujaarverslag is een
passief openbaar stuk.
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iV.10 Karakterisering van Wm aanvraag en relatie Wm aanvraag en vergunning
fV.lO.3. Karakterisering van Wm aanvraag
In de aanvraag, welke strekt tot verkrijging van een revisievergunning als bedoeld in artiket 8.4 van
de Wm, wordt onderscheiden tussen de huidige activiteiten (in de stukken doorgaans aangeduid als
“huidig bed+” of “huidige inrichting” of ook wel “huidige acitiviteiten”) en nieuwe activiteiten.
In verband met de huidige activiteiten moet het volgende worden opgemerkt. De huidige activiteiten
waren tot augustus I997 gereguleerd in een door burgemeester en wethouders van de gemeente
Delfzijl op 27 oktober 1992 verleende revisievergunning als bedoeld in artikel áa van de Hinderwet.
Deze vergunning is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak d-d. 7
augustus 1997, no. CUS.92.2353, vernietigd. Ten gevalge van deze vernietiging is de door
burgemeester en wethouders van de gemeente Detfiijl dd 11 juni 1985 aan de rechtsvoorgangster van
NO& Refmery verleende oprichtingsvertiunnii~~~
ter vervanging waarvan de vernietigde vergunning
van 27 oktober t 992 mede heeft gestrekt, opnieuw van kracht geworden.
E&x en ander houdt in dat thans voorligt een aanvraag voor een revisievergunning die enerzijds
betrekking heeft ap een bestaand gedeelte van de inrichting (en daarmee verband houdende
activiteiten), dat nog wordt bestreken door de oprichtingsvergunning van i 1 juni 1985, en anderzijds
op een gedeelte dat thans niet door een vergunning wordt bestreken; dit laatstbedoelde gedeelte valt
uiteen in de na 1985 gereatiseerde instaIIaties en ondernomen activiteiten, welke tot 7 augustus 1997
werden gereguleerd door de op 27 oktober 1992 verleende revisievergunning (en thans ressorteren
onder een gedoogbeschikking), en in alle overige installaties en activiteiten, waarvan de reatiseríng in
de komende jaren wurdt voorzien in het kader van het in de aanvraag en het MER uitvoerig
beschreven Recycling and Utilities Nor& (RUN) project.
De omstandigheid dat, binnen dit gehele scala van aangevraagde installaties en activiteiten, de onder
de oprichtingsvergunning van 11 juni 1985 ressorterende installaties en activiteiten daarvan slechts
een verhoudingsgewijs klein onderdeel uitmaken, zou de vraag kunnen doen rijzen in hoeverre er hier
in wezen sprake is van een aanvraag voor een geheel nieuwe opricktingsvergunnilig, Hierover is het
volgende op te merken. In de aanvraag is, globaal gesproken, sprake van twee productielijnen, te
weten de olie-lijn en de PEC-tíjn. De PEC-lijn is een geheel nieuw gedeelte en betreft installaties en
activiteiten die tot dusverre niet in de inrichting van North Refinery aanwezig zíjn geweest
respectievelijk daarin niet hebben plaatsgehad. Daarentegen betekenen de installaties en activiteiten
die in het kader van de otíe-lijn in de aanvraag staan beschreven het uitbreiden en diversifi&en van
activiteiten van een vergelijkbare aard als die waarop de vergunning van 11 juni 1985 betrekking
heeft. Nu dit betekent dat de door de vergunning van 1985 bestreken activiteiten naar hun aard
voortgezet blijven worden en er daarom geen sprake is van een geheel nieuwe af volstrekt
andersoortige inrichting, volgt hieruit dat de aangevraagde vergunning inderdaad moet worden
_
aangemerkt als een revisievergunning. Het feit dat in het kader van de PEGlgn er wet sprake zaI zijn
van geheet nieuwe instaftaties en activiteiten doet aan deze vaststelGag niets af,
Het onderscheid tussen een opriehtingsvergunning en een revisievergunning is van belang in verband
met het bepaalde in artikel 8.4, derde lid, van de Wm. Ingevolge deze bepaling kan het bevoegd gezag
de rechten die de vergunninghouder aan de eerder verleende vergunning ontleende, niet wijzigen
anders dan mogelijk zou zijn met toepassing van afdeling 8.1.2 van de wet. In deze afdeling worden
geregeld de wijze waarop en de omstandigheden en de voorwaarden waaronder een vergunning kan
worden gewijzigd of ingetrokken. Van deze afdeling 8. I .2 maakt ook deel uit artikel 8.22, op grond
waarvan het bevoegd gezag regelmatig dient te bezien of een verleende vergunning dient te worden
geactuatiseerd en daarbij dient te Ietten zowel op de ontwikkelingen op het gebied van de technische
mogelijkheden tot bescherming van het milieu als op de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu. Dit betekent dat ook de onder de oprichtingsvergunníng van 1985
ressorterende installaties en activiteiten in overeenstemming dienen te zíjn met, kort gezegd, de eisen
van de hedendaagse stand van de techniek. Dit brengt met zich mee dat in het onderhavige geval
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het materieel-inhoudeiijke verschit, zo daarvan af sprake zou zijn, tussen een aprichtingsvergunning
en een revisievergunning hoogstens marginaai zou zijn.
Met vorenstaande overziende is de slotsum dat de aangevraagde vergunning moet worden aangemerkt
als een revisievergunning.

R

IV.fO.2 Relatie vergunning en Wm aanvraag
f n verband met deze vergunning en de daaraan te verbinden voorschriften moge voor een goed begrip
nog het volgende worden opgemerkt, De te verlenen vergunning zaf worden gebaseerd op de op 3 f
jufi 1998 ingediende aanvraag en op de op f f september f998 daarop overgelegde aanvullingen.
De aanvraag met inbegrip van de aanvullingen bepaalt in beginsel de reikwijdte van de vergunning en
vormt daarmee tegelijkerti,jd de begrenzing van die reikwijdte. Rit wordt in onderdeel 1 van het
dictum verwoord, met name in de passage “op basis van”, Vervolgens wordt in onderdeel 11 van het
dietum aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van artfkef 8.11, eerste lid, tweede
vofzin, van de Wm deet uitmaken van de vergunning; dit heeft als rechtsgevolg dat de desbetreffende
onderdelen van de aanvraag en de daarin expliciet neergelegde dan wef daarin impliciet begrepen
maximale emissies naar de onderscheidene milieu-compartimenten voor vergunninghoudster rechtens
bindend zijn, op dezelfde voet als de aan de vergunning te verbinden voorschriften, zulks met dien
verstande dat voor zover in de voorschriften, binnen de door de aanvraag - kwafitatief en kwantitatief
- gegeven beperkingen, zou worden afgeweken van de eerderbedoelde onderdelen van de aanvraag.
de voorschriften bepafend zijn. De onderdefen van de aanvraag die op grond van artike? 8. f 1, eerste
lid, tweede volzin, van de Wm deel uitmaken van de vergunning enerzìjds en de aan de vergunning te
verbinden voorschriften anderzijds vormen tezamen het kernstuk van de vergunning; de in deze
onderdelen vervatte maximale emissies respectievelijk de in deze voorschriften opgenomen
verplichtingen zijn voor vergunninghoudster rechtstreeks bindend. Hiernaast geldt, onverminderd de
rechtskracht van de in de vorige zin bedoefde onderdelen en voorschriften, dat de aanvraag, met
inbegrip van de aanvuffingen daarop, de begrenzing vormt, qua aard en omvang, van de onder het
regime van de vergunning geoorfoefde activiteiten.

V.

.. .+%.,.
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AFSLUITENDE OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten,
voorschriften worden verbonden.
De ontwerp verklaring van geen bedenkingen, met kenmerk MBA nr. 99130972 VVGB 148, is op 9 maart 1999 door ons ontvangen, is geÏntegreerd in, en is gevoegd bij, de ontwerp-vergunning. De
definitieve verklaring van geen bedenkingen, met kenmerk MBA nr. 99186335 VVGB 148, is op 30
juni f999 door ons ontvangen, is geïntegreerd in, en is gevoegd bij, de onderhavige vergunningDe
voorschriften die aan deze vvgb zijn verbonden, zijn tevens opgenomen in de onderhavige vergunning
onder ‘Doefmatigheidsvoorschri+Ien’.

. . . _.

Y

gelet op de Wet milieubeheer en op het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
gelezen de brief van QpdenKamp Adviesgroep te Ben Haag, gedateerd 3 I juli 1998. kenmerk
NR\VEM-98.28231’820
en de daarbij overgelegde bescheiden, en gelezen de brieven van Nnrth
Refmery te Delfzijl, gedateerd 1 I september 1998, kenmerk respectievefijk NRIVEM-98.32.56&48,
NR\VEM-98.3257/849 en NR’iVEM-98.3260/850
en de daarbij overgelegde bescheiden;
bestuiten wij:
1.

aan North Reftnery Refining and Trading Holland B.V. te Delfzijl, op basis van de bij briefdd 3 I
juli 1998, kenmerk NR\VEM-98.2823/820, ingediende aanvraag en van de bij brief dd 1 I
september 1998, kenmerk NRIVEM-98.32571849,
overgelegde aanvullingen op de aanvraag,
te vertenen een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

ll. te bepalen dat de volgende onderdelen van de aanvraag en van de bijbehorende aanvullingen deel
uitmaken van de vergunning:
a. de hoofdstukken 3,6, 7 met uitzondering van Tabel 7. I .d, S,9 en 10;
b. de paragrafen 1 S, 2.1,X2,2.3,2.4,2.6,4. I .3,4.2,4.3,4.4,5.2-1 exclusiefTabel 5.2.c, 52.2,
11.2, 11.3,ll,4,11.5, 11.6,11.7,11.8en 11.9;
c, het acceptatiedocument;
d. bijlage M.
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te bepalen dat de gevraagde vergunning wordt geweigerd voor zover betreft het verwerken in de
PEC van oliehoudende boorspoehng en boorgruis waarvan de oliefractie kan worden opgewerkt
tot een herbruikbare olie die geschikt is voor het osrspronkeli,jke doel en het verwerken in de
PEC van regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.

IV. te bepaIen dat deze vergunning wordt verleend voor een termijn welke eindigt op 1 augustus
2009. met uitzondering van de verwerking van oliefilters en het opslaan en vervolgens be/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat of gebruikte chemicaliën
verpakkingen, waarvoor de termijn eindigt op 1 augustus 2004.

v.

te bepalen dat ingevolge artikel 8.1 S, lid 2, van de Wet milieubeheer de termijn waarbtnnen de in
de aanvraag omschreven installaties. voor zover deze niet reeds thans in werking zijn, dienen te
zijn voltooid en in werking gebracht, wordt vastgesteld op vijfjaren, te rekenen vanaf het
onherroepelijk worden van de bij dit besluit, onder 1, verleende vergunning,

Vl.

aan de vergunning als bedoeld onder f de navolgende voorschriften te verbinden, onderscheiden
in milieuvoorschriften en doeimatigheidsvoorschriften.

VUURSCHRHTEN

Milieuvoorschriften
1. Algemeen
2. Lucht
3. 3odem
4. Afvalstoffen
5, Energie
6, Opslag
7, VeiJigheid
8. Geluid
9. Riolering
10. Milieuzorg
1 1. Procesinstallaties
12. Laden en Jassen
13. Overige voorzieningen
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Doetmatiffheidvoorschriften
14. Be-/verwerken van vvgb-plichtige gevaarlijke afvalstoffen
IS. Be-/verwerken van niet-vvgb-plichtige gevaarlijke afvalstoffen, alsmede van niet-gevaaríijke
afvafstoffen

Milieuvoorschriften
1. ALGEMEEN
1.1 Te af Jen tíjde dient een verantwoordelijke deskundige van het bedrijf aanwezig te zijn, die in staat
is noodsituaties te beoordelen en in onveifige situatíes onmiddelhjk de vereiste maatregelen te treffen,
., ., .,
1.2 Voor de verschillende plannen die in onderhavige vergunning worden voorgeschreven die ter
goedkeuring aan de directeur moeten worden aangeboden, te weten het noodplan, het aanvafsplan, het
beheersplan KWS, het beheersphm nieuwe instaHaties, het monitoríngsprogramma en de laad- en _
losprocedures, geldt dat conform de goedgekeurde plannen dient te worden gewerkt.
1.3 De procedures en instructies met betrekking tot het noodplan, het aanvalsplan, het beheersptan
KWS, Jret beheersplan nieuwe instaflaties, het monitoringprogramma en de laad- en Josprocedures,
dienen te zijn opgenomen in het KMZS.
1.4 De maximale hoeveelheid aan ingangsstaffen voor de olielijn (exclusief de BRP) bedraagt
330.000 ton per jaar.
1.5 Re maximale hoeveelheid aan ingangsstoffen voor de PECJijn bedraagt 250.000 ton per jaar.
1-6 De maximale hoeveelheid aan ingangsstoffen voor de BRP bedraagt 20.000 ton per jaar.

2.1 De schoorstenen of het afvoerkanaal naar de schoorstenen moet(en j voorzien zíjn van een goed
ten behoeve van meetapparatuur.
bereikbare meetplaats en aansIttitmoge1Íjkheden
De aanstuitpunten moeten in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld.
Alle meetplaatsen moeten voldoen aan de eisen uit NEN-ISO 9096, voor zover van toepassing.
2.2 Binnen één jaar na het in bedrijf nemen van een nieuwe instaflatie waarmee synthesegas wordt
geproduceerd en daarna ieder jaar, dient in het gereinigd synthesegas te worden bepaald het gehalte
aan zware metalen
Het meetprogramma dient eén maand vtir de uitvoering van de metingen ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd. Bij de uitvoering van de metingen dient rekening gehouden te
worden met de richtlijnen in hoofdstuk 4, toetichting 4 en bijlage 5 van de NER {mei ?992), voor
zover van toepassing.
De concentraties mogen de volgende grenswaarden niet overschrijden: totaal gehalte zware metalen
f 1 mg/m3, Cd q O,OOS mg/rns* Hg < 0,005 mg/m3.
Indien blijkt dat de meetresultaten in de tijd constant zijn, kan in overleg met het bevoegd gezag de
meetfrequentie worden aangepast naar een frequentie van minimaal eén maal per drie jaar.
2.2~~ In rookgas vrijkomend bij het verstoken van synthesegas mag de som van PCCD’s en PCDF’s
niet meer bedragen dan 0,I ng TEQ/m3.
2.3 In het rapport van de metingen uit het voorschrift 22 moet tenminste het votgende worden
opgenomen:
l
de opzet van de controlemetingen;
* de toegepaste meetmethode (monsterneming, monster(voor)behandeling en anafysemethode);
* de bedrijf+ en procesomstandigheden die voor de beoordeling van de meetgegevens van belang
zijn;
* de resultaten van alle afzunderlijke metingen;
* de unnauwkeurigheid van de meetmethode, uitgedrukt als tweezijdig 90 %
betrouwbaarheidsinterval;
0 de toetsing van de meetresultaten (emissie-waarden) aan de bijbehorende voorschriften;
* indien een emissie-eis wordt overschreden: de maatregelen die zijn (worden) genomen om te
kunnen voldoen aan de vastgestelde emissie-eis.
2.4 Binnen 6én maand na ontvangst van het meetrapport ingevolge voorschrift 2.2, moet het
meetrapport worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
2.5 Ten aanzien van de huidige situatie dienen de zekere maatregelen RT3, RT5 en RTó uiterfijk 3 1
december 1994 te zijn gerealiseerd.
2.6 Van de procesinstalfaties, de activiteiten door ladenllossen en opslaan van Ingangsstoffen en
producten en van de diffuse emissies, moeten planmatig de emissies worden beperkt en bestreden.
Hiertoe dient een beheersplan KWS te worden opgesteld.
Het beheersplan moet in ieder geval bestaan uit:
l
systematische metingen, registratie en onderhoud van: tanks, diffuse bronnen,
olie/waterafsckeider, lossen en taden lichters, fakkel en overige emissies zoals deze zijn
opgenomen in de KW5 2000 melding t896;
* onderzoek naar het verder voorkomen en beperken van lekverliezen, zeker ten aanzien
afdichtingen waarbij stoffen met minimatisatieverplichting zijn betrokken;
* actuatiseringscyclus, rekening houdend met de diverse ontwikkelingen op het gebied van op- en
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overslag en diffuse emissies.
Het beheerspian KW moet uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning en
vervolgens bij elke wijziging (ín ieder geval na realisatie van nieuwe installaties} ter goedkeuring
worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Deze kunnen bij het (gedeeltehjk) onthouden van de
goedkeuring nadere eisen steilen.
2.7 Alle bebouwing waaruit stof- enlof geuremissies kunnen plaatsvinden en de stibdrooginstallatie
dienen voorzien te zijn van afzuigpunten waar de lucht via een doekfilter en een biofilter in de
atmosfeer wordt geblazen.
2.8 De emissie van geurstoffen mag niet meer zijn dan 10 miljoen gemeenheden per uur. Indien er
structureel geurklaehten ontstaan als gevolg van de activiteiten van North Refinery, dient Norm
Refïnery na een daartoe strekkend verzoek van de directeur, binnen 3 maanden, de emissie van
geurstoffen door een onafhankelijk bureau te laten vaststetfen. Bij deze vaststelling geldt een
geuremissie van 107 g.e./h als criterium voor de beantwoording van de vraag of er al dan niet sprake
is van geurhinder ín de omgeving van de inrichting.
2.9 Het rendement van de geurfilters moet minstens 90 % zijn, bij een emissie van meer dan 5.000
gemeenheden per kubieke meter. De geurfilters moeten te allen tijde voldoen aan ontwerpcondities
van de leverancier ten aanzien van drukval over het filter, de temperatuur, het vochtgehalte, het
vochtgehalte van de ingaande lucht en de zuurgraad van het filter. Het rendement dient tweejaarlijks,
te beginnen binnen drie maanden na het in bedrijf stellen van een filter, door een onafhankelijk
bureau vastgesteld te worden.
2.10 Drie maanden na het in bedrijf nemen van een doekfiher, dient de stofemissie te worden bepaald.
Het meetprogramma dient een maand vôór de uitvoering van de metingen ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd. Bij de uitvoering van de metingen dient rekening gehouden te
worden met de richtlijnen in hoofdstuk 4, toelichting 4 en bijlage 5 van de NER (mei 19921, voor
zover van toepassing, De concentratie stof mag niet meer bedragen dan 10 mg/m3.
2.1 1 De resultaten van de metingen zoals bedoeld in de voorschriften 2.8, 2.9 en 2.19 dienen binnen 1
maand na ontvangst van het meetrapport aan de directeur gezonden te worden.
Voorschrift 2.3 is van overeenkomstige toepassing.

3. BODEM
3.1 Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, moet een onderzoek naar de
bodembeschermende voorzieningen worden uitgevoerd voor alle instaltaties die al zijn gerealiseerd
en voor alle installaties die zullen worden gerealiseerd en waarvan redefijkerwijs kan worden
verwacht dat dit mogelijk een bodembedreigende activiteit kan zijn, door middel van een stappenplan
uit de NRB. De resultaten van dit onderzoek moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 maanden na
het bekend worden hiervan ter beoordeling en goedkeuring worden overgelegd aan de directeur.
3.2 Voorafgaand aan de start van het grondwerk voor de oprichting van de nieuwe onderdelen van de
inrichting doch uiterlijk 5 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet de kwaliteit
van de grond en het grondwater van het terrein van de inrichting worden bepaald door middel van een
bodemonderzoek (bepaling nulsituatie nieuwe terrein). Dit onderzoek kan zich beperken tot die delen
van de inrichting waarvan het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht worden
van de vergunning bodemverontreiniging kan voordoen, dan wel delen van de inrichting waarvan het
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niet is uitgestoten dat. door in het verIeden met verontreinigende stoffen is gewerkt. Het onderzoek
moet tenminste voldoen aan het Bodemonderzoek Míiieuvergunning en BSB met protocol voor
gecombineerd bodemonderzoek’, SDU. Den Haag, oktober 1993,1SBN 90- 120-8 118 1,
Tevens raoet het onderzoek voldoen aan de eisen die zíjn neergelegd in het rapport ‘Voorlopige
Praktíljk richtlijn’ (aangepast VDR, 1988).
Het onderzneksplan dient door het bevoegd gezag te worden beoordeeld voorafgaande sart de
uitvoering van het onderzoek. Het bevoegd gezag kan nadere eisen steflen aan de inhoud en
uitvoering van het onderzoek. indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning,
voorzieningen dienen te worden getroffen welke het uit te voeren onderzoek zouden kunnen
belemmeren of onmogeli.jk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende
voorzieningen zijn getroffen. Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het veldwerk van de
m&,ituatie-bepaling dient de directeur hiervan op de hoogte te worden gesteld.
3.3 De resultaten van het nulsituatie-bepaling onderzoek moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vier weken na het bekend worden hiervan, worden overgelegd aan de directeur.
3.4 indien naar aanleiding van het nutsituatie-bepafingg
onderzoek een grond en/of
grondwaterverontreit1iging wordt geconstateerd en een grond- erv’ofgrondwatersancring moet plaats
vinden, mag door het inrichten van het terrein de verontreiniging niet onbereikbaar en/af verspreid
worden.
3.5 In geval van een redelijk vermoeden van verontreiniging van de grond en/of het grondwater,
danwel na beëindiging of wijziging van de inrichting, dient vergunninghoudster, na een daartoe
strekkend verzoek van de directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een
representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond en/of
het grondwater van het door de directeur, bij het verzoek aan te geven deel of het geheel van het
terrein van de inrichting, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie,
Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek dient het onderzoeksplan door de directeur te
worden beoordeeld. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het
onderzoek.
De resultaten van onderzoek moeten binnen 2 maanden na het bekend worden hiervan worden
overgelegd aan de directeur en worden goedgekeurd.

4.

AFVALSTOFFEN

4. f De vergunninghoudster moet een afvalstoffenregistratie bijhouden waarin de vofgende gegevenszijn opgenomen:
a. Re aard, herkomst en samenstelling van hoeveelheden van de binnen de inrichting ontstane afvalen/of reststromen die niet verder binnen de inrichting kunnen worden be- of verwerkt.
b. De aard, samenstelling en hoeveelheden afval- en/of reststromen die intern worden:
- hergebruikt;
- gebruikt voor nuttige toepassing;
- op andere wijze worden verwerkt.
c. De aard, samenstelling, hoeveelheden, datum van afgifte, transporteur en (eind)&stemming van de
afval- en/of reststoffen die verwijderd worden uit de inrichting, met de daarbij behorende code
volgens de IandeGjke afvaístoff~ncodelijst, uitgesplitst naar:
- hergebruik;
- nuttige toepassing;
- verbranden, composteren of andere verwerkingswijze;
- storten.
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d. Re afgifteformufieren voor (gevaarlijk) afval moeten gedurende een periode van drie jaar worden
bewaard.
Bovenstaande gegevens moeten tenminste drie jaren worden bewaard en op verzoek van de
toezichthoudend ambtenaar worden getoond.
4.2 De vergunninghoudster moet jaarlijks vóór 1 april een overzicht van de afvalregístratiegegevens,
uit voorschrift 4.1 ,a., b en c van het voorafgaande kalenderjaar, aan het bevoegd gezag overleggen.
4.3 Vloeibare en vaste afvalstoffen dienen, in afwachting van verwijdering uit de inrichting, zodanig
te worden bewaard dat geen bodemverontreiniging kan optreden.
Afgetapte stoffen dienen in gesloten vaatwerk te worden bewaard en dienen te zijn geplaatst op een
vloeistofdichte vloer welke is voorzien van opstaande randen.
Op deze wijze gevormde vloeistofdiehte bak moet minimaal, de maximale waterinhoud van het
grootste vat vermeerderd met 10 % van de inhoud van de overige opslag kunnen bergen.
4.4 Afvalstoffen welke ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan waarbij giftige, s&adetíjke of
hinderlijke stoffen kunnen worden gevormd dienen gescheiden te worden opgeslage19.
Onder gescheiden opslag wordt verstaan een opslagvrije tussenruimte van tenminste 2 meter en een
zodanige scheiding dat eventuele gelekte vloeistoffen niet met elkaar in aanraking kunnen komen.

5.1 JaarlrJks vó6r 1 april dienen met betrekking tot de energie-efficiency binnen North Refínery
tenminste de volgende gegevens aan de directeur te worden gerapporteerd:
* het energiegebruik en netto energieopbrengst over het voorafgaande kalenderjaar;
m maatregelen die van invloed zijn geweest op het totale energiegebruik;
* de bereikte energie-effíei&cy verbetering (in %) over het voorafgaande kalenderjaar;
* een overzicht van de in dat jaar uitgevoerde projecten;
* een overzicht van de in het komende jaar voorgenomen maatregelen en onderzoeken,
onderverdeeld naar:
- energiebeheer en good-housekeeping projecten;
- effïciëncyverbeteringsprojeeten;
- strategische projecten en vervangingsprojecten.
* overzicht van maatregelen in het komende jaar die bi.j de nieuw te bouwen installaties worden
doorgevoerd.
5.2 Indien uit de analyse van voorschrift 5.1 onvoldoende blijkt wat de oorzaak is van een hoog
energieverbruik, kan de directeur een nader onderzoek eisen naar maatregelen ter reductie van het
energieverbruik.

6. OPSLAG
6.1 Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen minder is dan 10
ton, dient de opslagplaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de richtlijn CPR 15- 1 die
vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning.
6.2 Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen tenminste 10 ton
bedraagt, dient de opslagplaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de richtlijn
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LW? 15-3 die vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning.
6.3 Indien de totale bovengrundse opslagcapaciteit voor KO, KI , K2 klasse stoffen minder is dan
40.000 1~~3, dienen tanks bestemd voor opslag van vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 55
“C en de bijbehorende leidingen te zijn uitgevoerd en te worden gebruikt overeenkomstig de
voorschriften van CPR 9-2 die vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning.
In aanvulling op de voorschriften uit CPR 9-2 moeten de tanks boven een vloeistofdichte vloer zijn
oggeste Id.
6.4 Indien de totale bovengrondse opslagcapaciteit voor KO, K 1, K2 ktasse stoffen meer is dan 40.000
m3, dienen tanks met een capaciteit groter dan 150 m3 bestemd voor opstag van vloeistoffen waarvan
het vlampunt lager is dan 55 “C en de bijbehorende leidingen te zijn uitgevoerd en te worden gebruikt
overeenkomstig de voorschriften van CPR 9-3 die vigeerde tijdens het van kracht worden van de
vergunning, In aanvulling op de voorschriften uit CPR 9-3 moeten de tanks boven een vloeistofdichte
vloer ziejn opgesteld.
6.5 CPR 9-6 is van toepassing op de buiten opslag van K3 vloeistoffen in tanks tot een maximale
inhoud van 150 m3. Tanks voor de buiten opslag van K? vloeistoffen met een grotere capaciteit dan
I5Q m3, dienen te voldoen aan CPR 9-2.
6.6 Handling met en opsiag van asbesthoudend afval dient plaats te vinden conform artikel 4 van het
asbest- en verwijderingsbeshtit (Staatsblad 1993). fndien dit besluit wordt gewijzigd ten aanzien van
de handling met en opslag van asbesthoudend afval, dan dient de handling en opslag plaats te vinden
conform de laatste wi.jziging.

7. VEILIGHEIT)
7.1 Er dient een noodplan te zijn opgesteld dat tenmjnste moet bevatten:
* maatregeten die getroffen inboeten worden om voor de omgeving de gevolgen van brand, explosie,
ernstige hinder en het vrijkomen van giftige stoffen te beperken;
l
de bevoegdheden en taken van de bedrijfsleiding, het bedienend personeel en interne hulpdiensten;
* de wijze en aiarmering van en communicatie met interne betrokkenen, overheidsínstatlties en
andere betrokkenen;
l
de uitvoering en signa$eringen van terreinen en wegen;
* eisen en waarborgen aan verlichting en noodenergievoorziening;
l
een tijst met te waarschuwen instanties.
7.2 Voor de inrichting moet een aanvabplan aanwezig zi.jn waarin tenminste is aangegeven:
* de brandbestrijdingsmiddeleil die toegepast kunnen worden;
l
de capaciteit van de brandbestrijdit~gsmiddelen:
l
de plaats van blussysteem en blusapparatuur;
* de hoeveelheid van de beschikbare middelen;
e de plaatsing van de detectiesystemen.
7.3 Het noodplan en aanvalsplan moet binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning
zi,jn opgesteld en tetrminste 1 maand vó& het starten van een nieuwe installatie zÍjn aangepast en ter
goedkeuring aan de directeur worden overgelegd.
7.4 Voor het in gebruik nemen van de installaties dient het preventiebeleid ten aanzien van zware
ongevallen te zijn vastgelegd. Hierin dient tenminste te zijn opgenomen de onderwerpen uit bijlage Ift

van de SEVESO-richtlijn.
7.5 In de inrichting moet bij de portier een lijst aanwezig zijn, waarop zijn vermeld:
* alk stoffen die zijn opgeslagen;
l
waar de stoffen zijn opgesiagen;
* de hoeveeiheid stoffen.
7.6 Op de gehele locatie mag op enig moment niet meer dat 200 ton benzeen aanwezig zijn.
7.7 Vóór ingebruikname van een nieuwe installatie dient een HazQp te worden uitgevoerd.
De resultaten van een HazOp en de eventuele wi.jzigingen van de installaties die daaruit voortvloeien.
dienen ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

8. GELUID
.,.- . . . . . >,.,
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8.1 Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij
respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting in de huidige situatie zoals bedoeld in de
aanvraag, mag bepaafd en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport ftWR- 13-0 i gestelde regels, de hierna vermelde waarden niet overschrijden:
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Referentiepunt 7 1:
a. 46 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 46 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt 72:
a. 39 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b, 39 dB(A) van í9.00 tot 23.00 uur;
c. 39 dB(A) van 23.00 tot 07,OO uur.
Referentiepunt 73:
a. 47 dB(A) van 07.80 tot 19.00 uur;
b. 47 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 46 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Vermelde referentiepunten zijn aangegeven in bijlage 6 van deze beschikking.
8.2 Het equivaIente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoren bij
respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting in de eindfase zoals bedoeld in dc aanvraag,
mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-0 i
gestelde regels, de hierna vermelde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt 71:
a. 47 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 47 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c, 46 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
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Referentiepunt 72:
a. 43 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 41 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 41 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt 73:
a. 49 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 48 dB(A) van 19.08 tot 23,OO uur;
c. 48 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Vermelde referentiepunten zijn aangegeven in bijlage 6 van deze beschikking.
8.3 Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door gefuidpieken afkomstig van deze inrichting
(Lmax), mag, gemeten in meterstand “fast”, op de in voorschrift 8.1 en 8.2 vermelde plaatsen niet
meer bedragen dati 60 dB(A).
8.4
1. Na de inbedrijfstelling van een nieuwe installatie of een samenhangende groep van nieuwe
installaties dient aan de directeur een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn
opgenomen:
0 een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
w een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidvermogen per oktaafband en in dB(A);
l
een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidniveaus van de in voarsclx%t 8.2
omschreven referentiepunten;
0 een beschrijving van de genomen dan wel de, te nemen geluidreducerende maatregelen en de
effecten hiervan;
l
toetsing van de berekende eniof gemeten geluidsniveaus aan de waarden van vnorschrìft 8.2.
2. Binnen een maand na de inbedrijfstelling dient een voorstel voor de opzet van de rapportage van de
in lid 1 bedoelde gegevens te worden ingediend bij de directeur. De opzet van de rapportage dient
door de directeur te worden goedgekeurd voorafgaande aan de uitvoering daarvan,
De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de rapportage.
3. Binnen zes maanden na de goedkeuring van de opzet van de rapportage door de directeur dient de
rapportage te worden uitgevoerd en afgerond. Het rapport over de uitgevoerde rapportage beboet de
goedkeuring van de directeur.

9.1 Vergunninghoudster dient vtir de aanvang van de lozing op de riolering te motiveren dat in geval
van calamiteiten, door voldoende berging vanuit het proces, de rioIering niet wordt aangetast.
Vergunninghoudster behoeft voor de lozing goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
9.2 Artikel 9.3 tot en met 9.7 van deze vergunning worden van kracht met ingang van het tijdstip
waarop de inrichting van de vergunninghoudster op de riolering is aangesloten,
9.3 Het up de riolering te lozen afvalwater moet aan de volgende eisen voldoen:
a. de zuurgraad uitgedrukt als negatieve logaritme van de w~~~rstsfiot~enconcentratie
tenminste 6.5 en mag ten hoogste EO bedragen;
b. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 38 “C;
c. de vracht aan chloride mag niet meer bedragen dan 2200 kg per etmaal;
d. de vracht aan suIfaat mag niet meer gedragen dan 204,l kg per etmaal.

(p#-I) moet
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9.4 Het te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.
Daartoe dient de afvalwaterstroom via een voorziening te worden geleid, die geschikt is voor
bemonsteringsdoeleinden. De voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze te allen tijde
goed bereikbaar en toegankelijk is.
9.5 Vergunninghoudster moet in steekmonsters van het te lozen afvalwater twee keer perjaar, tenzij
met Gedeputeerde Staten een andere frequentie wordt overeengekomen, onderzoek uitvoeren naar de
pH, temperatuur en de concentratie van chloride en sulfaat. De anatyseresultaten moeten twee jaar in
de inrichting worden bewaard en op verzoek aan de controlerend ambtenaar worden getoond.
9.6 De keuze van het laboratorium waar de analyses uit voorschrift 9.5 worden uitgevoerd en de toe te
passen NEN normen voor de analyses behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
9.7 In het KMZS moet in overleg met de directeur een procedure voor de bewaking van de kwafiteit
van het afvalwater worden opgenomen. De procedure behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. De registraties moeten twee jaar worden bewaard en op verzoek van de controlerend
ambtenaar worden overgelegd.

10. MILIEUZORG
10.1 Het bedrijf dient conform het milieumanagementsysteem te werken. Het bedrijf moet, ter
beoordeting van de werking van het miheumanagementsysteem, de resultaten van de interne en
externe audíts aan het bevoegd gezag ter inzage geven. Re resultaten worden door het bevoegd gezag
getoetst op naleving van de vergunningvoorschriften.
10.2 Re vergunninghoudster moet op verzoek van het bevoegd gezag de wijzigingen. die in
procedures van het milieumat~~ementsysteem hebben plaatsgevonden, ter inzage geven aan de
controkerend ambtenaar. Re wijzigingen mogen niet tot gevolg hebben dat de vergunning niet wordt
nageleefd.

1. Er dient een beheersplan te worden opgestefd, zowel met betrekking tot de huidige situatie als ten
aanzien van de nieuwe installaties, waarin dienen te z;jn opgenomen:
de planning voor het opstarten en het vervolgens operationeel maken van de in de aanvraag
a.
voorziene installaties;
de opname van relevante miheuaspecten in het milieuregister;
b.
meet- en registratiesysteem van fuchtemissies (zie ook voorschrift 10.4);
6.
meet- en registratiesysteem van energie, water en afval (zie ook voorschrift 10.4);
d.
de maatregefen die voortvloeien uit de ingevolge het project KWS 2000 te verrichten
e.
rapportages;
(preventief) onderhoudsbeheerssysteem;
f.
wijziging van procedures.
s*
2. Voor de huidige situatie zijn de in lid 1 genoemde punten e tot en met g relevant.
Het Iseheersplan met betrekking tot de huidige situatie dient binnen drie maanden na het van kracht
worden van de vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
3. Ten aanzien van de nieuwe installaties zijn de in lid 1 genoemde punten a tot en met g van
toepassing. Het beheersplan voor een nieuwe installatie dient ten minste twee maanden vóór het in
bedrijf stellen van de desbetreffende installatie ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd. Flet goedgekeurde beheersplan voor een nieuwe installatie wordt, voorzover het die

installatie betreft, geacht in de plaats te treden van het in lid 1 genoemde beheersplan,
..

10.4.
1. Er dient een monitoringsprr3gramma te worden opgesteld, waarin het volgende is opgenomen:
* weke emissies ei worden gemeten en geregistreerd, waaronder KWS emissies van fakkels en
emissies van PCDjD’s en PCDF’s;
l
de frequentie van de metingen en registratie;
* waar en op welke wijze gemeten wordt;
* de wijze van registreren van de gemeten emissies;
* de wijze van rapporteren naar de bevoegde instanties;
* de uitgangspunten/aannames bÍj de emissiemetingen;
* de controlesystematiek die bij de emissiemetingen wordt gehanteerd;
* de aanpassing van het monitoringsysteem bi.j realisatie van nieuwe installaties;
* de kwaliteit van de invoer- en uitvoerstromen:
l
asbest- en kwikemissies, inclusief uitgewerkte massabalansen;
l
het rendement van de gasreiniging;
l
brandstoffen die intern worden geproduceerd en gebruikt.
Het monitoringsprogramifia dient binnen zes maanden na het van kracht worden van de vergunning te
zijn opgesteld en ter goedkeuring aan de directeur te worden overgefegd.
3. Ten minste één maand vóór het in bedrijf stellen van een nieuwe installatie dient het monitoringsprogramma met het oog op die installatie te zijn aangepast. Het voor de nieuwe installatie aangepaste
rnoilitoringsprograxnma dient ter goedkeuring aan de directeur te worden overgelegd.
10.5 ,!aarli,jks moet vóór 1 april een milieujaarverslag aan gedeputeerde staten van Groningen worden
toegezonden.
10.6 In het in voorschrift 10.5 bedoelde milieujaarverslag moeten tenminste de volgen& onderwerpen
aan de orde komen:
. uitgangspunten van het bedrijfsmiíieubefeid;
omschrijving van de bedrijfsactíviteiten;
stand van zaken van de ontwikke&g en uitvoering van het mitieuzorgssycteem;
overzicht van de verwerkte en afgevoerde gevaarlijke en andere afvalstoffen (aard en umvang);
actuele milieubelasting (afgezet tegen voorgaande jaren); hierin aandacht voor stoftiromen in het
bedrijf, emissies naar de verschiltendt: milieucompartimenten, energieverbruik, geluid,
geuroverlast, chemicaliën gebruik e.d.;
overzicht van opgetreden mitieu-incidenten en ingekomen milieuklachten en getroffen
maatregelen;
een opsomming van de getroffen technische en organisatorische maatregelen op het gebied van de
milieuzorg en een bijdrage daarvan aan de beheersing en vermindering van de milieubelasting;
samenvatting van resultaten van interne en externe audits;
voortgang van KWS-emissiereducerende maatregelen.

11. PROCESfNSTALLATfES
1 1. I fn de controlekamer mwten te atlen tíjde het bedrijfsboek en het noodplan aanwezig zijn.
De hierin opgenomen handelwijze met betrekking tot: het opstarten van de installaties, het in bt&$jf
zijn van de installaties. het stoppen van de installaties en abnormale omstandigheden, waaronder in
ieder geval worden verstaan atiijkiagen en of noocisituaties in de betreffende of in aangrenzende
instaltaties, moet bij het bedienend personeel bekend zijn.
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11.2 Re temperatuur van de rookgassen moet bij uittrede uit de schoorsteen tenminste boven het
dauwpunt van de verbrandingsgassen bhjven en op minimaal 90 “C liggen.
1 t 3 De hoogte van nieuwe schoorstenen, nieuwe fakkels en nieuwe afb$aaspijpfakkets
moet
tenminste 2 maand vóór de aanbouw ter goedkeuring aan de directeur worden overgelegd-

12. LADEN EN LUSSEN
12.1 Er dient een laad- en losprocedure voor verlading van schepen te worden opgesteld met daarin:
l
maatregelen die worden getroffen om verspreiding van morsen op het water te voorkomen;
l
de procedures van het iaden en lossen van schepen;
l
de procedure bij wijziging van de procedures;
* personele bezetting tijdens het laden en lossen;
e reducerende tnaatregelen ten aanzien van milieubelasting;
* vei!igheidsmaatregeten.
Deze procedure dient drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

. . . . . ._: :,

i 22 Er dient een laad- en losprocedure voor laden en lossen van tankauto’s te worden opgesteld met
daarin:
l
maatregelen die worden getroffen om verspreiding van morsen op de bodem te voorkomen;
* de procedures van het laden en lossen van tankauto’s;
* de procedure bij wijziging van de procedures;
* personele bezetting tijdens het laden en lossen;
l
reducerende maatregelen ten aanzien van milieubelastmg;
* veiligheidsmaatregelen,
Deze procedure dient drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag te worden overgeiegd,
12.3 Indien nieuwe ingangsstoffen worden geaccepteerd, dient te worden overwogen of de faad- en
losprocedures moeten worden aangepast- De overweging tot aanpassing en de eventuele aanpassingen
van nieuwe laad- en losprocedures dienen tenminste één maand voor het accepteren van de nieuwe
ingangsstof ter goedkeuring aan de directeur te worden overgelegd.
12.4 De verlading van stromen waarin vtuchtige koolwaterstoffen (d.w.z. koolwaterstoffen met een
dampdruk groter dan 1 kPa) aanwezig zijn, mag alleen plaatsvinden indien er gebruik wordt genaakt
van een damp-retoursysteem, zodanig dat er ten gevolge van deze verlading koolwaterstoffen
emissies worden gereduceerd.
De uitvoering van het dampretoursysteem behoeft de goedkeuring van de dtrecteur.

13. OVERIGE VOORZIENINGEN
13.1 Re wasplaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat bij het reinigen geen verspreiding van
verontreinigd water en afvalstoffen kan plaatsvinden. De wasplaats moet zijn aangesloten op een
olielwaterfslib scheider die zo vaak als nodig wordt gereinigd.
13.2 De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de stoffen waarmee zij
in aanraking komt.

.. . .
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14. BE-NERWERKEN VAN VVGB-PLKHTXGE GEVAARLfJKE AFVALSTOFFEN
Onderstaande voorschrífte~x zijn, op grond van de, ingevolge artiket 8.36, eerste lid van de Wm, door
de minister van VROM afgegeven vvgb, verbonden aan de vergunning voor het be-/verwerken van de
gevaarlijke afvalstoffen. Voorschrift 14 heeft dan ook uitsluitend betrekking op:
- het verwerken van kwikhoudende afvalstoffen;
- het verwerken van actief kool;
- het verwerken van verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat;
- het bewerken van oliehoudende boorspoeling of oliehoudend boorgruis;
- het verwerken van oliefilters afkomstig van motoren;
- het be- en verwerken van katalysatoren;
- het he-/verwerken van otiehaudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte otie, afkomstig van
tandactiviteiten;
- het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen die in vaartuigen vrijkomen, bestaande uit
afgewerkte olie, olie- en ehemicatiënladingrestanten, olie- en chemicalii?nhsudende mengsels, olieen chemicaliënhoudende watermengsels, sludges en wasvloeistoffen:
- het verwerken van niet-reinigbaar straalgrit;
- het be-/verwerken van PCB-haudeode vloeistoffen;
- het destilleren van halogeenarme en halogeenrijke oplosmiddelen;
- het thermisch behandeien van:
* vloeibare hoog calorische afvalstoffen:
* oliehoudende slibben;
* olierestanten afkomstig van de be-/verwerking van oliehoudende afvalstoffen;
* CS-afvalstoffen, waaronder fysisch-chemisch zuiveringssiib, niet reinigbare grsndlgrondreinigingsresidu, straafgritreinigingsresidu, staalovenstof, ijzer(zink)fosfaatsiib, assen/alakken van
verbranding, drinkwaterslib, slib uit de leerindustrie en ieerhoudend afval;
* CZafvalstoffen,
w a a r o n d e r vliegasjbodemas ( A V I e n DTO). rookgasreinigingsresidu,
katalysator-restanten, metaalhoudende slibben en asbesthoudende afvalstoffen;
* ferro en non-fe*To afvalstoffen;
* asbesthaudende afvalstoffen.
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarhjke afvalstoffen.

14.1 Vergunningtermijn
1. De vergunning voor het opslaan en vervolgens be-/verwerken van oIi&ífters en het opslaan en
vervolgens be-/verwerken van verfafval of verpakkingsafval dat verfresten bevat of gebruikte
chemicaliën verpakkingen wordt verleend tot uiterlijk 1 augustus 3004.
2 De vergunning voor het opslaan en be-/verwerken van de overige afvalstoffen wordt verleend tot
uiterlijk t augustus 2009.
14.2 Toegestane activiteiten

l .a

Deze vergunning heeft, voor zover het vvgb-plichtige activiteiten betr&, uitsluitend betrekking

op het opslaan, voorbewerken en be-/verwerken van de in volgende tabel opgenomen

afvalstoffen (afkomstig van landactiviteiten en scheepvaart en voor zover deZe worden
aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen), ~-/vefwerleingstechnieken e n b i j b e h o r e n d e
voorwaarden:
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Afvaístof met bijbehorende
grenzen
bij acceptatie

Toegestane techniek

Vergunningeisen
v00r
productenkwaliteit afvafstof

afgewerkte olie

visbreaking’hydrofiner;
uitsluitend
ontwateren en centrifugeren /
decanteren / tweetrapsverdamper
niet toegestaan

gasolie die voldoet aan Nederlandse
productspecificaties

afgewerkte olie

vacutimdestiìlatie
of atmosferische
destillatie, eventueel gevs tgd door
shorth path destiIlatie als
proefneming

kwaliteitsproducten nog niet bekend;
proeven dienen gericht te zijn op
verkrijgen van hoogwaardige
producten; toestemming nodig op
grond van proefnemingen-artike1

oliehoudende afvalstoffen en
brandstofiestanten,
PCB-vrij en Cl i 50 mgikg 1)

vacuümdestillatie
of atmosferische
destillatie, eventueel gevolgd door
shorth path destillatie; eventueel
uitsluitend ontwateren en
centrifugeren / decanteren /
tweetrapsverdamper

stookolie of gasolie die voldoet aan
Nederlandse productspecificaties;
afzet bodemfractie als fluxolie
moge1 ijk

oliehoudende afvalstoffen en
brandstoffen,
PCB-vrij 2) en Cl tussen 50 en
500 mg/kg 1)

atmosferische destiItatie of
vacuumdestiflatìe,
eventueel
gevolgd door chorth path
destillatie; eventueel uitsluitend
ontwateren en centrifugeren I
decanteren / tweetrapsverdamper.

afvalstoffen ten behoeve van nuttige
toepassing met als doel
energieterugwinning of producten
die op andere wijze kunnen worden
toegepast na het volgen van de in
artikel 10, zevende !id genoemde
procedure; het mengen met als
kennelijk effect dat de concentraties
van organische halogenen zodanig
worden verlaagd dat wordt voldaan
aan Nederlandse
productspecificaties en het
vervolgens als brandstof afzetten op
de Nederlandse markt wordt niet
toegestaan; na shorth path destillatie
afzet als fluxolie mogelijk

otiehoudende afvalstoffen en
brandstofrestanten,
PCB-vrij 2)en CI maximaal
5 .OOO mg/kg 1)
zwavelgehalte maximaal
50.000 mg/kg

oliehoudende afvalstoffen en
brandstofrestanten,
PCB-vrij 2) en Cl maximaal
50.000 mg/kg 1)

zwavelgehalte

maximaal

visbreakingt’hydrofining

stookolie of gasolie die voldoet aan
Nederlandse productspecificaties;
het mengen met als kennelijk effect
dat de concentraties van organische
halogenen zodanig worden verIaagd
dat wordt voldaan aan Nederlandse
pruductspecificaties en het
vervaigens als brandstofafzetten op
de Nederlandse markt wordt niet
toegestaan
afvafstoffen ten behoeve van nuttige
toepassing met als doel
energieterugwinning of producten
die up andere wijze kunnen worden
toegepast na het volgend van de in
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artikel $0, zevende lid genoemde
procedure; het mengen met als
kennelijk effect dat de concentraties
van organische halogenen zodanig
worden verIaagd dat wordt voldaan
aan Nederlandse
productspecificaties en het
vervolgens als brandstof afietten op
de Nederlandse markt wordt niet
toegestaan

.:.
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oliehoudende afva4staffen en
brandstofrestanten,
PCB-vrij 2) en C4 maximaal
50.000 mg/kg 1)

vacuLÍmdesti4latie of atmosferische
destillatie, eventueel gevolgd door
shorth path destilIatie als
proefneming

toestemming nodig op grond van
proefnemingen-artikel;
proeven
gericht op verwijdering Cl

PCB-houdende afvalstoffen
met maximaal 58 mg/kg per
congeneer 28, 52, 10 1, 1 18,
138, 153 of 180
zwavelgehatte maximaal
50.000 mg/kg

vìsbreakingihydrofnifig

PGB-vrije stookolie of gasoiie
{maximaal Q,5 mglkg per congeneer
28,52, tol, 118, 138, 153 ~$180);
het mengen met als kem&ijk effect
dat de concentraties van PGB’s
zodanig worderr vertaagd dat afzet
van het materiaal als brandstof c.q.
afvalstof ten behoeve van nuttige
toepassing mogelijk is, wordt niet
toegestaan

oliehoudende boorspoeling
oliehoudend boorgruis

of

halogeenarme en
halogeenrijke oplosmiddeíen

opwerken tot een herbruikbare
die geschikt is voor het
oorspronkelijke doel
vacutimdestillatie
destillatie

Qf

atmosferische

olie

gericht op hergebruik oplosmiddelen

1) berekend als chtoor op de oliefractie
2) maximaal 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118,138, 153 of .I 80
1 .b Deze vergunning heeft tevens, voor zover het vvgb-pfichtige activiteiten betreft, uitsluitend
betrekking op het onder onderstaande voorwaarden apskmn, voorbewerken en vervolgens:
l .b. 1 het verwerken van de volgende afvalstoffen in de pyrolyse-installatie:
- verfafval of verpakkirtgsmateriaat dat verfresten bevat, metaal- en kunststofhoudend;
- oliefilters afkomstig van motoren;
- oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olieiijn;
- ferro- en non-ferra afvalstoffen;
- overige afvalstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zijn, voor zover wordt voldaan aan het
gestelde in het tweede en derde lid;
voor zover deze afv&toffen worden aangemerkt als gevaarlijke afvaIstoffen.
de acceptatiecriteria
morfologie
deeltjesgrootte
verbrandingswaarde
verontreinigingen

voor de ingangsstromen voor pyrolyse zijn:
shredderbaar
f 500 mm (shredder) , ~1 SO mm (pyrolyse)
4 5-35 MJ/kg
chloor ( 2,S?? m/m
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fluor < 0,2% m/m
kwik < 10 mg/kg
1 .b.2 het verwerken van de volgende afvalstoffen in de vergasser:
- olierestanten, afkomstig van de bewerking van oliehoudende afvalstoffen en afgewerkte
olie;

- vloeibare hoog calorische afvalstoffen zoals niet-regenereerbare halogeeflarme
oplosmiddelen en halogeenhoudende oliën;
- overige afvalstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zi-jn, voor zover wordt voldaan aan het
gestelde in het tweede en derde lid;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
de acceptatiecriteria
morfologie
verbrandingswaarde
verontreinigingen

voor de ingangsstromen voor de vergasser zijn:
verpompbaar
25-45 MJlkg
chloor < 2,5% m/m
fluor < 0,2% m/m
kwik < 10 mg/kg
as < 1 %

1 .b.3 het verwerken van de voigende afvalstoffen in de pyrometallurgische smeltreactor:
- niet-reinigbaar straalgrit;
- niet-regenereerbaar actief kool;
- C2afvalstoffen;
- CS-afvalstoffen;
- oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
- afgewerkte katalysator uit de hydrofining;
- vloeibare hoog cak&ehe afvalstoffen;
- ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- kwikhoudende afvalstoffen;
- asbesthoudende afvalstoffen;
- niet-reinigbare verontreinigde grond;
- oliehoudende boorspoebng en boorgruis voor zover de oliefraetie niet geschikt is voor
het bewerken tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel.
. overige afvalstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zijn, voor zover wordt voldaan aan het
gestelde in het tweede en derde lid;
voor zover deze afvalstoffen worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
De acceptatiecriteria
morfologie
deeltjesgrootte
verbrandingswaarde
verontreinigingen

2. De volgende vvgb-pliehtige

voor de ingangsstromen voor de smelter zijn:
los korrelig
C5mm
0-45 MJ/kg
chloor < 2,5% m/m
fluor i 0,2% m/m
kwik < 10 mgJkg zonder aangepaste gaswassing
geen limiet voor kwik bij aangepaste gaswassing

activiteiten zijn niet toegestaan:
het be-/verwerken van afvaistoffen afkomstig van de productie en het gebruik van
houtverduurzamingsmiddeten;
het be-/verwerken van ontwikkelaar, fixeer en bleekfixeer, afkomstig van de productie of
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toepassing van fotochemicafi& inclusief &%aistoffen afkomstig ~an de bewerking van
voornoemde afvalstoffen;
het be-/verwerken van accu’s, batterijen en regenereefbare katalysatoren;
het be-/verwerken van gasontladingslarnpen, inclusief afvalstoffen afkomstig van de
bewerking van gasontladingslampen;
het be-/verwerken van restanten van papiergeïsoleerde kabe4s;
het befverwerken van met zware metalen verontreinigde zuren en basen afkomstig van de
oppervfaktebehandeliug van materialen;
het be-/verwerken van koudemiddelen (CFK’s en HCFK’s).
Eventuele proefverwerking van voornoemde afvalstoffen kan op grond van voorschrift 14.10
wei worden toegestaan.
3. Indien vergunninghoudster voornemens is afvalstoffen te verwerken die niet kunnen worden
ingedeeld in &n van de in het eerste lid gespecificeerde categorieën dient zi.j dit tenminste 30
dagen voorafgaand aan de verwerking te melden aan het bevoegd gezag. De melding dient
tenminste de volgende informatie te bevatten:
productnaam, samenstelling en fysisch/ehamiseh/toxicologische
specificaties van de
a.
afvalstof (ander meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de
h.
afval&&
de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt;
c.
d.
de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschiflende miiieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
e.
een beschrijving van de huidige be- enfof verwerkingswijze en bestemming van de te
beproeven afvafstof.
Gedeputeerde Staten zal binnen 30 dagen at dan niet toestemming geven voor reguliere
verwerking van betreffende afvalstof dan wel eisen dat voorafgaande aan reguliere bewerking
een proefverwerking dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 14.10.
Afhankelijk van de resultaten van de proefverwerking kan alsnog toestemming worden verleend
danweI onthouden voor regufiere verwerking. Dit voorschrift is niet van toepassing op
afvaistoffen als bedoetd in het tweede lid.
4. De in het eerste, tweede en derde lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen mogen uitsluitend worden
opgeslagen en vervolgens be-/verwerkt op een terrein gelegen aan de Oosterwierum 2.5 te
I3etfiy1.
X4.3 Scheiden en gescheiden houden
t . Vergunninghoudster dient onderstaande gevaarfi,jke afvalstuffen gescheiden op te slaan en te be/verwerken:
afgewerkte ofie;
oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oiiefractie geschikt is voor
bewerking tot een slìe die geschikt is voor het oorspronkelijke doel;
oliehoudende afvalstoffen die worden belverwerkt tot brandstof;
oliehoudende afvalstoffen die worden be-/verwerkt ten behoeve van nuttige toepassing;
regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.
2. Vergunninghuudster dient de wijze waarop zij uitvoering geeft aan het eerste lid, te beschrijven in
de in voorschrift 14.5 bedoelde acceptatieproeedure,
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3, Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afia1 af te geven indien deze gevaarlijke
afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/& grondstoffen met het kennelijke effect
dat de concentratiegrenzen zodanig zi,in gewijzigd dat de concentratiegrenswaarde van stoffen
ais bedoefd in bijlage 11 van het Bestuit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) niet langer
worden overschreden. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijk afval te
verwyderen.
14.4 Acceptatie
Vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld
in voorschrifi 14.2 te accepteren conform het acceptatieplan als beschreven in voorschrifi 14.5.
Verguttrlingboudster mag geen onderscheid maken in de acceptatievoorwaarden die voor aanbieders
van dergelijke gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd.
145 Acceptatie
1. Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de
inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting
overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een aangeboden
partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg
met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te nemen om herhating te voorkomen,
een en ander conform de acceptatieprocedure.
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2.Vergunninghaudster is verpficht de in de bijlage “aeceptatiedocumenf” van de aanvraag opgenomen
beschrijving van de acceptatieprocedure toe te passen.
3.Tenminste drie maanden voor het in bedrijf nemen van een nieuwe instaIlatie diertt een beschrijving
van de acceptatieprocedure ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
Deze beschrijving inclusief de in het vierde lid bedoelde wijzigingen, moeten voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage 3 van deze vergunning.
4. Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, schriftelijk ter
goedkeuring worden voorgetegd aan Gedeputeerde Staten, D e besehrïjuing v a n d e
acceptatieprocedure moet voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage 3.
5. De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).
14.6 Administratie
1. Vergunninghoudster is verplicht de in de bijlage “acceptatiedocument”’
van de aanvraag
opgenomen opzet en wijze van uitvoering van de administratie toe te passen.
ZTenminste drie maanden voor het in bedrijf nemen van een nieuwe installatie dient een beschrijving
van de administratieprocedure ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
Deze beschrijving inctusief de in het vijfde lid bedoetde wijzigingen, moeten voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage 2 van deze vergunning.
3. Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze zen
doorgevoerd, schriftelijk te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, De beschrijving van de
administratieprocedure moet voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage 2 van deze vergunning,
4. De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde administratieprocedure
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).
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14.7 Tarieven

Op een daartoe strekkend verzoek van de Gedeputeerde Staten of van de directeur Afvafstoffen dient
vergunninghoudster de hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen binnen ~531 maand
na dit verzoek schriftelijk mede te delen aan de Gedeputeerde Staten en de directeur AFvalstoffen.

14.8 Stagnatie

1. Indien het accepteren van gevaartijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten en
aan de directeur Afvalstoffen. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de oorzaak en
de fverwachre) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de
stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
Tevens moet vergunninghoudster aangeven of en zo ja welke vergunningvoorschri~~n als gevolg
van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd,
2. In geval dat tengevolge van stagnatie afvalstoffen door vergunninghoudster niet meer kunnen
worden verwekt conform de minimumstandaard, dient dit afval te worden afgegeven aan een
vergunninghouder die deze afvalstoffen wel op deze wijze kan bewerken.

142 Productspecificaties

1. Indien blijkt dat na be-/verwerking de geproduceerde (afva’t)stoffen niet voldoen aan de vereiste
specificaties die gelden voor hergebruik/~utt~gc toepassing en derhalve moeten worden
afgevoerd als afvalstof dient dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten.
Binnen &én maand na constatering dient Gedeputeerde Staten schrifteli.jk te worden
geïnformeerd over de geconstateerde afwijking. Daarbíj dient de volgende infsrmatie te worden
overgelegd:
hoeveelheid afvalstofdie niet aan de specificaties voldoet;
aard van de afwijking;
oorzaak van de afwijking;
maatregelen die worden getroffen om deze afwijking in de toekomst te voorkomen.
2. Vergunninghoudster mag de, na bewerking verkregen, minerale olieproducten uitsh&end toepassen
afs brandstof of in het handelsverkeer brengen als brandstof {gereed product), indien deze
voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in bijlage 4. De analyses moeten worden
uitgevoerd conform de in bijlage 4 aangegeven analysemethoden.
3. Vergunninghoudster mag de, na bewerking verkregen, minerale olieproducten uitsluitend in het
handelsverkeer brengen als brandstof (halffabrikaat), indien deze voldoen aan de specificaties
die zijn opgenomen in bijlage 4. De analyses moeten worden uitgevoerd conform de in bijlage 4
aangegeven analyse-methoden,
4. Vergunninghoudster dient, voordat de aflevering van de in het tweede of derde lid bedoelde
brandstof plaatsvindt of voordat inzet voor eigen gebruik plaatsvindt, het vlampunt, het
watergehalte, het sedimentgehalte, het totaal gehalte aan organische ha~og~enverbindingen, het
gehalte aan pofychloorbifenyten en het zwavelgehatte te bepalen en in een analysestaat vast te
leggen.
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5. Op verzoek van de afnemer dient vergunninghoudster bij aflevering in Nederland van de in het
tweede of derde lid bedoelde brandstoffen een analysestaat te overhandigen aan de afnemer,
w a a r u i t blijkt d a t d e samenstelling v a n de vervaardigde brandstof voldoet aan de
brandstofspecificaties zoals deze zijn opgenomen in bijlage 4.
6. Indien de door de vergunninghoudster vervaardigde oliehoudende stromen niet voldoen aan de
specificaties die zijn opgenomen in bijlage 4, moeten deze oliehoudende stromen, voor zover
deze worden afgegeven ten behoeve van nuttige toepassing met energieterugwinnittg, worden
afgegeven ais een gevaarlijke afvalstof,
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7. tndien vergunninghoudster in afwijking van het zesde lid de bedoelde gevaarlijke afvalstoffen
wenst af te geven aan een vergunninghoudster die deze afvalstoffen niet verwerkt door middel
van verbranden met energieterugwinning of de geproduceerde stuf wenst af te geven als product,
niet bestemd voor de productie van brandstof, dient hiervoor schriftelijke toestemming te zijn
verkregen van Gedeputeerde Staten en de directeur Afvalstuffen. Bij de aanvraag van deze
toestemming moeten relevante analysegegevens van de afvalstroom worden opgegeven alsmede
de naam van het bedrijf waaraan wordt afgegeven en de wijze waarop de (afval)stoffen bij dit
bedrijf zullen worden verwerkn’toegepast.
Tevens dient bi.j deze aanvraag conform de
systematiek van paragraaf 63.1 van het MJP-GA 11 te worden aangetoond dat sprake is van een
gelijkwaardige dan wel hoogwaardiger be-/verwerking of toepassing van de bedoelde
(afval)stoffen dan de be-/verwerking zoals genoemd in voorschrift 14.2, eerste lid, onder a.
8. Binnen drie maanden na het operationeel worden van de speciaal voor de verwerking van
kwikhoudende afvalstoffen op te richten PEG-lijn dient een analyse te worden uitgevoerd,
specifiek gericht op het gehalte aan kwik in het synthetisch basalt, De analyse-gegevens dienen,
zodra deze beschikbaar zijn, aan Gedeputeerde Staten en de directeur Afvalstoffen te worden
gezonden.

14,lO Proefnemingen
Proejñeming innovatieve techniek
1. Het is vergunninghoudster toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer innovatieve
techniek toe te passen dan beschreven in voorschrift 14.2, mits hiervoor voorafgaand aan de
proefneming, schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is verkregen.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten en aan de directeur Afvalstoffen :
a.
een technische beschrijving en/of specifÏcatie van de innovatieve techniek met vermelding
van de capaciteit;
b.
het doei en de functie van de innovatieve techniek;
een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico’s en de
c.
bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
d.
de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvaistoffen tÎjdens de
e.
proefneming;
de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende milieucomf.
partimeaten, het energieverbruik en de reststromen;
de
verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de verwachte
g*
fysische/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogehjkheden;
h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
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ì . de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
j. schriAeii,jke stukken van het betrefFende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de proefneming
op grond van de Wet verontreiniging oppervIaktewateren is gelegaliseerd;
k. de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.
2. Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens hij wijze van proef, afvak+tromen zoals
bedoeld in het derde lid, worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gegevens als bedoeld
in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in het derde lid, onder a, b en c worden
verstrekt.

3. De vergunninghoudster mag, bij wìjze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige
vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor vergunninghoudster
geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftefìjk te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten en de directeur Afvalstoffen:
specificaties van de
a.
productnaam, samenstelling en fysischlchemi~hitoxicologische
afvalstof(onder meer of het een gevaarijjke afvaistof betfeft);
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen boeveelheid van de
b.
afvalstof;
c.
de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecriteria voor de betreffende be- en/of verwerkingsmethode;
de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt;
d,
de wîjze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en registraties de
e.
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f.
de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de versehilíende
milieueompartimet~tett, energieverbruik en reststromen;
de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische /
i%
chemischeltoxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
ll.
een opgave van de gephxnde aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proefneming;
i.
de geschatte hoeveelheid van de afvalstofdie jaarlijks in Nederland vrijkomt;
de geschatte hoeveelheid van de afvalstofdie in de installatie kan worden behandefd;
i
een beschrijving van de huidige he- en/of verwerkingswijze en bestemming van de te
k.
bepfoevcn afvalstof;
de w;jze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.
1.

. . 4. Gedeputeerde Staten kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in het eerste en/of
derde lid toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming.
Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur ofeen beperking van de bij de proefnemingen
te verwerken hoeveelheid materiaaf betekenen. Tevens kan Gedeputeerde Staten nadere eisen
ste&x aan de miíieuhygië?nische randvoorwaarden van de proefnemingen.
5. Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in het eerste
en/of derde lid, dan nadat de schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is ontvangen.

6. De resultaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan Gedeputeerde
Staten en aan de directeur Afvah+toffen van het Ministerie van VRUM worden overgelegd.
Indien de proefneming voor vergunninghoudster aanleiding geeft tot wijziging van de
bedríjfsvoering dan dient vergunninghoudster tevens te rapporteren over de door
vergunninghoudster te nemen acties.
I

í 4.f t Rapportage
1. De vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opsteiicn waarin de gegevens van de
goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt.
in deze rapportage dient tenminste de volgende informatie te zijn opgenomen:
a.
de hoeveelheid afvalstoffen die in elke belverwerkingsinsta1iatie is verwerkt, indien
relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwahteiten van de te be-/verwerken afvaistoffen;
b.
de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop deze
zijn verwijderd,
C.
de maatregelen die zijn genomen dan we1 zullen worden genomen om de bij de be-/verwerking ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel iO+I van de Wm, op een
zo effectief mogehjke wíjze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan wei bij
derden;
een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar;
d.
hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht;
e.
een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resuhaten met de in het MER van
vergunninghoudster en in de aanvraag gehanteerde uitgangspunten.
Het overleggen van de genoemde gegevens dient per be-/verwerkingsinstallatie te geschieden.
Re wijze waarop de rapportage dient plaats te vinden, behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Een voorbeeld van de wijze waarop de rapportage kan plaatsvinden is in de tabel en
bijbehorende toelichting in bijlage 5 opgenomen.
2. De in het eerste Lid genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten en aan de directeur Afvalstoffen te worden toegezonden,

15, BE-NERWERKEN VAN NfET-VVGB-PLICHTZGE
GEVAARLIJKE AFVAI2!STOFFEN,
ALSMEDE VAN NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
...... ...

Voor het be-/verwerken van gevaarrijke afvaistoffen uit inrichtingen en vaartuigen ais bedoeld in
bijlage fiI van het lvb zijn op grond van de vvgb van de minister van VROM in voorschrift 14,
voorschriften verbonden.
15.1 Voor zover het niet gaat om activiteiten die zijn gereguleerd in voorschrift 14, mogen de
activiteiten met betrekking tot het op- en overslaan en be-/verwerken slechts betrekking hebben op de
volgende ingangsstromen.
* kunststo#boudende afvalstuffen;
9 rayonslib;
e hoogcalorische restfractie van bouw- en
stoepafval;
* shredderafval;
* boogcalorisch residu uit vergistíngsinstallatie;
l
kuuststofafval/v~rpakkí~gsmateriaai;
* baggerspecie.

*

papierrejects en hoogcalorisch slib uit
papierindustrie;
* hoogcalorÌsche restfracties na
scheiden/sorteren van bijvoorbeeld
huishoudelijk afval;
0 electronicaschroot;
l
RWZI-slib;
* gebruikte chemicaiien verpakkingen.
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15.2 De navolgende bepalingen, opgenomen in voorschrifi 14 van deze vergunning, zijn eveneens van
toepassing op de in voorschrift 15.1 genoemde ingangsstromen:
l voorschrift 14.5 betreffende ‘Acceptatie’;
* voorschrift 14-6 betreffende ‘AdmitGstratie’;
* voorschrift 14.7 betreffende ‘Tarieven’;
l
voorschrift 14,9 betreffende ‘Productspecificaties’;
0 voorschrift 14.10 betreffende ‘Proefnemingen’;
* voorschrift 14.1 1 betreffende ‘Rapportage’;
15.3 Indien vergunninghoudster een ingangsstof wil gaan be-/verwerken die vergund is, maar deze
ba-/verwerking een andere is dan die welke overeenkomstig de aanvraag is vergund, dan dient zij dit
voornemen uiterlijk 1 maand v6ór de uitvoering daarvan, ter goedkeuring aan het bevoegd gezag over
te Ieggen. De mefding dient tenminste de volgende informatie te bevatten:
a. productnaam, samenstelling en fysische, chemische en toxicologische specificaties van de
ingangsstof (onder meer of het een niet-gevaarlijke ingangsstof betreft);
b. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de
ingangsstof;
c. de wijze waarop de te behandelen ingangsstof wordt be-/verwerkt;
d. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieueompartimet~ten, energieverbruik en reststromen;
e. een beschrijving van de huidige be- Mof verwekingswijze en bestemming van dc te beproeven
ingangsstof;
f, de doelmatigheid van de be-/verwerking.
Gedeputeerde Staten zal binnen 30 dagen al dan niet toestemming geven voor reguliere verwerking
van de betreffende ingangsstafdan wel eisen dat voorafgaande aan de reguliere be-/verwerking een
proefverwerking dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 14.10.
Afhankelijk van de resultaten van de proefverwerking kan alsnog toestemming worden verleend dan
wel onthouden voor reguliere verwerking.
15.4 Er mogen alfeen ingangsstoffen worden geaccepteerd die be-/verwerkt kunnen worden
overeenkomstig de beschríjving in de aanvraag of waarvoor het bevoegd gezag zijn goedkeuring heeft
gegeven ingevolge voorschrift 15.3,

.:.

IS.5 Indien vergunninghoudster voornemens is ingangsstoffen te be-/verwerken die niet kunnen
worden ingedeeld in één van de in het eerste lid gespecificeerde categorieën dieat zij dit voorafgaand
aan de be-/verwerking te melden aan het bevoegd gezag. De melding dient tenminste de volgende
informatie te bevatten:
a. productnaam, samenstelling en Qsische, chemische erf toxicologische specificaties ~an de
ingangsstof(onder meer of het een niet-gevaarlijke ingangsstof betreft):
b. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de
ingangsstof;
c. de wijze waarop de te behandefen ingangsstof wordt Be-/verwerkt;
d. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
e. een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de te beproeven
ingangsstuf.
Gedeputeerde Staten zal binnen 30 dagen al dan niet toestemming geven voor reguliere verwerking
van de betreffende ingangsstof dan wel eisen dat voorafgaande aan de regutiere be-/verwerking een
proefverwerking dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 14.10.
Afhankelijk van de resultaten van de proefverwerking kan alsnog toestemming worden verleend &n
wel onthouden voor reguliere verwerking.
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15.6 De voorschriften 15.3, 15.4 en 15.5 zijn eveneens van toepassing op afvaistoffen die
Refinery zelf worden gegenereerd.

VIL

door North

te bepalen dat een exemplaar van deze sntwerp-beschikking zat worden gezonden aan:

1. Nsrth Refinery B.V., Postbus 215,993O AE Delfzijl;
2. De heer W.M. van Schuijlenbrrrg, Officier van Justitie in het arrondissement Groningen,
Guyotplein 1,97 12 NX Groningen;
3. Cotiege van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, AF Groningen;
4, Ministerie van YROM, Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, directie Afvalstoffen,
Postbus 30945,250O GZ Den Haag;
5. Directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG), Postbus 833,
9700 AV Groningen;
6. Burgemeester en Wethouders gemeente Delfzij& Postbus 20000,9930 PA Delfzijl;
7. Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygi&e, Postbus 30020,
9700 RM Groningen;
8, Ragelijks bestuur van het waterschap Hunze & Aa, Postbus 95,947O AB Zuidtaren;
9. Dagelijks bestuur van het waterschap Eemszijtvest, Postbus 300,990O AH Appingedam;
lQ.Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 14, 8200 AA Lelystad;
1 i .Ministcrie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 39932,
9700 RM Groningen;
12.Commissie voor de m.e.r. , Postbus 2345,3500 GH Utrecht;
13.Advies- en ingenieursbureau JG. de Roever B.V., BVWCA, Postbus 88,
5275 ZH Den Dungen;
14.Noordeiijk Afval Overiegorgaan (NAO), Postbus 20 120,890O HM Leeuwarden;
I S.Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Noord Oost Groningen, Postbus 20000,
9930 FA Delfzijl;
16,Groningen Seaports, Postbus 20004,993O PA Delfzijl;
17.AfvaI Overteg Orgaan (AOQ), Postbus 19915,3501 DA Utrecht;
18,Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren, Postbus 13,962O AA Slochteren;
19.Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda, Postbus 17,9679 ZG Scheemda;
20.Burgemeester en Wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15,
9900 AA Appingedam;
2 1 .Ministerie van VROM, DGM Qireetíe Bestuurszaken, AFD. BMB, Postbus 39945J IPC 660,
2500 GX Den Haag;
22.Landelijk Meldpunt ASValstoffen, Postbus 241,344O AE Woerden;
23. Waddenvereniging, Stationsstraat 7,97 11 AR Groningen;
24.LAR Rechtsbijstand, Mr. JA. Hagen, Fostbus 4 158,228O CD Rijswijk;
25Stuurgroep Waddenprovincies, Postbus 20120, 8911 KZ Leeuwarden;
26,Bezirksregieruag Weser-Ems, Herrn. B. Heidrich, Theodor Tantzen Plat2 8,
D 26 122 Oldenburg;
27. Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest, Postfach 2020, D 26590 Aurich;
28.Landkreis Leer, Friessenstrasse 46, D-26787 Leer;
29.Stadt Barkum, Postfach 206O,D-26746 Borkum;
30.Gemeinde Bunde, Postfxh 1252, D-26828 Bunde,
3 1 .Gemeinde Jemgum, Fostfaeh 69, D-26843 Jemgum;
32.Stadt Emden, Fostfach 2254, D-26702 Emden;
33.tandkreis Aurich, Postfach 1480, D-26584 Aurich;
34.Gemeinde Krummhörn, Psstfach 1155, D-26730 Krummhorn;
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35.Samtgemeinde Runde, Postfach 125 1, D -26828 Bunde:
36,Kreisverband Leer, Verstand, Lu& Drewniok, Bgm. Werner Str. 39, D-26826 Weener;
37. “De Dyklopers” e.V., p/a Waker Bunker, Muhfeostrasse 22a , D- 26826 Weener/Ems;
38. “De Ryklopers” e.V, Markerstrasse 3, D-26818 Westoverledingen;
39.Urtsverband Borkurn, Bündnis 90 Crune, Dorotkes Kenner, Hindenburgstrasse Ba,
D-26757 Borkum;
40Stadt Weener, Postfach 440, D-26821 Weener;
4 1 Stadt Nordeney, Postfach 1565, D-2653 7 Nordeney;
42.Landwirtschafiskammer Weser-Ems, Postfach 2549, D-260 i 5 Oldenburg;
43 .Industrie und Handefskammer für Qstfriesland und Papenburg, Pustfaeh 1753,
D-26697 Emden;
44.Gemeínde Juist, Postfach 540, D-26560 Juist;
45.Stadt Norden, Am Markt, D-265506 Norden;
46.Samtgemeinde Hage, Postfach llóOl 0-265 19 Hage;
47,Samtgemeide Dornum, Postfach 1163, D-26549 Dornum;
48.Gemeinde Baltrum, Postfach 120, D-266572 Baltrum:
49.Noud van Spaandonk en Anne van der Pol, Hoofdweg 9 1, 9939 PC Tjuchem;
50,Natursehutzbund Deutschtand (NABIJ), Kreisgruppe Emden, Enne Hektorstrasse 1 1,
EI-26734 Krummhilrn;
5 1. Mevrouw W. Remmerswaal-Schipper, Borgsweer 45,9949 PC Borgsweer;
52. H.D. van Nugteren, Borgsweer 50,9949 PC Borgsweer;
43. H.W.j- Tennissen, Borgsweer 53,9949 PC Borgsweer;
54. R.M. Aefts, Borgsweer 46.9949 FC Borgsweer;
55.A.C. Krijgsman-Ktunder, Borgsweer 29,9949 PC Borgsweer;
56. Th.H. Huysen, Borgsweer 38,9949 PC Borgsweer;
57, De heer H.A..!. Mulder,Chemiewinkel RUG,Nyenborgh 4, 9747 AG Groningen;
58. Re heer H.Teuben, Koestraat 18,9936 CE Farmsum;
59. De heer Tj, Kars, Regentesssestraat 15, 9717 ME Groningen;
60. De heer 3. Groenhagen, Wartumerweg 13, 9948 PV Termunter@;
61. J. Wezel, Boxgsweer í8, 9949 PA Borgsweer;
62. F.O. van den Brink, Damsterweg 3, 9911 TA Oosterwijtwerd;
63. K.B. Duinkerken-Bos, Tilweg 9. 9983 SP Roodeschooi;
64. H. ten Cate, Molenweg 36, 9797 PT Thesinge;
65. folanda Tent,Gouden Pand 15,990í EG Appingedam;
66. A.P. Verbiest, Gouden Pand 15, 9901 EG Appingedam;
67. M.Eggen Swíersema, Melio Coendersbuurt 20.9948 PM Termunterzijl;
68 Nieuwsblad van het Noorden,de heer D. Minkes, Postbus 69, 9700 MC Groningen;
69. Sietse Wiersma, Postbus 424, 9700 AK Groningen,

-
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Voorts wordt deze beschikking bekend gemaakt door plaatsing in het “Nieuwsblad van het
Noorden”, het “Nieuwsblad Voer de Eemsmond” en de Nederlandse Staatscourant.
Groningen, 6 juli 1999.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, vaarzitter.

3 griffier.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Deftnities

en afkortingen
:.

brief van OpderKamp Adviesgroep, gedateerd 3 1 juli 1998, kenmerk NR\VEM-98.2823/820 met
bijbehorende bescheiden. Hierbij wordt door OpdenKamp Adviesgroep namens en ten behoeve van
NO& Refinery - onder andere - aangevraagd een vergtutning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer (revisievergunning)
Aanvullingen
de Wm-aanvraag is aangevutd bij brief met bijlage, dd 11 september 1998, kenmerk NR\VEM98.x257/849

:

. . . . . . . ._
..;$,

Bewerken
veranderen van de aard of hoedanigheid van (gevaarlijke afval)stoffen, door het behandelen met
fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering. In deze vergunning wordt met bewerken
bedoeld:
- het destilleren van oliehoudende afvalstoffen en oplosmiddelen in dc atmosferiscfte destillatie en/of
de vacuümdestiIlatie, eventueel gevolgd door Short Path destillatie;
- het behandelen van afvalstoffen in de boorgruisbewerkingsinstallaGe;
- het voorbewerken van afvalstoffen.
Brandstoffen
onder brandstoffen worden olieproducten verstaan, die voldoen aan de specificaties die zijn
opgenomen in bijlage 4 van deze vergunning. Indien door middel van een AMvB aanscherping
plaatsvindl van de in bijlage 4 van deze vergunning genoemde brandstofspecificaties, dan worden
deze geacht vervangen te zijn door de overeenkomstige specificaties genoemd in deze AMvB.
C2 afvalstoffen
sterk uitloogbare vaste anorganische afvalstoffen die niet verwerkbaar zijn
C3 afvalstoffen
matig tot slecht uitloogbare anorganische afvalstoffen die niet verwerkbaar zijn
dB(A)
een maat voor de sterkte van geluid uitgedrukt in dB(A), zoals het door de mens wordt waargenomen,
kan worden berekend of gemeten
De dienst
de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen
Destillatie
ft& proces waarbij een vfoeistofmengsel wordt gescheiden in twee of meer gedeelten (fracties) met
verschillende kookpunten ofkooktrajecten.
Directeur
directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen

. ... ._

Directeur Afvalstoffen
directeur van Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Milieubeheer

Or&ning en

Etmaa twaarde
de hoogste van de volgende gemiddelde waarden:
1. het Laeq over de dagperiode (07-00 tot 19.00) uur;
2. het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23 .OO) uur verhoogd met 5 d%:
3. het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 0’7.00) uur verhoogd met 10 d%.
Gedenuteerde Staten
het Csllege van gedeputeerde staten van Groningen.
Cevaarliike afvalstoffen
onder gevaarlijke afvalstoffen worden die afvalstoffen verstaan die als gevaarlijk afvaistoffen in de
zin van de Wm dienen te worden aangemerkt,
Halffabrikaat
onder halffabrikaat wordt verstaan een mengsel van de na be-/verwerking verkregen organische
fracties dat door de afnemer wordt gebruikt om, door vermenging met andere mengsels van
organische verbindingen, een olieproduct te produceren dat voldoet aan de daarop van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen. Een haIffabrikaat voldoet aan de specificaties die zijn opgenomen in
bijlage 4 vau deze vergunning.
Indien door middel van een AMvB aanscherping plaatsvindt van de in bijlage 4 van deze verklaring
genoemde brandstofspecificaties, dan worden deze geacht vervangen te zijn door de overeenkomstige
specificaties genoemd in deze AMv%
t-luun calorisch aevaarliik afval
gevaarlijke afvalstuffen met een calorische inhoud van meer dan 1 1 SOO kJ& (bij minder dan of
gelijk aan 1% chloor) of meer dan IS.000 kJ/kg (bij meer dan 1 % chfoor)
Hooriwaasdigheib
effixtiviteit en efficiënte van een verwijderingstechniek, te bepalen aan de hand van de
milieueffecten. Van belang zijn de effecten die de techniek heeft op verspreiding, broeikaseffect,
ozonlaagaantasting, smogvorming, verzuring, vermesting, energieverbruik, grondstofverbruik en
votume finaal afval.
KO klasse stof
brandbare vloeistoffen, waarvan de dampspanning bij 37.8 “C hoger is dan I bar
KJ klasse sîof
brandbare vloeistoffen, geen KO zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van AbdPensky, bij een druk van 1 bar lager ligt dat 2 1 “C
IC2 klasse stof
brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij een druk
van 1 bar lager ligt dan 55 OC, doch niet jager zijn dan 2 1 “C
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K3 klasse stof
brandbare vfoeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Pensky-Martens, bij een
druk van 1 bar gelijk is aan of hoger is dan 55 “C
KWS 2000
project van ri,jksoverheid,
gericht op het beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen
(VOS, ook koolwaterstoffen (KWS) genoemd}
Laan caforiseh nevaarliik afval
gevaarfijke afvafstoffenwet een calorische inhoud minder dan 1 1 .5Do kJ/kg (bij minder dan 1 %
chloor} of minder dan 15,000 kJ/kg (bij meer dan 1 % chloor).

het energetisch gemiddelde geluidniveau over een bepaalde periode
Minimumstandaard
minimale hoogwaardigheid van de wijze van verwijderen vart een categorie gevaarlijke afvafstoffen
zoals vastgelegd in het MJP-GA II.

. . ??.:;:i:,
. . . . ,.: .

MJP-GA 11
Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 11
Niet-r+nipbaar straalnrit
straafgrit als bedoeld in de Regeling niet-reinigbaar straafgrit

brandstofrestanten en partijen olie of brandstof die niet aan de specificaties voldoen
off-spec/crude-mix
mix van oliën die niet aan specificaties voldoen
Ons college
het coflege van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst ruimte en Milieu,
Postbus 630,970O AP Groningen
Opstaan
onder opslaan wordt verstaan af die handelingen waarbij een (gevaarlijke) afvalstof voor een korte sf
langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens
bedoeld het bundeten, samenpakken, overpakken, ompakken, opbulken, samenvoegen en het
uitsorteren, scheiden en demonteren van onderdelen, voor zover aard en samenstelling van de
{gevaarlijke) afvalstoffen daarbij niet veranderen.
Overslaan
onder overslaan wordt verstaan het fbe)laden, lossen, overladen, hevelen en dergetijke van stoffen
binnen de inrichting

de Product- en Energie-Centrale, b e s t a a n d e u i t e e n shredderinstaflatie, zeefinstallatie,
sf ibdrooginstal latie, een pyrolyse-installatie. een vergassingsinstallatie, een pyrumetaflurgische
smefter en de daarbij behorende synthesegasreiniging

...... .
.,_.
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Ruwt aardofieproduclen
aardolieproducten die direct afkomstig zijn uit de ruwe grondstof
SBR-2 richtlijn
Stichtittg Bouw Researclt-richtlijn 2 “f-iinder voor personen in gebouwett door trillingen ( 1991)”
Stand der Techniek
behorende tot ‘Stand der Techniek worden die maatregelen gerekend die ter beperking van emissies
van een bron, procesgelntegreerd dan wel ais nageschakelde techniek, in een gemiddeld en ftnancíaef
gezond bedrijf van de betreffende branche in binnen- en buitenland met succes worden toegepast, dan
wef overeenkomstig de regels der techniek vanuit andere processen of op basis vatt succesvoIle, op
industriëte schaaf uitgcvoerd demonstratieprojecten op de betreffende bron kunnen worden toegepast.
Is binnen de branche de bedrijfsgrootie erg uiteenlopend, dan is het voorzieningenniveau van
bedrijven met een vergelijkbare groo& maatgevend.
Vergunninghoudster
Notilt Refinery Refining and Trading Holland B.V. te DelIzíjl
Verwerken
behandelen van (gevaarlijke af\al)stoffen op een zodanige wijze dar de chemische samensteIling en
eigenschappen van de oorspronkefì.$e stof worden gewijzigd doordat een chemische reactie
plaatsvindt. In deze vergunning wordt met verwerken fxdoeld:
- het behandelen van oliehoudende afvalstoffen in de hydrofining;
- het behandefen van afvalstoffen in de PEC.
Vlucltti~e koolwaterstoffen
koolwaterstoffen met een dampdruk van groter dan 1 kPa.
Voorbewerken
onder voorbewerken wordt in deze vergunning verstuan;
- het bewerken van oliehoudende afvalstaffen door middef van tankdrainage, filtreren
centrifugeren/decanterett en tweetrapsverdamping;
- het zeven, verkleinen en drogen van afvalstoffen om inzet in de PEC mogefijk te maken;
- het mengen van afvalstoffen met als doel het verkrijgen van een constante kwaliteit synthesegas en
synthetisch basalt alsmede een effectieve en constante warmteoverdracht te bewerkstelfigen.
vl&J
verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 8.36 van de Wm.
Wm
G milieubeheer
wiSjzigingen

zods

gepubfieeerd in 1994 in Staatsblad nr, 80, jnclusiefdaarna aangebracht

@wwG2gm

ALARA
AMvB
ACX-I
AVf
AVG
Awb
BACA

As low as reasonabfe ackievable
Algemene maatregel van bestuur
Afval overleg orgaan
Afvalverwerkingsinstallatie
Afvalverwerking Groningen
Algemene wet bestuursrecht
Besluit aanwi.jzíng gevaarlijke afvalstoffen
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BEES
BLA
Bohb
BRP
BRZO
BSA
BSB
Certiva
CPR
DTO
IMA
Ivb
EVOA
EVR
GCV
GFT
HazOp
HBPE
IPO
KMZS
KWS
LAP
LCA
LMA
MER
MJP-GA 11
mma
NER
NMP 3
NR
NRB
olw mengsel
o/w/s mengsel
PACT
PCB
PCDD
PCDF
PEC
PKB
RDF
RUN
RWZI
SBR
TJP.A-95
VPR
VROM
vvgb

Besluit emissie-eisen stookinstatlaties milieubeheer
Besluit luchtemissies afvafverbranding (1993)
Besfuit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
Boorgruis recycIing ptant
Besluit risico’s zware ongevallen
Bouw- en sloopafval
Stichting bodemsanering op bedrijfsterreinen
Stichting Certificatie Integrale Verwijdering Afvalstoffen
Commissie preventie van rampen
Draai trommel oven
fnternationaal meldingspunt afvalstoffen
Inrichtingen- en vergunningenbeshrit
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
Externe veihgheidsrapportage
Gebruikte chemicaliën verpakkingen
Groente fruit en tuin afval
Hazard and Operation study
Hoge dichtheid polyetheen
Interprovinciaal overleg
Kwal i teits- en m ilieuzorgsysteem
Koolwaterstoffen
Landelijk Afvalbeheersplan
Levenscyclus analyse
Landelijk Meldingsgunt Afvafstoffen
Milieu effectrapport
Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 11
Meest milieuvriendelijke alternatief
Nederlandse emissies richtliljnen
Nationaal Milieubeleidsplan 3
North Refinery
Nederlandse richthjn bodembescherming bedrijfsterreinen
olielwater mengsel
olie/water/slib mengsel
Powder Activated Carbon Treatment
Poly chloor bifenyl
PolychIoordibenzudioxinen
Polychioordibenzofuranen
Product- en energiecentrate
Planologische Kernbeslissing
Refuse derived fue1 (droge brandbare fractie}
Recycling and Utihties North
Rioolwater zuiveringingsinstallatie
Stichting Bouw Research
Tienjarenprogramma Afvalstoffen, 1995 - 2005
Voorlopige praktijk richttijn
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
verklaring van geen bedenkingen
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WEh
WKC
WKK
Wl?l
WVO
ZPG

Wet geluidhinder
Warmte kracht centrale
Warmte kracht koppeling
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Zuiveringsbeheer provincie Groningen
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Bijlage 2. Randvoorwaarden voor het opstelleen van de opzet en wijze van uitvoering van de
administratie
Onder goederen wordt in deze bijlage verstaan alle gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband
houdende productstromen. Hieronder zijn in ieder geval begrepen affe
afle stoffen die worden toegevoegd
toegevoegd
dan wet afgescheiden van de gevaarti.jke afvalstoffen.
A.De administratie moet zodanig van opzet zijn dat afle bewegingen van de goederen binnen het
bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te sturen
administratie te worden gevoegd.
B.Periodiek dient de vergunninghouderlster een voorraadopname te maken en vast te stelten dat de
goederenbeweging in evenwicht is. Optredende verschillen dienen te worden verklaard.
C. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie.

. ..?z..:~..
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D.De administratie dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
Voor wat betreft de ingaande goederenstroom per ontvangst:
- de datum van acceptatie en binnenkomst;
- de ontdoener;
- de aard van de goederen en de afvabtoffencode;
- de hoeveefheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld
het soortelijk gewicht f );
- de wijze waarop de goederen zijn ontvangen (cyfindernummer, kentekennummer bij bulk, etc);
- een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
- het tarief dat in rekening is gebracht;
- het Mrag dat is betaald of is ontvangen.
Voor wat betreft de uitgaande goederenstroom:
- de datum van de afgifte;
- aan wie de goederen werden afgeleverd;
- aard van de goederen en de afvafstuffencode;
- de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld
het soortefijk gewicht f );
- de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
- een verwijzing naar een eventueef analyserapport;
- het tarief dat in rekening is gebracht;
- het bedrag dat is betaaid of is ontvangen.
Voor wat betreft de up- en overstag van de goederen:
- het gebruikte materiaal bij ompakken en eventuele hulpstoffen;
- de exacte positie van de goederen (coördinaten, vaknr,, etc.);
- optredende verseMen in kilogrammen of litersI,

Indien nodig moet er rekening worden gehouden met de invloed van de temperatuur op de geregistreerde
gegevens, Een omrekening dient dan plaats te vinden naar liters bíj 15°C.

.i__..ii i..
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Voor wat betreft de productie of be-/verwerking van de t;oederen (alleen indien vergum&g is
verleend vour het be-/verwerken van gevaartijke afLalstoff”n):
- de hxveeIheden be-/verwerkte (grond)stoffen enhf afvaistuffen;
- de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of be-/verwerking van
de afvahtoffen;
- de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen en/of liters 1;
-. een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen.

Bijlage 3. Raadvoorwaardee voor het opsteBen van een acceptatieprocedure
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke
afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden
hoe de procedure vetiaopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De beschrijving van de
acceptatieprocedure dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
R.De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvatstroom die de primaire ontdoener tenminste
moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire
ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
8. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht)
plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later).
Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het
“standaard” vervoerscontract.
C.Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
- wijze van aantevering (in bulk of in verpakte vorm);
- wijze van verpakking;
- de minimale enlof maximale partíjgrootte;
- eventuele standaard aanleveringscontracten.

.: ~+:.:. .:. .
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D.Een beschrìjving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke
gevallen afvatstoffen direct in het proces worden gebracht.
E. Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
- de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
- de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt,
dampspanning, toxiciteit, etc);
- de afvalstromen die alleen at op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
- verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
F. Een beschríjving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin
in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteríngsmethode
in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
- de analysering van een bepaalde afvatstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
- de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
- de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
- of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern
taboratorium;
- de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener
wurden beoordeeld.
G.Een sluitend verband tussen de goederenadminisWatie/Rnanciële administratie, de meldingen die

gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.

,. .- . . .,
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Bijlage 4 Speciffcaties

brandstoffen en halffabrikaten

SPECIFICATIES MINERALE OLIEPRODUCTEN
Analyse methoden

(GERIXD

PRODUCT)

Grenswaarden
zware stookolie

zware stookolie
binnenJan&

gebruik

ASTM D-951IP74

strekkend besluit

strekkend besluit

ISO 3830-1977

congeneer 28; 42, 101, 118,
138, 153 of 180

‘ECIFICATIES MINERALE OLIEPRODUCTEN
Eigenschappen

Zie het daartoe
strekkend besluit
op grond van de
Wm
Zie het daartoe
strekkend besluit
op grond van de
Wm

Eenheid

Grenswaarden

Analyse methoden
zware stookolie
zeescheepvaart

Totaal organische halogeenverbindingen

(HALFFABRIKAAT)

zware stookolie
binnenlands
gebruik

min. 55

1 min. 55

max. 2

max. 2

max. 0,7

max. 0,5

max. 50

t max. 50

gasoiie
zeescheepvaart

I min. 43

gasolie
binnenlands

gebruik

min. 35
max. Q,O5

% vohrne

max. 0,l

max. 0, I

% gewicht

max. 50

max. 50
berekend als chloride op de
oliefase

l

max. OS

max. 0,s

wJkg per
congeneer 28,52,
138, 153 of 180

101, 118,

- -

-

Toelichting OO de tabel behorende bij het rauportage-artikel
Re tabel moet worden ingevuld voor iedere bewerkingsinstallatie waar de verklaring van geen
bedenkingen op toeziet. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de volgende onderdelen.
1. Bij “Afvalstof’ (kolommen I en 4) dienen de diverse categorie& afvalstoffen die worden bewerkt
dan wel bíj bewerking zijn ontstaan afzonderlijk te worden genoemd.
2. Onder “CMvangen” (kolom 2) dient de hoeveelheid ontvangen afvalstoffen in eenheid van registratie (kg) te worden vermeid.
3. Onder “Bewerkt” (kolom 3) dient de hoeve&eid bewerkte afvalstoffen te worden vermeld.
4. Onder “Hoeveelheid” (kolom 5) dient de hoeveelheid product/reststof/afvaIstof te worden vermefd
die na bewerking resteert,
5. Onder “Percentage” (kotom 6) dient het quotiënt van de hoeveelheid produetr’reststof/afvaIstof
en
de ingaande hoeveelheid afvalstaf te worden vermeld. Dit cijfer geeft inzicht in het rendement
van de instaltatie.
6. Onder “Afvoer naar” (kolom 7) dient de naam van de vergunninghouder aan wie de afvalstof wordt
afgegeven te worden vermeid. Indien er sprake is van producten die op de markt worden
gebracht is het niet noodzakelijk alle afleveradressen te noemen, maar kan worden volstaan met
de term “product”.
7. Onder “Hoeveelheid”’ (kolom 8) dient de hoeveelheid die naar een vergunninghouder is afgevoerd
te worden vermeld.

.i_. i ..
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VOORBEELD RAPPORTAGE CRYOGENE

VEUBEWER~GSINSTALLATIE
jaar: 19

Be-ivenuerkingsinstallatie: Cryogene scheidingsinstallatie

Ontvangen afvalstoffen

Afgegeven afvalstoffen

Hoeveelheid (kg)

AVR AVI-West

5

10

Zoals uit de tabel blijkt is in 199.5 13.498 x103 kg af vtt 1 venxrkt in de cryogene installatie. Dit is een toename met 1.256 x103 kg ten
opzichte VM 1993. DOW deze stijging is de capaciteit CIU voos 84 % benut (maximale capaciteit 16.000 ~103 kg) uitgaande yan een
twee-ploegendienst. Verder tvordt opgemerkt dat het percentage metaal dat na bewerking resteert verder stijgt iel1 o@c& van de
vorige jaren. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de consument steeds meer aandacht besteedt aan preventie en scheiding aan
de bron. De fractie hoog-calorisch afval wordt momenteel aangeboden aan een verbrandingsjnsta)latie ter vernietiging dan tvej als
brandstof aan de cementindustrie. Momenteel \vordt een onderzoek uitgevoerd naar de moge~ij&e&n om de verfsludge zodanig te
drogen dat de vaste fractie kan worden ingezet als vulstof. Verwacht wordt dat $e komende jaren het aanbod van verfafval terug zai
íopen. Om de installatie maximaal te benutten, wordt onderzocht welke afvalstoffen verder kunnen worden be-/vemerkt in dg huidige
instaItatie. Gedacht wordt daarbij aan oliefilters, kabeirestanten. autoruiten en elektronica-afval.
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Rijlage 7. Chmvegingen ten aanzien van de ingebrachte adviezen, opmerkingen en btAen&gen

Bijlage 7.1 SehrifteIijk ingebrachte

adviezen

en opmerkingen

Hieronder volgt een zakelijke weergave van de schriftelijk ingebrachte adviezen en opmerkingen en
onze reactie daarop.

a. Opmerkingen van Bezirksregierung

Weser-Ems

De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
Er worden een tiental vragen gestefd over versckilfende afvalwaterstromen:
1.
Welke concentratie aan zout is te verwachten in het afvafwater en in welke vorm.
9
Wordt er in de toekomst indamping van het zoutwater uitgevoerd.
-.
3.
Kan kwik afkomstig uit aktiefkoof in het afvalwater terecht komen
4.
Op welke wíjze wordt het afvalw~er behandeld.
5,
Welke concentraties aan verontreinigingen zijn in het afvalwater te verwachten.
5,
Waarom wordt het huishoudelijk water zonder zuivering geloosd.
Wordt het in de Oosterhornhaven gefoosd.
Wordt regenwater zonder verdere zuivering gefoosd. Wordt het in de Oosterhornhaven
geloosd.
Op welke wijze beïnvloeden de WKC en de koeling het water.
8.
9.
Als er een stagnatie optreed bij de waterzuivering, welke emissie-waarden in het afvalwater
worden er dan overschreden,
10.
Zou het mogetijk zijn om het gezuiverde afvafwater nog verder te laten behandelen door
derden. Op welke wijze zou dit kunnen worden uitgevoerd.
Verder wordt het volgende gevraagd:
11.
Hoeveel koolwaterstofemissies zijn uit de schoorstenen te verwachten,
12,
Op welke wijze wordt het slib uit de oli&jn verwerkt.
13.
Wordt de ‘Stand der Techniek’ voorgeschreven.
14.
Wat en op welke wijze wordt gecontro~eerd/gemunitoord, in het bijzonder tijdens het
opstarten en proefdraaien.
IS.
Op welke wijze is het ‘Maximum Credibfe Accident’ bepaafd en welk ongeval betreft dit.
Er wordt opgemerkt in de brief van Bezirksrcgierung Weser-Ems dat zij graag in een gesprek het &$n
en ander willen bespreken.
Tenslotte wordt aangegeven dat zij pas na het beantwoorden van de bovengestelde vragen, een
algemeen standpunt over het initiatief kunnen vormen.
Naar aanfeiding hiervan overwegen wíj het volgende.
f tim 10 : Deze vragen met betrekking tot fafval)water en proceswater zijn in de WVO vergunning
behandeld.
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ll.

12.
13.
14.

15.

In de huidige situatie komen onder normale procescondities maximaal 18 ton Per jaar aan
koolwaterstofèmissies vrij via de schoorstenen. Bij een toename van de capaciteit van de
bewerking van de vJoeibare (oliehoudende) stromen zullen de procesemissies in putentie
ongeveer evenredig toenemen. Het voornemen is deze emissies door een continu brandende
fakkel te verbranden. Hierdoor zullen er geen procesmatige koolwaterstofemissies
plaatsvinden in de toekomstige situatie.
Het slib uit de oliefijn wordt in de toekomst in de PEC ínstahatie verwerkt.
Het uitgangspunt is dat de ‘Stand der Techniek’ wordt gevolgd (Artikel 8. t 1 Jid 3 van de Wm.
In de vergunning is een voorschrift opgenomen voor het opstetlen van een
monitoringprogramma dat ter goedkeuring aan de directeur moet worden overgelegd.
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de monitor& tijdens opstarten en tijdens
proefdraaien.
Het Maximum Credíble Accident (MCA) is bepaald met behulp van het softwarepakket
EFFECTS2 Version 2.1., 1996. tiet betreft het ongeval waarbij een H2S-gaswolk vrijkomt uit
de hydrofinîng, met een effectafstand (bij 1 OJO letaliteit) van 204 meter.

A
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Tenslotte kan worden opgemerkt dat, om meer duidelijkheid te geven over het MER en de aanvragen,
deze stukken nader zijn toegeficht in een mondeling overfeg tussen vertegenwoordigers van het
provinciaal bestuur en van enkele van de betrokken Duitse overheidsinstattties,
Naar aanleiding hiervan is geen nader standpunt gevormd door de Bezirksregierung Weser-Ems.

b. Opmerkingen van Lasdkreis Aurích
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als voJgt:
Vanuit het gegeven dat North Refinery een activiteit wil ontplooien in de buurt van het natuurgebied
de Waddenzee, waar bovendien de kuststreek een functie beeft ats vakantiegebied, zijn de
opmerkingen opgesteid.
De opmerkingen richten zich op het volgende:
1. Welke verontreinigingen en in wefke concentraties worden verwacht in het afvalwater dat wordt
geeloosd in het Eems-RulJard estuarium2 . Is er een markt voor de producten zout en kwik.
3. Wordt aktiefkool dat beladen is met kwik in de Waddenzee geloosd (via het afvafwater).
4, Kan het gezuiverde afvalwater aan derden worden afgegeven.
5. Waarom wordt het huishoudelijk water zonder zuivering geloosd.
6. Door de CO2 en NQ, emissies zal er een wezenlijke bijdrage wurden gegeven aan het
broeikaseffect en de ozon’laagaantasting. Verder geven deze emissies een betasting van het kusten Waddenzeegebied,
7, Er wordt verondersteId dat er een beduidende gehtidsbelasting ís te verwachten,
8. Bij het bepalen van de hoogwaardigheid is ervan uitgegaan dat er emissies vermeden worden die
anders bij het storten vrij zouden komen, Deze vergehjking is niet gerechtvaardigd omdat de
emissies nu in het ecosysteem ‘Re Waddenzee’ terecht komen,
9. Er wordt getwijfeld aan de beheersbaarheid van de processen. Wat gebeurt er ais er een storing
plaatsvindt inclusief een stroomstoring. Dit geeft niet-berekenbare emissies.
10. Het is niet zeker dat de geproduceerde producten kunnen worden afgezet.
Tenslotte wordt verzocht om, gezien de genoemde bezwaren, het initiatief niet te vergunnen.
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Indien er toch vergund gaat worden, wordt gevraagd een openbaar meetprogramma op te laten stellen,
in het bijzonder voor lucht- en wateremissies.
i::.

Naar aanieiding hiervan overwegen wij het vofgende.
1. Deze vraag met betrekking tot (afval)water en proceswater is in de WVO vergunning behandeld.
2. Het is onzeker ofer een markt bestaat voor het zout dat na indampen overblijft, het aanbod aan
zout overtreft de vraag waardoor het weinig marktwaarde heeft. Het indampen van het water wordt
daarom nog nader onderzocht.
Het gewonnen kwik wordt afgezet in bijvoorbeeld de instrumenten industrie.
3. Deze vraag met betrekking tot (afvaJ)water en proceswater is in de WVO vergunning behandeld.
4, Deze vraag met betrekking tot (afvaI)water en proceswater ís in de WVO vergunning behandeld.
5. Deze vraag met betrekking tut (afval)water en proceswater is in de WVO vergunning behandeld.
6. Iedere CO2 en NUx emissie levert een bijdrage aan het broeikaseffect respectievelijk de verzuring.
Echter, de hoeveefheden die vrijkomen door het RUN initiatief zijn dusdanig klein dat er niet
gesproken kan worden van een wezenliike bijdrage.
7. De Wet geluidhinder kent normen en grenswaarden voor de ge!uidsbeJasting van
vergunningplichtige inrichtingen welke op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen, In het
kader van deze wet is er rondom de industrieterreinen van Delfzijl een geluidzone vastgesteJd. Er
is blijkens de aanvraag aangetoond dat de werkzaamheden van North Refinery niet of slechts in
beperkte mate bijdragen aan de geluidsbelasting op de zonegrens,
8. Bij het bepalen van de hoogwaardigheid zijn de vermeden emissies die anders op de start zouden
zijn vrijgekomen niet meegenomen. Er is wel uitgegaan van de vermeden emissies die anders
zouden zijn vrijgekomen bij de productie van de producten die nu door Nurth Refinery in het
kader van het RUN initiatief zullen worden geproduceerd.
Bovendien wordt bij de huidige LCA methodiek bij vermeden emissies geen rekening gehouden
met de piaats waarbij de emissies vrijkomen.
9. Elektriciteit kan worden geleverd door de WKG en het openbare net. Door deze dubbele
stroomvoorziening is de kans op uitval zeer klein. Bij stroomuitval zullen pompen, compressoren,
luchtkoelers, centrifuges e.d. stilvallen. De invoer en afvoer van stoffen valt hierdoor stil,
Bij overdruk zullen de mechanische veiligheidskleppen afblazen. Giftige of anderszins gevaarlijke
afgassen zoals H2S, CO en ff2 en grotere hoeveelheden koolwaterstoffen worden altijd afgeblazen
naar de fakkel. Niet-brandbare of niet-giftige gassen worden merendeels afgeblazen naar de
atmosfeer.
Vloeistoffen worden opgevangen in het riooJ of in daarop aangesloten opvangbakken,
Reperkende maatregelen zijn voorzien: kleppen vallen in veilige stand, gasmotoren worden
automatisch uitgeschakeld en verder zijn er verschilJende noodstroomvoorzienin~en aanwezig.
I 0. In het MER is aangegeven dat de geproduceerde producten voldoen aan de betreffende
specificaties. De afzet zaJ verder door de marktwerking worden bepaald.
Ten aanzien van de stotopmerking wordt aangegeven dat een manitoringprogramma wordt opgesteld
dat ter goedkeuring aangeboden dient te worden aan de directeur. Dit document ís passief openbaar,
c, Opmerkingen van Samtgemeinde Bunde (Ustfriestand)
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven aJs volgt:
1. Gedetailleerde gegevens over de verontreinigingen naar lucht en water ten opzichte van de
richtwaarden ontbreken, evenals een beoordeling hiervan.
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2. Gezien de af- en aanvoer per schip, dient het risico van scheepsongelukken te worden bepaald, m.et
daarbij een schatting van de gevolgen voor de Dollard en de Eems.
3. Voor het goed kunnen beoordelen van het RUN initiatief wordt gevraagd om een Duitse vertaling
van het gehele MER en de aanvragen met aansluitend een nieuwe periode om een beoordeling te
kunnen geven.

*.

Naar aanleiding hiervan overwegen wij het voigende.
1. Het is de gebruikelijke gang van zaken dat het bedrijfde emissies in de aanvraag voldoende
duidelijk weergeeft zodat het bevoegd gezag deze emissies kan toetsen aan de grens- en
richtwaarden en een beoordeling geeft. In de aanvraag van North Refínery zijn er voldoende
gegevens over de luchtemissies en de emissies naar het water in de aanvraag opgenomen, zodat het
bevoegd gezag deze emissies kan toetsen aan de grens- en richtwaarden en een beoordeling kan
geven.
2. Ten aanzien van de scheepvaart is diverse wet- en regelgeving van toepassing.
Er is geen totaal verbod, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan,
Navraag bij Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest wees uit dat gezien het aantal schepen
geen verhoogd risico van scheepongelukken te verwachten is als gevolg van het RUN initiatief.
3. Ten aanzien van de wens van een Duitse vertaling van het gehele MER en van de aanvragen om
vergunning overwegen wij dat met de toezending van een Duitse vertaling van de samenvatting
van het MER aan de onderscheidene K?uitse overheidsinstanties in het grensgebied naar behoren is
voldaan aan het bepaalde in de artikelen 7.38a - 7.388 van de Wm respectievelijk artikel 8.4 van
het fvb en aan de op dit vlak gemaakte afspraken. De EGrichtlijn inzake m.e.r. en het Verdrag van
Espao houden slechts aigemeen geformuleerde verplichtingen in ten aanzien van
informatievers~rekkilsg en consultatie. De daaruit voortvloeiende bilaterale uitvoeringsafspraken
ten opzichte van andere vertalingen moeten nog formeel vastgelegd worden. Wij zien daarom
onvoldoende redenen om het verzoek om een Duitse vertaling van het gehele MER en van de
aanvragen in te willigen.
Met betrekking tot de wens om een “aansluitend nieuwe periode om een beoordeling te kunnen
geven” kan worden opgemerkt dat wij hiertoe, gelet op hetgeen wij zojuist hebben overwogen,
onvoldoende redenen aanwezig achten. Wel kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat
een volgende mogelijkheid tot inspraak en tot kennisneming van de stukken zal worden geboden
in het kader van de bekendmaking van de ontwerpen van de vergunningen ingevolge de Wm en de
WVO met betrekking tot het RUN initiatief. Tijdens de periode waarin deze ontwerpen ter inzage _
liggen en daartegen bedenkingen kunnen worden ingediend zal ook opnieuw kennis kunnen
worden genomen van de aanvragen en van het MER.
Wel kan nog worden opgemerkt dat, om meer duidelijkheid te geven over het MER en de
aanvragen, deze stukken nader zijn toegelicht in een mondeling overleg tussen vertegenwoordigers
van het provinciaal bestuur en van enkele van de betrokken Duitse overheidsinstanties.

d. Opmerkingen van De Dykiopm
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
Ti.jdens de hoorzitting bleek dat er geen tolk aanwezig was ten behoeve van de Duitssprekende
insprekers van de ‘DykIopers’. De Dyklopers’ hebben daarom een verklaring in het begin van de
hoorzitting gegeven. Deze is vervolgens nogmaals op papier gezet:
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1. Het RUN initiatief heeft geen positieve invloed op het Eems-DoiJard gebied. Het betreft zelfs een
negatieve invtoed. Op basis van afspraken tussen Nederland en Duitsland, dient daarom dit
initiatief niet te worden vergund.
2. Er wordt vastgcstefd dat pyrolyse een niet te overzien risico met zich mee brengt,
3. Na deze verklaring wordt er gevraagd of er bij een volgende hoorzitting wel een tolk aanwezig kan
zijn.
Naar aan leiding hiervan overwegen wij het vofgende.
1, Van een negatieve irtvloed op het Eems-Dollardgebied kan naar onze mening, gelet op de inhoud
van de ter inzage gelegde stukken, niet worden gesproken. Uit deze stukken kan, gelet op hetgeen
in het MER is uiteengezet aangaande effecten van de voorgenomen activiteit op de onderscheidene
compartimenten van het milieu, in samenhang met het bepaalde in artikel 7.38F, eerste lid, van de
Wet milieubeheer, evenzeer de gevolgtrekking worden afgeleid dat van het RUN initiatief geen
nadelige grensoverschrijdende gevolgen zijn te verwachten.
Voorts zijn er bij ons geen verdragen bekend die activiteiten verbieden die geen positieve invloed
op het Eems-Dollard gebied hebben. Het RUN initiatief moet bovendien verenigbaar worden
geacht met het tussen Nederland en Duitsland geldende Eems-Dolfardverdrag en bij het bij dat
verdrag behorende milieuprotocot.
2- Er zijn aI twee pvrolyse
installaties operationeel. Sij &n daarvan z+ Jacht-emissies gemeten,
I
De resultaten zijn gebruikt ten behoeve van het MER. fn het MER staat ook een Jiteratuur
verwijzing. Hierbij is gebleken dat deze emissies ruim binnen de Duitse en Nederlandse normen
vallen.
3 Onder verwijzing naar het voorgevafkme op de up 15 oktober 1’3‘38 gehouden zitting als bedoeld in
artikel 7.24 van de Wm, waarvan ook De Dykfopers een exemplaar van het verslag hebben
ontvangen, merken wij up dat ter uitvoering van een aldaar gedane toezegging een Duitse
samenvatting van het ontwerp van de onderhavige beschikking aan betrokkenen zal worden
toegezonden.
Over de aanwezigheid van een tolk bij een ‘volgende hoorzitting’, waarmee hier wordt bedoeld:
een zitting waarop mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht tegen het ontwerp van de
beschikkingen op de aanvragen om vergunning ingevolge de Wm en WVO, merken wij op dat een
verplichting daarkx niet bestaat. WeJ is het bevoegd gezag bereid een ínspanníngsverpIichfing te
leveren om de op de zitting door de deelnemers aan de discussie te leveren bijdragen waar r&evant
naar vermogen in het Duits te vertalen ofte doen vertalen. Overigens kan bier ook nog worden
verwezen naar hetgeen wij hiervoor bij punt c ad 3 hebben overwogen.
e. Opmerkingen van Die Gninea Kreisverband

Leer

De inhoud van deze brief is overeenkomstig de brief van ‘De Dyklopers’.

f. Opmerkingen van Stadt Nwderney
Er wordt aangegeven dat wordt aangesJoten bij de opmerkingen van Landkreis Aurich.
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g. Opmerkingen van mevrouw W. Remmerswaai
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
1. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gestelde In het MER dat er geen geurhinder zou zijn,
Er wordt we1 geurhinder ondervonden van North Refinery. De klachten betreffen de periode half
juli tot half augustus van dit jaar.
2. fn het rapport wurdt gesteld dat de gehCdbetasting buiten de vastgestetde zone niet hoger mag zijn
dan 50 d3(A), en dat gefuidsruimte is gereserveerd voor grootschalige industrie.
fn verband met deze stelling wijst mevrouw Remmerswaal op de ligging van de 55 dsfA)-contour
voor de le lijns bebouwing in Borgsweer conform het zonebesluit van 1993.
Mevrouw Remmmerswaal uit mede namens andere buurtbewoners in Borgsweer haar
ongerustheid over de handhaving van de normen en het invutlen van het resterende
industrieterrein. Verder dringt mevrouw Remmerswaal aan op een meting van de gefuidbelasting
in de richting van Borgsweer en Termuntenzijl.
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Naar aanteiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Het MER en de aanvragen zijn opgesteld in de periode oktober 1997 tot en met juli 1998.
Ter bepaling van de emissies van geur uit de inrichting van North Refinery en de eventuele
invfaed daarvan op de omgeving is in juni 1998 nagegaan of er klachten via de Provincie
Groningen zijn binnen gekomen- Op dat moment waren er geen klachten geregistreerd.
Echter, van mevrouw Remmerswaal is er een klacht geregistreerd op 24 juli 1998.
Overigens behaefd dit geen ernstig gebrek aan het NER te worden geacht, nu het er vooralsnog
naar uitziet dat het hier om incidenteel optredende geurhinder gaat. Bovendien heeft het bedrijf in
de aanvraag aangegeven dat de nodige maatregelen zullen worden genomen om het optreden van
geurhinder buiten de inrichting te voorkomen.
tn het kader van de vergunning is wel rekening gehouden met deze klacht.
2. De geluidbelasting binnen de geluidzone rond het industrieterrein wordt op verschillende manieren
gecontroleerd, Door een vergunningaanvragend bedrijf, ia dit geval North Refinery, wordt in de
vergunning aanvraag aangegeven welke installaties worden geïnstalleerd en welke
geluidvermogens deze installaties hebben. Deze gegevens worden door het bevoegde gezag
gecombineerd met do: gegevens van de averige bedrijven op het industrieterrein.
De Dienst Ruimte en Milieu heeft het rekenmodel van North Refinery gecombineerd met het
zonebeheersmodel van het gehele industrieterrein. Door middel van berekening op een aantal
rekenpunten is gecontroleerd ofde betreffende activiteiten passen binnen de geluidzone en de uit
de zone voortvloeiende grenswaarden. Deze laatste grenswaarden zijn de maximaal toegestane
getuidbelastingen bij woningen in de geluidzone. Deze waarden zijn eveneens in 1993 vastgesteld
door middel van een Hogere Grenswaarden besluit.
Na vergunningverlening en realisatie van de installaties wordt de geluidbelasting door metingen
gecontroleerd. Rit gebeurt niet op de &uidzone zelf maar door handhaving van de vergunning.
In de vergunning worden, dichter bij het bedrÍjf, vergunning+controiepunten opgenomen.
Hier kan het bedrijf beter worden getoetst aan eisen van de vergunning. Hierdoor wordt indirect
wet de zone gehandhaafd. Gelet op de afstand tussen de bedrijven en de woningen en de te
verwachten gefuidsniveaus bij woningen in Borgsweer achten wij het vooralsnog niet noodzaketi,jk
om bij de geluidzone danwet bij woningen in Borgweer metingen uit te voeren.
In de toekomst zullen ook bedrijven welke zich op het resterende industrieterrein willen vestigen
op dezelfde wijze ais hierboven beschreven worden getoetst aan de zone en de daaruit
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voortvloeiende grenswaarden. in de huidige situatie bestaat aan de oost&jde nog ongeveer 1000
meter ruimte tussen de actuele geluidbelasting van 50 dB(A) en de zone grens. Deze afstand is ook
nog ongeveer aanwezig tussen de actuele 55 dS(A) contour en de woningen van Borgsweer.
De geluidbelasting bij de woningen in Borgsweer neemt ca 0,2 dB toe als gevolg van de bijdrage
van het bedri.~fNsrth Refinery in zi,in geheel.

11, OpmeFkîngcn van De Waddenvereaîgîng
Re inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
Door de Waddenvereniging worden de volgende punten aangevoerd:
1. Het wordt betreurd dat de gedoogperiode wordt overschreden en er wordt op aangedrongen zo snel
mogeli.jk een einde te maken aan de gedoogsituatie.
2. Het voornemen om geen verbranding ofstortefi uit te voeren is een gunstige ontwikkeling.
Echter, er wordt gevreesd dat hiermee de deuren worden opengezet voor grootschalige
afvalverwerking in de regio DeIfzijl, met daarmee een toename van transport en van de
milieubelasting en daarnaast mogelijk een aanzuigend effect van andere afvalstromen.
3. Er mag niet onnodig met afval worden gesleept. Er is onvoldoende aangetoond dat het hier om
regianaal afval gaat. Zeker in geval van oliehoudend afval wordt hieraan getwijfeld.
Verder zijn de milieueffecten van transport ín het MER niet goed uitgewerkt.
4. Als tegenwicht voor het flexibel willen zijn van het bedrijf ten aanzien van ingangsstromen, wordt
gevraagd om duidelijke doelvoorschriften,
5, Ten onrechte is de PKB Waddenzee als toetsingskader niet uitgewerkt.
6. De grotere milieubelasting is niet afgezet tegen emissies die elders worden verminderd.
7. Bij de berekening van de milieueffecten zijn de milieueffecten van transport ten onrechte niet
meegenomen.
8. Er is onvoldoende ervaring met pyrolyse-ifistaflaties om de emissies van dioxinen en fixranen te
kunnen weerleggen.
9. Ten aanzien van de wateremissies wordt de milieubezwaart~jkI~ei$stoets
als te globaal gezien.
Aanvullende gegevens worden daarom gevraagd.
1 O.Het meest milieu vriendelijke alternatief is niet voldoende uitgewerkt.
Geconcludeerd wordt under andere dat het MER te weinig inzicht biedt in de mílíeueff&en en
milieurisico’s van de voorgenomen activiteit en dat het initiatief tot een grotere milieubelast& leidt
aan de rand van de Waddenzee.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het voIgende.
1. Dat de gedoogperiode ís overschreden, is bet gevolg van een aantai onvoorziene omstandigheden.
Wij streven ernaar een einde te maken aan de gedoogsituatie in een tempo dat verenigbaar is met
een zorgvuldige voorbereiding van de beschikking op de voorliggende aanvragen um vergunning.
2. Het is geenzins de bedoeling om van de regio Delfzijl een grootschalige afvalverwcrkingsregío te
maken. Nog daargelaten dat het begrip “grootschalige afvalverwerkingsregiu” nogal unbepaafd is
en veeleer zal fungeren in het kader van een planologische afweging, kan worden opgemerkt dat
voor iedere inrichting waarin van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen worden verwerkt,
bet2i.i ten behoeve van definitieve verwijdering hebij voor nuttige toepassing, een
inrichtingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 8, titel 1, van de Wm is vereist, zodat in ieder
geval dat zich mocht voordoen steeds weer de volledige toetsing op basis van de Wm dient plaats

te hebben. Bovendien gaat het bij het RUN initiatief om industriële verwerking van afvalstoffen
ten behoeve van nuttige toepassing.
3. De activiteiten van North Refinery hebben betrekking op nuttige toepassing van afvalstoffen.
Met betrekking tot nuttig toe te passen afvalstoffen wordt, in tegenstelling tot definitief te
verwijderen afvalstoffen, bij grensoverschrijdend transport niet getoetst aan het
nabijheidsbeginsel- Voor nuttig toe te passen afvalstoffen kan grensoverschrijdend trmspod
slechts worden geweigerd op grond van artikel 7, vierde lid van Richtlijn 259/93/EG,
‘Toetsing aan het nabijheidsbeginsel vindt daarbij niet plaats. Aangezien binnen de EGregelgeving en het daarop gebaseerde beleid zoals vastgelegd in het MJP-GA íi voor nuttig toe te
passen afvalstoffen geen beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de afstand tussen de
locatie waar de afvalstof vrijkomt en de locatie waar deze vervolgens wordt verwerkt, zal toetsing
aan het nabijheidsbeginsel binnen Nederland niet leiden tot weigering van de vergunning.
In de PEC zuilen overigens toch zoveel mogelijk afvalstoffen uit de regio worden ingezet.
Dit is zowel uit milieuhygì&isch afs bedrijfseconomisch oogpunt het meest gunstige scenario,
waarvan ook mag worden verwacht dat het ook kan worden gerealiseerd,
4. Voor de beperking van de soorten en hoeveelheden aan ingangsstaffen zulfen doetvoorschriften
worden opgesteld. Op deze voorschriften kan in het kader van de inspraak op de ontwerpbeschikking gereageerd worden.
5. In hoofdstuk 3 van het MER is uitvoerig ingegaan op de PKB-Waddenzee.
Uit de overige
retevante hoofdstukken van het MER en uit de aanvragen alsook uit de overwegingen van de
onderhavige beschikking blijkt dat de emissies naar de onderscheidene compartimenten van het
milieu en de daaruit af te leiden - toename van de - immissies zodanig gering zijn dat van een
beinvloeding van de Waddenzee en het Eems-Dollardgebìed als gevolg van de huidige inrichting
van North Refinery en van de in de komende jaren in het kader van het RUN initiatief te
ontplooien activiteiten geen sprake is.
6. De LCA methodiek is gebruikt bij het toetsen van de hoogwaardigheid van de verwerking van de
ingangsstoffen met behulp van ket RUN initiatief. Bij deze LGA methodiek zijn de vermeden
emissies gegeven die anders vrij zouden zijn gekomen bij het vervaardigen van de producten die
nu met het RUN initiatief worden geproduceerd.
7. Bij de LCA berekeningen zijn de uitgangspunten van het MJP-GA 11 overgenomen en
dientengevolge zijn de emissies als gevolg van transport niet bij de berekeningen betrokken.
8. Er zijn al twee pyrolyse installaties operationeel. Bij één daarvan zijn lucht-emissies gemeten.
De resultaten zijn weergegeven in het MER. Hierbij is gebleken dat deze emissies ruim binnen de
Duitse en Nederlandse normen vallen.
9. Deze vraag met betrekking tot (afvai)water en proceswater is in de WVO vergunning behandeld. 1O.Ir-r het MER is conform de richtlijnen een beperking aangehouden ten aanzien van het meest
milieuvriendelijke alternatief @ma). Het mma moet realistisch zijn (binnen doeisteliingen en
competentie tiggen) en moet uitgaan van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van
het miheu. Dit is in overeenstemming met andere MER’s en met richtlrlnen/voorschri~~n die in
de praktijk ten aanzien van mma’s veelal worden gevolgd.
i. Opmerkingen van Cemeinde &qpn
Nadat de vragen die gesteld zijn door de Bezirksregierung Weser-Ems zijn beantwoord, zal een
standpunt worden ingenomen. Hierop behoeft derhaIve niet te worden ingegaan.
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j. Opmerkingen van Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest
Ten aanzien van het verzoek om t.z.t. een in het Duits vertaalde vergunning te
verwezen naar de onder d.3 genoemde toezegging.

k. Opmerkingen van Gemeinde Krummh6rn
Sluit zich aan bij de opmerkingen van Landkreis Auríeh.
1. Opmerkingen Waterschap Hunze & Aa
Waterschap Wunze & Aa heefi geen opmerkingen.

ontvangen, wordt

111

Bijlage 7.2 Mondeling gegeven opmerkingen
ff ieronder volgt een zakelijke weergave van de mondelinge adviezen en opmerkingen en onze reactie
daarop.
a, Opmerkingen van ‘De Dyklopers’
Re mondeling naar voren gebrachte %atement” is overeenkomstig de schriftelijk opmerkingen van
‘De Dykiopers”. Er wordt daarom verwezen naar bijlage 7.1, sub d.

b. Opmerkingen van de Waddenvereniging
1. Een olieraffinaderij hoort niet in Delfzijl thuis, omdat daar geen aanbod is van olie.
Dit leidt tot onnodig transport met olie. Er zijn nu dus vermijdbare risico’s bij vervoer.
2. Het gebied rond Delfzijl mag geen afvalregio worden. Afval moet verwerkt worden daar waar het
geproduceerd wordt. Het Verdrag van Base1 hanteert het nabijheidsbeginseí, afval moet worden
verwerkt daar waar het ontstaat. Hoe meer afval wordt verwerkt bij North Refínery, hoe meer risico
dit met zich meebrengt. Ook de htchtverontreiniging zat hierdoor verbogen.
3. fn het MER mist het aspect preventie. Ook de afweging dat met dit RUN initiatief elders minder
wordt geproduceerd ontbreekt. Tevens moet ook de maatschappelijke noodzaak van meer vervoer
worden aangetoond, Dit volgt ook uit de PK3 Waddenzee.
4, Een pyrolyse installatie is onderdeel van het initiatief. Onduidefijk is weIke verhoging van
dioxineuitstoot dit met zich mee, In de MER komt niet goed naar voren wat de risico’s zijn die deze
techniek met zich mee. brengt en of dit een bewezen techniek is.
5, in het MER wordt gesteld dat er niets gestort of verbrand wordt, alles wordt omgezet in bruikbaar
materiaat.
6. Er wordt in het MER gesteId dat er geen klachten zijn over geurhinder, Deze zijn er echter wel.
7. In eerdere stukken wordt gesproken over een ventsysteem, Dit komt in het huidige MER niet meer
aan bod. Waarom is dit weggelaten.
8. De bodem is nog steeds vervuild en moet worden gesaneerd. Op welke wijze wordt dit aangepakt.
9. In de plannen is een aantai afvalwaterstromen. Er wordt vanuit gegaan dat dit via de riotering wordt
afgevoerd. Binnen welke termijn wordt de riolering gereahseerd.
10, North Refinery vraagt een greot aantal ingangsstoffen aan, zonder zich vast te Ieggen. Kan dit
volgens het bevoegd gezag ? Bovendien, mag er zonder meer gemengd worden.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Gezien de kleine bijdrage van het wegtransport en scheepvaart als gevolg van het initiatief op de
totale hoeveelheid transportbewegingen, is er geen sprake van wezenlijke verhoging van de risico’s
door transport.
2. Zie punt 2 en 3 van onze reactie op de schriftelijke opmerkingen van de Waddenvereniging.
3- In hoofdstuk 3 van het MER is met de nodige uitvoerigheid ingegaan op de PKB-Waddenzee.
4. Zie punt 8 van onze reactie op de schriftelijke opmerkingen van de Waddenvereniging.
5. De hoeveelheid af te voeren stoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast is inderdaad minimaal.
Re hoeveelheden afvalstoffen die gegenereerd worden zijn in het MER aangegeven.
6. Zie punt 1 van onze reactie op de schriftelijke opmerkingen van mevrouw Remmerswaal.
7. Het ventsysteem is destijds niet gerealiseerd. Op het ogenblik is er geen aanleiding dit alsnog op te
nemen, omdat een dampretour-systeem zal worden geïnstalteerd.
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8. North Kefnery is aangestoten op het BSB-programma. Het leid.ingennetwerk is al vcxw 90%
bovengronds gebracht. Er wordt verder een aantal saneringen uitgevoerd. De rest blijft bim~en
keheersbare normen. Er vindeR zeker activiteiten plaats op dit gebied
9. Het Havenschap Delfzijl heeft ir~ februari IW9 opdracht gegeven de riolering te vervangen.
JO. In de beschikking zullen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de ingangsstoffen
die mogen worden be-/verwerkt.
Het RUN concept is niet te bedrijven met eerw specifieke afvalstof, daarvoor is vermenging binnen
bepaaide grenzen nodig. Dit staat eveneens in het MER beschreven.
Het standpunt van de minister is dat mengen mag maar dat, indien een stof hoogwaardig kan worden
be-/verwerkt, deze dan hier zoveel mogelijk buiten moet worden gehouden- Dit standpunt wordt in
deze vergunning gevolgd.
c. Bede&ing van de heer Riepma
1, Er zijn wel degelijk klachten met betrekking tot geur gedeponeerd bij de milieukiachtenlQn.
Dit is doorgegeven aan de heer De Haas van de Provincie Groningen. Dit was afgelopen jaar in j& /
augustus.
2. Er wordt aangegeven in het MER dat er geen bebouwing is binnen twee kilometer van het bedrijf.
De heer Riepma woortt echter op 1,2 kilometer afstand.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Zie punt 1 van onze reactie op de schriftelijke opmerkingen van mevrouw Remmerswaa#.
2. Het is inderdaad juist dat binnen 1.2 km bebouwing is.
ct. Opmerkingen van rnevrotrw Remmerswaal
De mondeGnge opmerkingen val? mevrouw Remmerswaai komen overeen met haar schriftelijke
opmerkingen. Er wordt daarom verwezen naar bijlage 7.1, sub g.
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BijSage 7.3 Schriftetijk ingebrachte bedenkingen
Hieronder volgt een zakelijke weergave van de schriftelijk ingebrachte bedenkingen en onze reactie
daarop,
a. Bedenkingen vaa Noud van Spaandank en Anne van der Pol
Er wordt een bedenking ingediend tegen het voornemen om opnieuw een vergunning te verlenen aan
Nsrth Refinery, met het verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de
procedure.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
De maker van de bedenking zal op hoogte worden gehouden over de voortgang van de procedure,
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b. Opmerking van Bezirksregierung Weser-Ems
Er wordt geen bedenking tegen het project geuit. Aanvullend wordt verzocht ook de
vertegenwoordigers van de Landwirtschaftskammer Weser-Ems, van de Industrie und Handelskamer
fur Ostfriesland und Papenburg en van de Naturschutzbund Deutschfand Kreisgruppe Emden uit te
nodigen voor het geplande toelichtende gesprek met de Duitse instanties (betrokkenen).
c, Bedenkinges van Gemeinde Jemgum
De inhoud van de bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
1. Wanneer wordt de volledig Duitstalige tekst van de MER gepresenteerd? Re betrokken gemeenten
hadden tot dusver niet de gelegenheid, zich diepgaand met het voornemen bezig te houden,
aangezien geen integrale beschrijving van het project het Duits beschikbaar was.
2. Wanneer ontvangt men de tekst (protocol) van de afzonderlijke gesprekken die met de
dístriçtsregering Weser-Ems werden gevoerd? De gemeenten konden zich middels gesprekken
tussen de provincie Groningen en de Bezirksregierung Weser-Ems (districtsbestuur) tot dusver
slechts op basis van een korte “resuftaatsnota’” onvoldoende op de hoogte stellen.
3. Bij de meervoudig verhoogde doorzet bij de verbranding van afgewerkte o#ie, oliehoudend afval
en oliestib is een verhoogde emissie van schadelijke stoffen te verwachten. Door de
temperatuurgrenzen van het hier beoogde pyrolyseproces komen niet-afbreekbare eomptexe
verbindingen als dioxine en furanen alsmede tal van andere gevaarlijke en deels zeer giftige
verbindingen vrij. Wanneer ontvangt men de gedetailleerde beschri-jving van de verwachten
luchtemissies ten gevoige van de verbranding van afgewerkte olie, in het bijzonder ‘“ongekraakte”
verbindingen, die door toepassing van pyrolyseprocessen niet volledig worden ontleed (dioxine)?
4. Welke gevolgen heeft een ‘“Maximum Credibfe Accident” op de concentratie schadelijke stoffen
op Rui ts gebied?
5. Welke door de exploitant genoemde “diffuse emissies”’ kunnen worden verwacht?
6, Waarom wordt ter vermijding van ‘“ongekraakte” verbindingen geen hogetemperatuurbewerking
(b.v. plasma-proces) toegepast?
7. De volgens de exploitant te verwachten “diffuse verbindingen” en de zogeheten “exceptionele
situaties’” met schadelijke gevolgen voor het milieu, die via de vervolgens door de exploitant te
nemen maatregelen bestreden dienen te worden, maken een objectieve inschatting van het
gevarenpotentieel door de betrokken gemeenten momenteel niet mogelijk. Wanneer worden de
exceptionele situaties met milieuschadelijke gevolgen voor wat betreft de door de exploitant te
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nemen maatregelen nader beschreven?
8. Een verdere bedreiging vormt de emissie van asbestvezels, die weliswaar niet vrijkomen bi+j het
smeltproces, maar wel tijdens het transport en de omgang met asbesthoudende materialen zonder
dat speciale voorzieningen worden getroffen in de lucht geraken. Door uitsluitend het eigen
personeel met beschermende kleding uit te rusten wordt het probleem van de in de wijdere omtrek
van de fabriek Levende mensen niet opgelost. Noch de MER noch de conceptvergunningen
vermelden de behandeling van het asbestafvaf. ln beide documentaties wordt slechts gesproken
over 1000 t per jaar in de eindfase. Er is niet exact aangegeven, of de asbestueuze stoffen in losse
of gebonden vorm worden aangeleverd. Wordt de verbranding van asbestueuze materialen
gestaakt?
9, Waarom worden de aangeboden afvalstromen niet op de plaats van oorsprong behandetd en
verwijderd?
1 CVoldoen de toegepaste meetmethodes aan de Europese richtlijnen voor gevaarlijke stoffen?
11 .Hoeveei giftige verbindingen geraken via de tucht in het water?
12.Moe veilig is het affakkelen van koolwaterstof en zwavelwaterstof’?
13.Zonder een toxicotogisch rapport en zonder een meetpunt ter bewaking van schadelijke stoffen in
de lucht conform de Europese richtlijnen voor gevaarlijke stoffen en de (Duitse) verordening TALuft (=Technîsche Anleitung zur Reinhattung der Luftt) van Duitse zijde, zijn de gemeente
Jemgum en de stad Weener gezien hun verantwoordehjkheid tegenover de hier levende bevolking
genoodzaakt hun goedkeuring aan het beoogde project te onthouden.
I4.Door de toename van scheepstransporten met olie en andere gevaarlijke stoffen in de wateren
langs de Dollard kan een navenant stijgend risico van botsingen tussen schepen niet worden
uitgesloten. Een klein ongeval zou reeds een rampzalige catastrofe in de Waddenzee te gevolg
hebben. Het is momenteel onduidehjk, hoe dit gevaar kan worden uitgesloten of up zijn minst via
geeigende veiligheidsmaatregeten verminderd zou kunnen worden.
15.De betrokken gemeenten is bovendien niet duidelijk, hoe hoog de totale luehtbefasting door
schudehjke stoffen afkomstig (van de huidige exploitanten) van de in l3eLfzÎjl gevestigde bedrijven
na implementatie van de geplande fabriek zal zijn. Atteen op basis van de beoordeling van alle in
Delfzijl aanwezige emissiebronnen zal een definitieve afweging c.q. besfissing ten aanzien van het
project kunnen worden gemaakt.
16.Er wordt geen enkele uitspraak gedaan omtrent de vervuilingsgraad van het gezuiverde afvalwater.
Tevens kan uit de documentatie niet worden opgemaakt, welke grenswaarden ten aanzien van het
afvalwater dienen te worden aangehouden. Wat geschiedt met het hieruit resulterende (vervuitdef
zuiveringsslib?
17.Re gemeente Jemgum en de stad Weener verwelkomen weliswaar enerzijds het scheppen van
werkgelegenheid, maar wiJlen anderzijds gevaren voor mens en milieu zo veet mogelijk
vermijden. Een verhoogde belasting van de lucht zat onafzienbare gevolgen voor het toerisme aan
beide zÎjden van de grens hebben, waar gezonde íucht als essentiële factor voor de rust en
ontspanning zoekende gasten onontbeerlijk is. Ook kunnen concurrentienadelen worden verwacht
voor de bij ons geproduceerde landbouwproducten, die steeds vaker als bioproducten hun weg
naar de klant dienen te vinden.
Naar aanleiding hiervan averwegen wi.j het volgende.
1. De regeling betreffende informatieuitwisseling met buurlanden in geval van een m,e.r. met
mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen is neergelegd in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer. Deze regeling is gebaseerd op ar% 7 van de EEG-richtlijn 85/337/EEG en op het
zogenaamde Espoo-Verdrag. Omdat gebleken is dat vete praktische zaken niet wettelijk geregeld
zijn is door een Duits-Nederlandse werkgroep in 1995 een “Ontwerp aanbeveling
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grensoversehrijdende milieueffectrapportage . ...” opgesteld. Alhoewel de aanbeveling niet
juridisch bindend is, aangezien deze nog steeds niet is geformaliseerd, worden de voorgestelde
afspraken wel nagekomen sinds 1995. Re ontwerp-aanbeveling bevat ondcrmeer afspraken
omtrent het vertalen van documenten. Er wordt gesproken over een samenvatting van het MER in
de Buitse taal die een globaal overzicht mogelijk maakt. Daarnaast dient het dictum van het besluit
in het Duits te worden vertaald alsmede de bijkomende bepalingen en de motivering, voor zover
deze relevant kunnen zijn voor de Duitse zijde. In de onderhavige procedure zi.jn de gemaakte
afspraken betreffende de informatie-uitwisseling bij een m.e.r. in grensoverschrijdend verband
volledig nagekomen. In de bestaande regeling wordt nergens gesproken van een vertaling van het
volledige MER.Het zou dan ook te ver voeren om een dergelijke vertaling alsnog te verstrekken.
3. Door tussenkomst van de Bezirksregierung Weser-Ems heeft op 27 oktober 1998 een onderhoud
op informele basis pfaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de provincie Groningen
enerzijds en van de Bezirksregierung Weser-Ems en enkele andere Duitse overheidsinstanties uit
de desbetreffende regio anderzijds. Daarbij is van tevoren van de zijde van de provincie Groningen
aangegeven dat het zou gaan om een onderhoud op informele basis en dat er om die reden door de
provincie Groningen geen verslag van het gevoerde gesprek zou worden opgesteld. Dit heeft
uiteraard de Bezirksregierung Weser-Ems niet behoeven te beletten om van het gesprek een
“resuftaatsnota” {“Ergebnisvermerk”) op te stellen. In dit licht bezien is derhalve de vaststelling
correct dat men zich slechts op basis van deze “resuftaatsnota” van de uitkomsten van het gesprek
op de hoogte heeft kunnen stellen. Dit ligt ook in de lijn van het informele karakter van het
onderhoud zoals dat van tevoren vanwege de provincie Groningen is benadrukt. Opgemerkt kan
nog worden dat blijkens de vanwege de Bezirksregierung Weser-Ems opgestelde
“Ergebnisverrnerk” behalve de Bezirksregierung zelf de navolgende andere Duitse instanties bG
het onderhoud op 27 oktober 1998 aanwezig zijn geweest: - Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Nordwest; - Landkreis Leer; - Stadt Borkum; - Gemeinde Bunde; - Stadt Emden; - Landkreis
Aurich; - Gemeinde Krummhörn, en - Gemeinde Jemgum.
3. In het pyrolyseproces is geen sprake van verbranding en afgewerkte olie wordt niet verwerkt in het
pyrolyse proces. Pyrolysetechniek wordt bij NR alleen toegepast als voorschakeling op hoge
temperatuurprocessen. De pyrolyseproducten worden volledig vergast onder toevoeging van
zuivere zuurstof, waardoor alle hoog moleculaire organische verbindingen worden afgebroken,
Door de reducerende condities is de vorming van dioxines en furanen uitgesloten. Hetzelfde geldt
voor gassen afkomstig uit de smefter. Desondanks zal het rookgas afkomstig van het verstoken van
synthesegas worden bemonsterd op dioxines en furanen. Zoals in de ontwerpbeschikking
aangegeven bij paragraaf IV.4.2 (pag. 38/39) zijn zowel Besluit luchtemissies afvalverbranding
(Bla ‘93) en de regeling verbranding gevaarlijke afvalstoffen van 14 april 1998 & van toepassing.
Desondanks is in de overweging als uitgangspunt opgenomen dat de emissie-eis van PCDD’s en
PCDF’s uit het Bla’93 niet mogen worden overschreden. In tabel 5.2b op pagina 33 van de
aanvraag staat aangegeven dat de concentratie aan PCDD’s en PCDF’s lager zal zijn dan 0, l ng
TEQ/m3, de emissie-eis uit Bla’93 is O,l ng TEQ/m3. Een overschrijding van deze eisen wordt
gezien de uit te voeren activiteit absoluut niet verwacht. In voorschrift 2.2a zal bovengenoemde
emissie-eis uit het Bla’93 worden opgenomen.
4. De MCA (Maximum Credibfe Accident) is een methodiek, om bij het meest ernstige,
redelijkerwijs denkbare ongeluk, de gevolgen (in termen van instantane lethaliteit) aan te geven.
De concentratie aan schadelijke stoffen op Duits grondgebied wordt met deze methodiek niet
berekend; zij is bedoeld om letfiaie effecten van de emissie van gevaarlijke stoffen te berekenen.
De afstand waarbij nog 1% tethafiteit optreedt is af zo klein dat gesteld kan worden dat de kans op
fethale effecten in Duitsland nihif zal zijn.
5. De in de aanvraag aangegeven diffuse emissies kunnen worden verwacht bij benutting van de
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maximate aangevraagde capaciteit. Voor het huidig bedrijf betekent dat 1.6 tonljaar en voor de
eindfase 9 ton/$ar aan diffuse KWS-emissies.
6. Voor het verwerken van de ingangsstromen heeft North Refínery de aangevraagde technieken als
meest geschikt geacht. Vergassing bij temperaturen van 1250 - t 450 “C kan worden aangemerkt
als hoge temperatuurbewerking. Daarnaast voldoen de vrijkomende emissies aan de eisen
voortvloeiend uit de geldende wet- en regelgeving.
7. De voorzienbare calamiteiten staan beschreven in de aanvraag en zijn verder uitgewerkt met
behulp van de Maximum Crediblc Accident (MCA) methodiek. Op grond van de resultaten van de
MCA analyse kan gesteld worden dat het “gevaretlpotentieel” van “exceptionete situaties” nihil zal
zijn. De maatregelen die de exploitant dient te nemen bij “exceptionele situaties” worden
beschreven in het calamiteitenplan (bijlage E van de aanvraag).
8. Het verwerken van asbestueuze materiafen wordt niet gestaakt. fn de bedenking is aangegeven
“verbranding van asbest”, in de door North Refrnery toe te passen techniek is geen sprake van
verbranding maar wordt het asbest verwerkt door middel van een smeitproces. in het MER wordt
de verwerking van asbesthoudend afval beschreven ín bijlage 8, paragraaf 8..5.5., in deze paragraaf
staat onder andere aangegeven dat het asbest in de smelter wordt verwerkt. Voor wat betreft de
verpakking en aanvoer van asbest is het “asbest verwi.jderingsbestuit” van toepassing. De
arbeidsomstandigheden voor het werken met asbest zijn geregeld in het
arbeidsomstandighedenbesluit. Re verwerking van asbest binnen de inrichting valt onder het
“asbestbesluit Wet mitieubeheer”. De besluiten zijn rechtstreeks werkend en de eisen mogen niet
ín de Wm-vergunning worden overgenomen in het asbestbesluit Wm staat aangegeven, dat de
concentratie aan asbest dat bij het gebruik van asbest via lozingskanalen in de lucht wordt
gebracht, in elk gevat niet meer mag bedragen dan 0,I mg asbest per rn3 afvalgas of
ventilatielucht. Er is geen aanleiding om in de vergunning nadere eisen te stellen.
9, Zie antwoord bij bedenking i, punt 10.
I O.In deze bedenking wordt van een Europese richt+ gesproken met betrekking tot gevaarlijke
stoffen. Uit de formulering van de bedenking is niet op te maken welke richtlijn wordt bedoeld. Bij
navraag bij de Gemeinde Jemgum (zowel schriftelijk als mondeling) is gebieken dat ook de
Gemeinde Jemgum niet kan aangeven welke richtlijn wordt bedoeld. Mocht in dit geval de
Europese “Kaderrichtiijn Luehtkwaliteit” (EG nr. 96/62, d.d. 27 september 1996) en de hierop
gebaseerde eerste “Dochterrichtlijn Luchtkwaliteit” worden bedoeld dan kan worden opgemerkt
dat er geen verplichting voor de provincie Groningen bestaat om op basis van deze richtlijn een
meetpunt in het betreffende gebied te hebben.
11 .De hoeveelheid giftige verbindingen die via de lucht in het water terechtkomen is niet
(theoretisch) aan te geven. Door het toepassen van de relevante wet- en regelgeving worden de emissies van North Refinety gereguleerd en derhalve de belasting van het water via de tucht
beperkt.
I2.tlet affakkelen van koolwaterstof (zwavelwaterstof wordt hier niet afgefakkeld) in de
hoeveelheden die vrijkomen bij North Refinery is de meest logische en miIieuhygiënis& de beste
oplossing. Bij toename van de hoeveelheden af te fakkelen koolwaterstoffen moet een onderzoek
worden uitgevoerd naar een nuttige toepassing van deze koolwaterstoffen.
13Door het toepassen van de geldende wet- en regelgeving vertaald naar de Wm-vergunning is de
door Nortk Refinery uit te voeren activiteit toelaatbaar. Voor wat betreft een meetpunt voor de
bewaking van schadelijke stoffen in de lucht kan de worden aangegeven dat de Provincie
Groningen aan het onderzoeken ís of een immissiemeting door middel van meetpalen rondom het
industrieterrein van Delfzijl mogelijk en zinvol is. Zie tevens antwoord bij punt 10.
14.Zie antwoord op bedenking k, punt 16,
1jXmissie gegevens worden in Nederland per regio verzameld en gerapporteerd. De jaarrapportages
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“Emissies in Nederland per regio” zijn op te vragen bij Hoofdinspectie Milieuhygiene / IPC 580,
Afdeling Monitoring en Informatie Management, Postbus 30945,250O GX ‘s-Gravenhage,
telefoon 070-3394644. Aanvullend zal de provincie alles in het werk stellen om de de emissie- en
immissie-gegevens van het industriegebied Delfzijl te verstekken aan de Duitse instanties. Indien
onvoldoende gegevens voorhanden zijn zal extra inspanning worden verricht voor het verkrijgen
van voldoende gegevens, zie ook de beantwoording bij punt 13 inzake de meetpalen.
16,Deze bedenking wordt behandeld in de Wvo-vergunning.
17.Dit is geen op zich zelf staande bedenking, maar een samenvattende conclusie welke is weerlegd
met de voorgaande antwoorden.

d. Bedenkingen van Naturschutzbund Deutschland (NABIJ)
Afs zwaarwegend bezwaar wordt aangevoerd dat door de uitbreiding van het verbrandingsproces
schadelijke emissies optreden, die met name onze regio met schadelijke stoffen zullen belasten.

.^;...::
.: :

Wij willen graag omtrent ulle details van de beoogde productie van de North ReJinery in Delfiijl
geïnformeerd wurden en zouden voorts graag een milieueffe~trap~~rta~e
en rqprten over anulyscs
van schadelijke stqf$?n ontvangen.
In dit verband verwijzend wij ncgmaals naar de nog s@xis ontbrekende regelitzg inzake de
gegevensuitwisseiiq over de emissie van schade&jke stoffen van alle chemische bedrijven ilt en
rond De&zijl (zie uw schrijvers d.d. 21- 7-98 en ons schrijven d*d. 24-3-99)
Wij hopen per ommegaande over alle ontwikkeliqen rond de schadelijke stoffen-problematiek te
worden geïnformeerd en zien uw nader bericht tegemoet
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
Voor wat betreft de bedenking dat door uitbreiding van het verbrandingsproces er schadelijke
emissies optreden kan worden aangegeven dat in het door North Refínery uit te voeren proces
(pyrolyse, vergasser en smelter) geen sprake is van verbranding, zoals blijkt uit de informatie in
hoofdstuk 8 van het MER. Zie tevens het antwoord op de bedenking c, punt 3 en bedenking 1, punt 1.
Aan de verzoeken tot het verstrekken van informatie zal zo spoedig mogeli-jk worden voldaan, zie
tevens het antwoord op de bedenking c, punt 15.
e. Opmerking/Bedenkingee
van het Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO)
Naast het plaatsen van een aantal algemene opmerkingen wordt de suggestie voorgelegd om nog een
ander criterium in de vergunning aan te brengen door eisen te stellen aan de calorische inhoud van de
ingangsstroom “vast, niet gevaarlijk afval voor de PEC”, door een grens te stellen van minimaal 15
MJ/ton.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
De gevraagde bescherming van AVI’s gaat ten koste van nieuwe, hoogwaardiger initiatieven zoals de
PEC. De verwerking van afvalstoffen in de PEC wordt beschouwd als nuttige toepassing derhalve
heeft verwerking in de PEC de voorkeur boven verwerking in AVl’s. Tevens geeft het vigerend beleid
geen mogetijkheid voor een dergellike bescherming van de AVI’s. Overigens richt de PEC zich
primair op stromen die niet door AVI’s kunnen worden verwerkt.

. .
. .. ..
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f. Bedenkingen van Gemeinde Krummhörn
Er wordt aangesloten bij de bedenking van de gemeente Jemgum en de stad Weener en de
stetlingname van Landkreis Aurich.

g. Bedenkingen van Nor& Refïnery
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
1. De verwerking van katalysatoren in de PEC-lijn, anders dan de verwerking van afgewerkte
katalysatoren uit de olieGin, is in de ontwerpvergunning uitgesloten. North Refinery is van mening
dat deze beperking niet terecht is. De aanvraag heeft mede betrekking op de verwerking van Czafvalstoffen en ferro-/non-ferrostromen in de PEGlijn. De verwerking van deze stromen wordt in
de ontwerpbeschikking als hoogwaardig aangemerkt en vergund, met uitzondering van bedoelde
katalysatoren. Opgemerkt wordt dat geen normaal bruikbare of commercieel regenerecrbare
katalysatoren in de PEC-lijn zullen worden verwerkt.
2. De voorgeschreven rendementseis van 90% voor de geurfilters is alleen haalbaar en zinvol indien
sprake is van een substantiële geuremissie, binnen het ontwerpbereik van de geurfilters. Het
genoemde rendement f9@%) is alleen haalbaar en zinvol bij emissies van 5.000 g.e./m3,
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Abusievelijk is door de Minister van VROM bij het opstellen van de verklaring van geen
bedenkingen ervan uitgegaan dat door North RefÎnery geen afgewerkte katalysatoren, anders dan
afkomstig van de verwerking in de hydrofïning, zouden worden verwerkt. In verband hiermee is
duidelijkheidshalve in voorschrift 14.2, onder 2 van de vergunning ingevolge de Wm expliciet
opgenomen dat het North Refînery niet is toegestaan om deze stroom te verwerken. Aangezien
voldaan wordt aan de in het MJP-GA 11 genoemde minimumstandaard, metaalterugwinning met
minimaliçatie van de daarbij vrijkomende reststoffen, zal de vergunning op dit punt zodanig
worden aangepast dat conform het verzoek de beperking uitsluitend van toepassing is op
regenereerbare katalysatoren.
2. De rendementseis van 90% is inderderdaad niet zinvol ais de geurconcentratie van de uittredende
lucht onder de 5.000 g.e,/mr( ligt. Voorschrift 2.9 zal conform de bedenking worden aangepast.

h. Bedenkingen van mevrouw W. Remmerswaal
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
1. Asbest. Kan in de definitieve vergunning garantie gegeven worden, dat er geen gevaar voor de
gezondheid van de bewoners van Borgsweer en omgeving aanwezig is.
2. Oliegeur contour. Het waarnemen van een oliegeur is niet aanvaardbaar en doet grote afbraak aan
het woongenot. Er wordt graag gezien dat de geurcontour (ter hoogte van Borgswcer) conform de
brief van 15 april 1999, ia de definitieve vergunning wordt opgenomen.
3. Het is van belang dat er duidelijke en strenge milieu eisen worden opgesteld in de vergunning,
Deze regels moeten ook worden gehandhaafd en gecontroleerd,
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Voor wat betreft de verpakking en aanvoer van asbest ic het “asbest verwijdetingsbesluit” van
toepassing. De arbeidsomstandigheden voor het werken met asbest zijn geregeld in het
arbeidsomsbndighedenbesluit. De verwerking van asbest binnen de inrichting valt onder het
“asbestbesluit Wet milieubeheer”. De besluiten zijn rechtstreeks werkend en de eisen mogen niet
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in de Wm-vergunning worden overgenomen. In het asbestbesfuit Wm staat aangegeven, dat de
concentratie aan asbest dat bij het gebruik van asbest via fozingskanafen in de lucht wordt
gebracht, in elk geval niet meer mag bedragen dan O,l mg asbest per m3 afvafgas of
ventifatiefucht. Er is geen aanleiding om in de vergunning nadere eïsen te stcffen.
3. Zie antwoord op bedenking k, punt 12.
3, De in de vergunning opgenomen eisen zijn opgesteld conform de huidige wet- en regelgeving.
Volgens het bevoegd gezag zijn de voorschriften duidefi.jk en handhaafbaar en zullen tevens
adequaat worden gehandhaafd en gecontroleerd.

i. Bedenkingen van Centra1 Madplaat and Fluid Services (CMF)
Re inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt warden weergegeven:
1. Re huidige verwerking van boorgruis is niet vergund en wordt niet gedekt via een geldige
gedoogbeschikking.
2. Een afweging omtrent de te verlenen verwerkingscapaciteit van 10.000 respectievefijk 29.000
ton/jaar van de BRP ontbreekt.
3. Wordt de productie van nieuwe OBM (oif based mud) thans vergund of pas na een aanvullende
aanvraag om vergunning.
4. Het is opmerkelijk dat voor de feitelijke scheiding van base-oil, water en minerale stof in de
verdamper aanmaak van nieuwe boorspoeling lijkt plaats te vinden (zie aanvraag pag. 2 1~
paragraaf 3,X2.2.).
5. Mag North Refínery op grond van de onderhavige beschikking in beginsel uitsluitend
oliehoudende boorspoeling en boorgruis verwerken vanuit de regio (3 noordelijke provincies) of
mag er landelijk en weflicht internationaal geacquireerd worden?
6. Met de totale capaciteit van 20.000 ton/jaar wordt 100% dekking verkregen voor de totale
hoeveelheid oliehoudende boorspoefing en boorgruis die jaarlijks in Nederland vrijkomt, voor
deze activiteit zaf een overcapaciteit ontstaan van 20.000 Zon/jaar, CMF verzoekt om de omvang
van de gewenste verwerkingscapaciteít te heroverwegen. Opgemerkt wordt dat noch in het MER,
noch in de aanvraag en ontwerpbesluit een afgewogen doehnatigheidsbeoordeling heeft
plaatsgevonden. Deze omissie dient alsnog te worden hersteld.
7. Een mitieuzorgsysteem kan nooit in de plaats treden van vergunningvoorschriften, voor de
onderhavige onderdelen dienen alsnog aanvullende voorschriften te worden geformuleerd en in de
vergunning worden opgenomen.
8. De verwerking van “overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden” wordt toegestaan
nadat North Refïnery heeft aangetoond deze stoffen binnen de gesteelde milieuhygi$nisehe
randvoorwaarden te kunnen verwerken Dit is in strijd met de Wet milieubeheer, per afvalstof dient
in een openbare voorbereidingsprocedure te worden bepaald of een doelmatige verwerking
mogelijk is, De verwerking van deze niet nader omschreven afvafstoffen dient alsnog te worden
geweigerd.
9. Een afgewogen oordeel omtrent de afzetbaarheid en mogelijke toepasbaarheid van ofievrij
boorgruis ontbreekt, een beoordeling aan de hand van het Bouwstoffenbesluit zou op zijn plaats
zijn.
1 O.Conform het MJP-GA 11 kunnen overwegingen inzake de spreiding van verwerkingsinrichtingen
geen argument zijn een aangevraagde vergunning te weigeren. Gelet op de locatiekeuze en de
afstand die ontdoeners dienen af te leggen, afsmede het feit dat Deffzijf geen optimale ontsluiting
als zeehaven kent, wordt verzocht ten aanzien van dit aspect alsnog een beoordeling uit te voeren.
1 1. Gefet op het groot aantal afvafstromen waarvoor thans vergunning zal worden verleend en de
relaties die tussen de verschiflende opslagvoorzieningen en bewerkingsinstaflaties zu.ffen worden
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aangebracht, lijkt het vrijwel ondoenlijk een juist toezicht op de bewerking en bedrijfsuitvoering te
kunnen waarborgen. Gelet op de mogelijkheden voor effectief toezicht wordt verzocht om een
nadere uitwerking van dit punt.
iZ.f-foe wordt gegarandeerd dat de emissie van koolwaterstoffen, afkomstig van het verstoken van de
afgassen van de BRP, de daarvoor gestelde eisen uit de NeR niet overschrijdt.
i 3.Aangegeven wordt dat indien sprake is van structurele geurkfachten een aanvullende onderzoek
kan worden voorgeschreven. Wanneer is sprake van “structurele” klachten?
14.Dient de upslag van oliehoudende boorspoeling en boorgruis te voldoen aan CPR 15-2. Het is
opmerkeIijk dat wordt verwezen naar CPR 15-2 aangezien deze richtlijn is (wordí) vervangen door
een nieuwe CPR richtlijn.
15.tn het voorschrift met betrekking tot de riolering wordt onder voorbehoud toestemming verieend
voor lozing via de riolering. Indien de gevraagde informatie vooraf had moeten worden
aangeleverd had de aanvraag niet ontvankelijk moeten worden verklaard,
16. De be- en verwerking van oliehoudende boarspoefing en boorgruis moe1 worden aangemerkt als
een ondoelmatige activiteit, de acceptatie, be- en verwerking van oliehoudende boorspoeling en
boorgruis moet worden geweigerd.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. In de aanvraag om de gedoogbeschikking d.d. 9 oktober 1997 worden de activiteiten van North
Refinery waarvoor de gedoogbeschikking wordt aangevraagd concreet beschreven. De activiteiten
bestaan onder andere uit: “bewerken van oliehoudende boorspoeling~n/-gruis waarin otie, water en
gruis van elkaar worden gescheiden” (zie pagina 3 van de aanvraag om de gedoagbeschikking). In
de gedoogbeschikking zelf is op pagina 9 besloten dat het gestelde in de brief van North Refinery
van 9 oktober 1997 deel uitmaakt van de gedoogbeschikking. De melding voor de verwerking van
boorgruis is geldig gedaan, maar door de vernietiging van de vergunning is de grondslag komen te
vervaffen, Deze activiteit valt geheet onder de gedoogbeschikking. Overigens is de vraag of de
huidige verwerking van boorgruis al dan niet onder een geldige rechtstitel plaatsvindt, niet ter zake
doende in het kader van de nu voorliggende aanvraag om vergunning en de daarop te nemen
beschikking. tn dit kader is aan de orde de vraag of de in de aanvraag beschreven verwerking van
boorgruis kan worden vergund, en zo ja, welke voorschriften dienaangaande eventueel aan de
vergunning dienen te worden verbonden.
2. Aliereerst wordt verwezen naar het gestelde onder “capaciteit” op pagina 30 van de
ontwerpbeschikking Wm. De mening dat op dit punt geen doelmatigheidsbeoordeting is uitgevoerd wordt dan ook niet gedeeld. Opg&erkt wordt verder dat aan North Refïnery geen
beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de acceptatie van oliehoudend boorspoeling en boorgruis afkomstig uit een bepaalde regio. Het MJP-GA 11 biedt geen mugelijkheden tot het
opleggen van dergelijke beperkingen. Bij invoer dient toestemming te worden gevraagd op grond
van de Verordening 259/93/EG. Invoer zal in principe worden toegestaan bÍj gelijke mate van
nuttige toepassing. Toetsing aan het criterium capaciteit leidt, derhalve niet tot wijziging van het
besfuit.
3. De productie van nieuwe CX%4 is aangevraagd en wordt nu vergund.
4. Rit berust op een verkeerde interpretatie van de desbetreffende tekst van de aanvraag, Bedoeld is
dat er opsiagen zijn voor zowel ín- ais uitgaande stromen. Het opslaan van het “aanmaken van
boorspoeling” is alleen voorzien voor de uitgaande stromen.
5. Zie punt 2.
6. Zie punt 2.
7. Zoals in de overwegingen bij paragraaf UI.6 staat aangegeven zijn de in het KMZS opgenomen
procedures doorvertaald naar de aanvraag. De aanvraag ís de basis geweest voor de vergunning+
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door deze werkwijze treed het mitieuzorgsysteem zelf niet in de plaats van dc vergunning
(vergunningvoorschriften), In de overwegingen bij paragraaf IV.3.3 staat onder het kopje
“effectief toezicht” aangegeven hoe aan de acceptatie- en administratieprocedures uit het KMZS,
in de vergunning nadere eisen zijn gesteld. In paragraaf lV.9 staat aangegeven dat het bevoegd
gezag in het kader van toezicht wel degelijk toetst of de wijzigingen in de procedures van het
KMZS niet in strijd zijn met de vergunning. Aanvullend is in de voorschriften 10.1 en 10.2
opgenomen dat het bedrijf conform het milieumanagementsysteem dient te werken en dat na
wijzigingen van het systeem de voorwaarden uit de vergunning niet worden overtreden.
8. Allereerst wordt opgemerkt dat de verwerking van deze stromen door North Refinery expliciet is
aangevraagd. Vervolgens zijn de aangevraagde activiteiten getoetst aan het MJP-GA 11 en alle
daarin opgenomen minimumstandaarden voor specifieke afvalstromen. In voorschrift 14.3, lid 2: is
expliciet vastgelegd welke activiteiten niet worden toegestaan op grond van de aanvraag en de
uitgevoerde doelmatigheidsbeoordeling. Indien North Refinery in de toekomst voornemens is de in
dit voorschrift genoemde afvalstoffen te be-/verwerken, dient zij hiervoor een aanvraag op grond
van de Wm in te dienen. In voorschrift 14.3, lid 1 is ten behoeve van de duidelijkheid van de
vergunning een niet-limitatieve lijst opgenomen van afvalstoffen die door North Refinery mogen
worden verwerkt. Opgemerkt wordt dat de in voorschrift 14.3, lid 1 genoemde acceptatiecriteria
onverkort van toepassing blijven op alle te verwerken afvalstoffen. Het niet-limitatieve blijkt uit
het feit dat ook voor overige afvalstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zíjn, voor zover wordt
voldaan aan het gestelde in voorschrift 14.3, lid 2 en 3 vergunning wordt verleend. Gelet op het
voorgaande betreft het hier afvalstoffen waarvoor in het MJP-GA 11 geen minimumstandaard is
vastgelegd, anders dan verbranden of storten. In verband met de handhaafbaarheid van de vergunning is voorschrift 14.3, lid 3, opgenomen. Hierdoor wordt een ongewenste beperking ten gevolge
van het opnemen van een limitatieve lijst opgeheven en worden onnodige procedures voorkomen.
De combinatie van de in voorschrift 14.3, lid 1 genoemde acceptatiecriteria, de in voorschrift 14.3,
lid 2 genoemde verboden en de in voorschrift 14.3, lid 3 vastgelegde procedure geven voldoende
zekerheid dat derden niet in hun belangen zullen worden geschaad door de gekozen procedure, Re
ingebrachte bedenkingen geven geen aanteiding tot wijziging van het besluit ten opzichte van het
ontwerp-besluit.
9. Opgemerkt wordt dat in de aanvraag staat vermeld dat het gereinigde boorgruís kan worden
ingezet als afdekgrond op een stortplaats. In de toekomst kan het gereinigde boorgruis worden
ingezet als minerale flux voor de smelter om vervolgens als bouwstof te worden afgezet. Dit is
conform het gestelde in het MJP-GA 11. De ingebrachte bedenkingen geven geen aanleiding tot
wijziging van het besluit.
1 O.Opgemerkt wordt dat in paragraaf 8.3 van het MJP-GA 11 ís vastgelegd dat invoer ten behoeve van
nuttige toepassing altijd wordt toegestaan tenzij;
- er in Nederland geen adequaat vergunde inrichting is (hetgeen kan bli.jken uit het advies van het
vergunning verlenend bevoegd gezag), of
- de mate van nuttige toepassing in het land van herkomst hoger is dan bij de be-/verwerking in
Nederland, of
- de reststoffen een zodanig beslag leggen op de capaciteit voor definitieve verwijdering, dat de
definitieve verwijdering van Nederlands afval in gevaar komt (eventueel kan de eis gesteld
w-orden dat reststoffen worden teruggevoerd naar het land van herkomst), of
- anderszins é6n van de overige bezwaargronden van artikel 7, vierde lid, van Verordening
259/93/EEG van toepassing is.
In artikel 7, vierde lid, van de Verordening 259/93/EEG wordt verwezen naar artikel 7 van de
Richtlijn 75/442/EEG. In het derde lid van dit artikel is vastgelegd dat de Lidstaten de nodige
maatregelen mogen nemen om vervoer van afvalstoffen, dat niet in overeenstemming is met hun
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afvalbeheerspíartaeH, te voorkomen. in het MJP-CA II staat met betrekking tot het
nabijheidsbeginsei vermeld dat dit in beginsel een element kan zijn bij de toetsing van aanvragen
voor overbrenging van afvalstoffen ten behoeve van definitieve verwijdering. Voor nuttige
toepassing is een dergelijke verwi.jzing naar het nabijheidsbeginsel niet opgenomen. In beginsel
kan een verzoek tot invoer met het oog op nuttige toepassing derhalve niet worden geweigerd op
grond van het nabijheidsbeginsel. Dit is bevestigd door het Europese Hof van Justitie in fnaar arrest
d.d. 25 juni 1998 inzake het geding tussen Chemische Afvalstoffen Dusseldorp B.V. en de Minister
van VRQM. Nu het beleid voor nuttig toe te passen afvalstoffen zodanig is geformuleerd dat
binnen de EG toetsing aan het nabijheidsbeginsel niet zal ieiden tot weigering van de invoer van
afvalstoffen, heeft dit indirect tot gevolg dat geiet op de relatief kleine transportafstanden binnen
Nederland geen redenen aanwezig zijn om de vergunning op grond van het nabïjheidsbeginsel te
weigeren, De transportafstanden binnen Nederland zijn immers aanzienlijk kleiner dan die binnen
Europa. Derhalve is in paragraaf 6.S van het MJP-GA 11 vastgelegd dat voor
verwijderingsinrichtingen, gelet op de relatief kleine afstanden binnen Nederland. de
spreidingstoets altijd positief uitvait. De keuze van focatie wordt derhalve overgelaten aan het
bedrijfsleven. Ook de bedenkingen met betrekking tot spreiding geven geen aanleiding tot
wijziging van het besluit. Opgemerkt wordt verder dat de verordening 259/93/EEG is vastgesteld
door de Raad van de Europese Gemeenschappen waarbg rekening is gehouden met het Verdrag van
BazeI. De mening dat het Verdrag van Bazel aan de kant wordt gezet en dat het beleid strijdig zou
zijn met de res&tie van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 7 mei 1990 (90/G122/02)
wordt dan ook niet gedeeld.
1 1 Zie antwoord bedenking k, punt 14.
12.De afgassen van de BRP worden verstookt in de boiler. Er is geen emissie-eis gesteld vanuit de
NeR aangezien de grensmassastroom kleiner is dan 3 kgluur.
l3.Voor de term stt-ucturee1 staat niet een vast getal aan binnengekomen klachten. Bij meldingen van
geurklachten zal door de Provincie een onderzoek worden uitgevoerd naar de veroorzaker en de
eventuele oorzaak. Indien blijkt dat North Refinery de veroorzaker is en dat bij meerdere ktachten
geen sprake is van een (eenmalig) incident dan worden de klachten beschouwd als “structurele
geurklachten”.
I4.Ten tijde van de aanvraag was de voorgeschreven CPR 15-2 de meest actuele versie, de
voorgeschreven CPR t 5-2 wordt als toereikend beschouwd voor de situatie bij North Refmery.
Misschien is een misverstand ontstaan door de op 27 oktober 1997 uitgegeven (toelichtende)
circulaire CPR-15, wefke de oude circulaires voor CPR 15-2 en CPR í5.3 vervangt.
15,In voorschrift 9.1 wordt niet onder voorbehoud toestemming verleend. Voor de reguliere lozing is
voldoende informatie aangeleverd in de aanvraag. Voorschrift 9.1 is een artikel voor lozing op de
riolering ten tíjde van calamiteiten, op dat moment moet vergunnighoudster voldoende gegevens
overleggen aan Gedeputeerde Staten om te waarborgen dat riolering niet wordt aangetast.
lS.Dit is geen op zich zelf staande bedenking, maar een samenvattende conclusie welke is weerlegd
met de voorgaande antwoorden.

j. Opmerking van het Afiai Overleg Orgaan fAQO)
Na een aantal algemene inleidende opmerkingen geeft het AU0 aan in te kunnen stemmen met de
conclusie in de ontwerpbeschikking dat het initiatief past binnen het ontwerpTweede Wijziging
TfPA95~
k. Bedenkingen van De Waddenvereniging
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
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1. Eemsmond afiah-egia floor de grootschalige afvalverwerking zal de milieubelasting aanzjent,k
toenemen heeft de regio Delfzijl voldoende draagkracht, mede gezien het negatieve effêct op leef
en werkomgeving?
2. Cieen onnodig ges!tq met afiul. Vanuit doelmatígheìdsoverwegingen dient onnodig gesleep met
gevaarlijk afvaf te worden voorkomen. Uit de ontwerpbeschikking blijkt dat op basis van Europese
regelgeving (Richtlijn 259/93/EG) bij de beoordeling van grensoverschrijdend transport van nuaig
toe te passen afvalstoffen geen toetsing aan het nabijheidsbeginsel wordt toegepast. Hiermee wordt
in feite het Verdrag van Bazel aan de kant gezet waar nu juist het nabijheidsbeginsei een centrale
rol speelt. De Waddenvereniging ís van mening dat een en ander in strijd is met de resolutie van de
Raad van Europese Gemeenschappen van 7 mei 1990 (9OK 122102) waarin de Raad onder meer
uitsprak dat het vervoer van afvalstoffen tot een minimum dient te worden beperkt.
3. Preventieve aanpuk, Waar mogeli.jk dienen de activiteiten overkapt, binnen 4 muren en met
vloeistofdichte vloer plaats te vinden, hier moet extra aandacht aan worden besteed eventueel via
aanvullende voorschriften.
4. Permanente immissiemetinge~r. Een permanente bewaking van de luchtkwaliteit (meetpalen), als
onderdeel van een goedwerkend handhavingssysteem wordt een steeds grotere noodzaak. Hoewel
strikt genomen handhaving geen onderdeel is van de onderhavige procedure gericht op de
vergunningver~ening, wordt er op aangedrongen dergelijke meetpalen in te richten op een aantal
plaatsen rond het industrieterrein.
5. B&indig gedoogsituatie. Er wordt uitdrukkelijk op aangedrongen gedoogsituaties (zoals bÍj NR)
voortaan te voorkomen.
6. Zijn de ontwerp-voorschriften redelijkerwijs wel handhaafbaar?.
7. Zijn de rapportages, van onderzoeken aan de directeur van de Dienst Ruimte en Miíìeu, o.a. bij
voorschriften 3.1, 3.2, 3.2, 3.5, 5.1, 5.2, 7.3,8.4, 12.3, 12.4, openbaar en voor derden toegankelijk?
8. Aan alle emissies (puntbronnen en diffuse bronnen} moeten doelvoorschriften worden gesteld. In
eik geval moet tabel 5.2c, die nu expliciet is uitgezonderd als onderdeel van de vergunning, alsnog
in de vergunning worden opgenomen. Tevens moeten de volgende onderdelen worden opgenomen
in de vergunning: tabel op pagina 4 1/42 van paragraaf IV.4.2. (van de ontwerp-beschikkíng);
maximaal 16 ton per jaar aan diffuse emissies van koolwaterstoffen; eisen voortvloeiend uit het
BLA (conform advies commissie MER), emissie- en/of immìssíe-eisen voor asbestvezels.
9. Een emissieplafond voor af te fakkelen koolwaterstoffen van 2 ton op jaarbasis (vanuit de fakkel)
moet ín de vergunning worden opgenomen.
1 O.Om geurhinder te voorkomen wordt voor art. 2.8 de volgende tekst voorgesteld om op te nemen ín
de vergunning: “De emissie van geurstoffen mag niet meer zijn dan 10 miljoen geureenheden per
uur”, Tevens moet de geurcontour van 1 g.e, expliciet in de vergunning worden opgenomen.
1 1 .Re voorschriften om bodemverontreiniging te voorkomen respectievelijk aan te pakken ontbreken.
Deze voorschriften moeten alsnog worden toegevoegd.
12.Aan de voorschriften met betrekking tot administratie en acceptatie, art. 14.5, lid 3 en 4 en art.
14.6, lid 2 en 3, dient in elk geval een goedkeurìngsverplìehtíng van het college te worden
gekoppeld. Deze besluiten dienen vervolgens conform de AWB te worden gepubliceerd.
I?.Niet alleen het toezichtskader maar ook de verschillende toeziehtsplannen moeten (passief)
openbaar zijn. Tegen deze achtergrond moeten de voorschrifien 4 en 14 nog eens kritisch worden
bekeken en eventueel aangevuld.
14.De Waddenvereniging ís geen voorstander van het toestaan van proefnemingen met innovatieve
technieken respectievelijk met de behandeling van andere afvalstoffen aangezien hierbij geen
eisen worden gesteld aan emissies naar het milieu. De Waddenvereniging is van mening dat bij het
verstrekken van gegevens vooraf minimaal een positief mifieueffect moet kunnen worden
aangetoond, dan wel een MER-procedure ís doorlopen. Zo niet, dan kunnen proefnemingen beter
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in het laboralorium en OP kleine schaal worden uitgevoerd totdat de positieve en innovatieve
resultaten daadwerkelijk zijn aangetoond, waarna eventueel opschaling kan plaatsvinden.
15.Met de coneh~sie dat een extern veifígheidsrapport niet ttoodzakelkjk wordt geacht is de
Waddenvereniging het niet eens- De drempetwaarde voor het “zware regime” (EVR-plieh~) ligt
o.a. bij een hoeveelheid van 50.000 ton K2-ingangsstoffen (vlampunt 2 1 - 55 “C), de
vnedingsopsiag is in de eindfase gepland op 60.000 ton. Daarnaast kan bij een opslag van 50.000
ton grondstoffen met 1% benzeen al ruimschoots de EVR-drempef worden overschreden.
l6.Verruimde reikwijdte: transport. Het vervoer van afvalstoffen, grondstoffen en producten, met
name over de Waddenzee zal extra risico’s met zich meebrengen voor calamiteiten. Deze extra
risico’s zijn niet meegenomen in de afweging, deze risico’s moeten alsnog in de afweging en waar
mogelijk in de voorschriften worden meegenomen.
I “I.Artikel21 kan worden geschrapt aangezien de aansluiting op het (Havenschap) riool uiterlijk op t
juni wordt gerealiseerd.
18.De lozing van huishoudelijk afvalwater op de Ousterhornhaven moet uit de voorschriften worden
geschrapt {BeshA onder 11).
19. Lozing van regenwater en drainagewater is slechts mogelijk wanneer kan worden gegarandeerd
dat dit water niet verontreinigd is.
20.Bij overmatige regenval zal het afvalwater ongezuiverd worden geloosd via de overstort. Het
opstellen van een bedrijfsrioleringsplan waarvan de uitkomsten tijdens de bouw van de installaties
worden meegenomen muet in de voorschriften worden opgenomen.

Naar aanleiding hiervan overwegen wij het votgende.
1. Zoals aangegeven bij de reactie op de opmerkingen op het MER hebben de activiteiten van North
Refinery betrekking op industriële verwerking van afvalstoffen ten behoeve van nuttige
toepassing. Re term grootschalige afvatverwerkíng slaat ons inziens meer op het definitief
verwijderen van afvalstoffen, Voor wat betreft de draagkracht van de regio Delfzijl en de
negatieve effecten op de leef- en werkomgeving kan worden aangegeven dat de geplande
activiteiten economisch gezien positief bijdragen aan de draagkracht van de regio Delfzijl en dat
de negatieve effecten zijn getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en onder randvoorwaarden
zijn vergund door middel van deze vergunning.
2* Zie antwoord bij bedenking i, punt 10.
3. Waar zinvol en mogelijk vinden activiteiten overkapt plaats en zijn vloeistofdichte vloeren
toegepast.
4. Zie antwoord bij bedenking c, punt 13.
5. Het beleid van ons college is er op gericht om gedoog&uaties zoveet mogelijk te voorkomen.
Evenwel staat hier en nu niet ter beoordeling de gedoogsituatie met betrekking tot de inrichting
van North Refinery, maar de vraag of de vergunning zeals deze blijkens de voorliggende aanvraag
door North Refinery wordt verlangd, kan worden verleend.
6. Bij het voorbereiden en concipiëren van de te stellen voorschriften is de handhaafbaarheid daarvan
steeds een belangrijk criterium geweest bij de formulering.
7. Rapportages en onderzoeken als hier aan de orde zijn in beginsel passief openbaar en daarmee dus
voor derden toegankelijk. Voorzover daarin door het bedrijf als vertrouwelijk beschouwde
gegevens mochten zìjn opgenomen, kan dit worden ondervangen door het gebruik van een tweede
tekst in de zin van artikel 19.3 van de WM.
8. ‘Tabel 5.2~ is gebruikt om te toetsen wat de absolute verbrandingsemissies zijn van North Refinery
met de constatering dat er geen immissienormen worden aversehreden of opgevuld. Voor het
opleggen van normen in de vergunning wordt gebruik gemaakt van de van toepassing verklaarde
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regelingen, zoals het Bla’93, en de NeR. Voor de rechtstreekswerkende regelingen zaajs BEES
kunnen geen normen in de vergunning worden opgenomen;
Tabel op pagina 4 1/42 is niet in de voorschriften opgenomen aangezien de hier genoemde emissie
concentraties ofwel voortkomen uit een direct werkende regeling of reeds npgenotnen in de
voorschriften, er is geen toegevoegde waarde om deze tabel in de voorschriften op te nemen;
Voor wat betreft het opnemen van een voorschrift met als eis dat er maximaal 16 tonbaar aan
diffuse emissies koolwaterstoffen mag worden geëmiteerd kan worden aangegeven dat paragraaf
5.2.2 van de aanvraag onderdeel is van de vergunning (conform het besluit onder 11) en dat er geen
reden is om deze norm ook in de vergunningvoorschriften op te nemen;
De bedenking gesteld als “opnemen van eisen voortvloeiend uit het BLA’93 (conform advies
commissie mer)” kan niet worden onderschreven door de Provincie. Re commissie MER heeft in
zijn toetsingsadvies alleen gevraagd naar meer duidelijkheid, in de overwegingen van de
ontwerpbeschikking is voldoende duidelijkheid verschaft over dit onderwerp, verder is het
antwoord op bedenking e, punt 3 ook hier van toepassing;
Emissie- en/of immissie-eisen voor asbestvezels worden niet opgenomen aangezien de al eerder
genoemde wetgeving (bedenking c, punt 8) rechtstreeks werkend is.
9. Conform het advies van de mer commissie dient de vergunninghouder onderzoek te verrichten
naar de meest geschikte wQze van verwerken van de afte fakkelen koolwaterstoffen indien er
meer dan I ton koolwaterstoffen/jaar wordt geemiteerd uit de fakkel. Verder zal worden
voorgeschreven dat van alle fakkelmomenten de duur en de reden van affakkelen moet worden
bÎjgehouden, jaarlijks dient een evaluatie van de fakkelmomenten gerapporteerd te worden. fret
bovenstaande zal worden opgenomen in voorschrift 2.12. Om aan te geven dat een emissie van 1
ton koolwaterstoffen als klein wordt beschouwd, vermelde wíj hier de volgende tekst uit
KWS2000 - strategie 1992-2000: “Als knelpunt bij de bestrijding van puntbronnen is gebleken dat
nog onduidelijk is of kleine bronnen, dat wil zeggen bronnen waar per jaar minder dan 15 ton
emíssie optreedt, nog op een kosten-effectieve manier bestreden kunnen worden”.
10. Het tekstvoorstel zal in vergunningvoorschrift 2.8 worden opgenomen. Het opnemen van de
geurcontour van 1 g.e. is niet zinvol aangezien uit onderzoek, metingen en berekeningen moet
blijken of er daadwerkelijk sprake is van geurhinder, waarbij wordt uitgegaan van de emissie van
107 g,e./uur en niet van een geurcontour.
11. In de aanvraag staat aangegeven waar bodembeschermende voorzieningen worden aangebracht.
Het uitvoeren van een onderzoek naar bodembeschermende voorzieningen dient conform het
stappenplan van de NRB te worden uitgevoerd (voorschrift 3.1). Het streven is er op gericht om
het beschermingsníveau overeen te laten komen met categorie A (eind emissie score 1). indien de
uitkomsten van het stappenplan daar aanleiding toe geven, zullen via een ambtshalve wijziging nadere bodembeschermende voorzieningen aan de vergunning worden verbonden: bepaling
nulsituatie nieuw terrein. De voorschriften in hoofdstuk 3 geven voldoende aanknopingspunten om
bodemverontreiniging te voorkomen respectievelijk aan te pakken.
12.111 de artikelen 4 en 7 van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van de Minister van
VROM, welke haar neerslag heeft gevonden ín de voorschriften 14.5 en 14.6 van de ontwerpbeschikking Wm, wordt gesteld dat de in te dienen wijzigingen van de administratie- en
acceptatieprocedures dienen te voldoen aan de in bijlage f en 11 van die verklaring opgenomen
randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden plegen te worden verbonden aan alle af te geven
verklaringen van geen bedenkingen en geven, indien aan deze voorwaarden wordt voldaan,
voldoende waarborgen dat effectief toezicht op de be-/verwerking van de door de verklaring
bestreken afvalstoffen mogelijk is.Nu deze randvoorwaarden onverkort in de onderhavige
vergunnig worden geïntegreerd, in casu de bijlagen 2 en 3 van de vergunning, kan worden
vastgesteld dat effectief toezicht op de be-/verwerking van de door de verklaring bestreken
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afvalstoffen ook bÍj North Refinery onverkort mogefijk is. Met betrekking tot de goedkeuring
wordt opgemerkt dat in de ontwerpverklaring reeds is aangegeven dat de administratie en
acceptatieprocedures ter goedkeuring dienden te worden overgelegd aan de Provincie Groningen.
Met betrekking tot de goedkeuringsprocedure is ín de Projectgroep bevoegd gezag North Refinery
afgesproken dat de Provincie Groningen hiervoor voorschriften in de vergunning zou opnemen.
Dit is abusievelijk niet gebeurd. Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen zullen de
voorschriften 14.5 en 14.6 conform de bedenking worden aangepast in de definitieve vergunning.
Re goedkeuring van de betreffende plannen zuilen conform de Awb worden gepubliceerd.
13.Het toeziehtspfan is een document waarin staat aangegeven hoe, wat en wanneer er wordt
gehandhaafd bij een bedrijf. Het bevoegd gezag is bereid om met derden (belanghebbenden) een
gesprek te voeren met betrekking tot de handhaving bij specifieke bedrijven. maar het openbaar
maken van het toezichtspian zorgt ervoor dat er een minder effectieve handhaving bij het
desbetreffende bedri,jf zai plaatsvinden. Zowel voor de Waddenvereniging als voor de Provincie is
dit een onwenselijke situatie. Het toezichtsplan op zich zat niet openbaar worden gemaakt voor
derden, bovendien kan gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, sub d, Wet openbaarheid van
bestuur, niet worden gesteld dat het toezichtsplan passief openbaar zou zijn. Aanvulling van de
voorschriften 4 en 14 is niet nodig, de huidige formulering ís dekkend.
14,fn de brief van de Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat d.d. 10 oktober 1991 met
betrekking tot het “Gezamenlijk beleidskader inzake het terugdringen van milieu-overtredingen” is
geconstateerd dat voor tijdelijke, eenmalige proefnemingen de procedure voor
vergunningverlening als te lang wordt ervaren. Het uitvoeren van proefnemingen wordt in een
aantal situaties noodzakelijk geacht, bijvoorbeeld om emissies te bepalen ten behoeve van de
aanvraag voor een nieuwe activiteit of de effectiviteit en effi&ntie van een techniek te beproeven.
In voornoemde brief wordt toegezegd om nieuwe instrumenten te ontwikkelen met als doel het
voorkomen van gedoogsituaties, zodat aan het bezwaar van de lange pruccduretermijn zal worden
tegemoet gekomen. Naar aanleiding van deze brief is, in samenspraak met de provincies, het
proefnemingenvoorschriflt ontwikkeld. In het voorschrift is vastgelegd dat vooraf de verwachte
massabalans, met aandacht voor de emissies naar de verschiflende milieucompartimenten en de
wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en registraties de
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst, dient te worden overgelegd. De
proefneming mag pas aanvangen nadat Gedeputeerde Staten hiervoor schriftelijk toestemming
hebben gegeven. Op deze manier worden voldoende waarborgen gegeven, ongewenste situaties
(ontoelaatbare emissies) worden voorkomen. Het spreekt voor zich dat bij proefnemingen op
praktijkschaal reeds eerder proeven op laboratoriumschaal zijn uitgevoerd, dan wel dat
gegarandeerd kan worden op basis van de aangeleverde informatie dat technisch gezien de
verwerking van een afvalstof geen (milieu)problemen zal opleveren. Ook is het mogelijk dat in
gevat van twijfel over de verwerkbaarheid yan bepaatde afvatstoffen, een proefneming wordt
aangevraagd om na te gaan of een melding als bedoeld in artikel 3, derde tid, van de verktaring
van geen bedenkingen kan worden ingediend. Zoals in de ontwerpverklaring reeds is vastgelegd, is
met de Provincie Groningen afgesproken dat zij in de Wm-vergunning regels zal stellen met
betrekking tot goedkeuring van de melding Dit is gebeurd in voorschrift 15.3 van de untwerpvergunning. De ingebrachte bedenkingen geven geen aanleiding tot wijziging van het besluit,
1 S.Ten tijde van de aanvraag was het BRZO, d.d. 15 september 19888 van kracht, de afweging over
wel uf niet EVR-plicht is gebeurd (en moet worden gebaseerd) op basis van dit besluit. In het
Besluit van 1 S september 1988, Stb 432, en wijzigingen (Besluit Risico’s Zware Ongevalfen)
wordt afs drempetwaarde voor het opstefíen van een Extern Veiligheidsrapport onder andere
genoemd:
-8ijlage 111, categorie 4 zegt EVR-plicht bij 59.000 ton voor “Stoffen en preparaten (.,-) die als
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“licht ontvlambaar” of “zeer licht ontvlambaar” zijn ingedeeld. Hieronder worden mede verstaan
licht ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt onder 21 “C en met een kookpunt boven 20 0C
bij normate druk.“,
-Bijlage IV, nr. 126 zegt EVR-plicht bij 50.000 ton voor “Qntvlambare stoffen met een vlampunt
onder 2 1 “C en met een kookpunt boven 20 “C bij normale druk.“.
Een stof is als “licht ontvlambaar” ingedeeld als deze b.v. aan het volgende criterium voldoet:
heeft in vloeibare toestand een vlampunt beneden 2 1 “C.
Een stof is als “ontvlambaar” ingedeeld als aan het volgende criterium voldaan wordt: in vloeibare
toestand een vlampunt tussen 2 1 “C en 5.5 “C. (Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke
stoffen, art. 2).
De benzinecomponenten en de Kl-ingangsstoffen zijn als “licht ontvlambaar” ingedeeld
(vlampunt onder 2 1 “C).
De K2-ingangsstoffen zijn als “ontvlambaar” ingedeeld maar hebben een vlampunt hoger dan
2 1 “C en zijn derhalve met onder bovengenoemde bijlagen ingedeeld.
Dit betekent dat alleen voor de benzine en Kl =ingangsstoffen een drempelwaarde van 50.000 ton
geldt. De totale hoeveelheid van deze stoffen bedraagt 16.000 ton. Dit betekent dus dat de
drempelwaarde niet overschreden wordt en er derhalve geen sprake is van EVR-plicht.
BRZQ (2) is rechtstreeks werkend en wanneer het van kracht wordt zal op basis hiervan opnieuw
een afweging worden gemaakt over een eventuele VR-plicht voor North Refïnery, indien North
Refmery VR-plichtig blijkt te zijn zal het BRZO met de bi.jbehorende overgangsbepalingen op
North Refinery worden toegepast.
16.Het vervoer over de Waddenzee en de daarbij behorende extra risico’s voor calamiteiten vallen
niet binnen de verruimde reikwijdte van de Wm. Er zuiten in Wm-vergunning derhalve geen
aanvullende voorschriften worden opgenomen.
De bedenkingen 17 t/m 20 zijn behandeld in de Wvo-vergunning.

,

1. Bedenkingen van Landkreis Aurich
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
De onderhavige milieueffectrapportage (MER) vergt evenwel ín het kader van de definitieve
vergunnìngsprocedure nog het opnemen van de volgende aanvutlende punten:
inmissies fuebt.
1 _ Dat de grenswaarden worden nageleefd, dient minimaal één keer jaarlijks te worden aangetoond.
Rit betreft met name de residuen, afkomstig uit het beoogde pyrolyseproces. Ik verzoek u, mij
deze gegevens telkenmale te doen toekomen.
2. Uit de gepresenteerde MER blijkt met eenduidig, op welke wijze een veilige behandeling van de
asbestueuze afvalstoffen geschiedt, d.w.z. (er blijkt niet) of het slechts enkele kilometers
verwijderde vakantiegebied “0stfríesland” door desbetreffende immissies bedreigd wordt.
3. Ook in noodsituaties dient te zíjn gewaarborgd dat geen schadelijke stuffen in de lucht kunnen
geraken. Het meetprogramma dient zodanig te zijn opgebouwd, dat cantinu wordt aangetoond, dat
aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij storingen, ook bij uitvallen van het meetprogramma, dient
binnen een uur alarm te worden geslagen
Afvalwater
1. De waterzuivering is blijkens de gepresenteerde MER overeenkomstig mijn eisen van 15 oktober
1998 verbeterd. Thans dient op hier o.a. ook het geproduceerde huishoudelijk afvalwater op het
aanwezige kanaal te worden geloosd.
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Los hiervan verzoek ik u echter, dat in het kader van de vastgelegde monitoring een bewijsplicht
wordt ingelast, inhoudende dat de verschillende parameters van het gezuiverdc afvalwater, dat met
name op het ecosysteem “Waddenzee” wordt getoosd, regelmatig worden gedocumenteerd.
3 . Ik acht het bij de verdere vergunningsprocedure voor absoluut noodzakelijk dat de hewijsplicht ten
aanzien van de onbedenkefijkheid van de verschillende reststromen minimaal bén keer per jaar
geschiedt en de desbetreffende gegevens dienovereenkomstig worden gepubliceerd. Een fangere
periode is op grond van principiële overwegingen niet aanvaardbaar.
4. Ik verzoek u, in de vergunning te doen opnemen dat voorwaarden en verdere nevenbepalingen,
indien nodig, te allen tijde achteraf kunnen worden opgelegd.
5. Voor zover de waterzuiveringsinstaI taties bij aanvang van de productie (inbedrijfstelling) resp. het
proefdraaien nog niet zijn opgeleverd, mag niet met de productie worden begonnen.

Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
Immissies lucht.
1. Vanuit het pyrolyseproces wordt het geproduceerde gas in de vergasser omgezet naar synthesegas,
het synthesegas wordt na volledige reiniging gebruikt voor interne energie-opwekking of wordt
geleverd aan derden. De vaste residuen uit pyrolyseproces worden verwerkt in de smelter.
2. Zie antwoord bij bedenking c, punt 8.
3. In het calamiteitenplan staat aangegeven hoe wordt omgegaan met noodsituaties, waarbij de te
nemen maatregelen erop gericht zijn emissies te voorkomen. Het toe te passen meetprogramma is
erop gericht een betrouwbaar beeld van de emissies te verkrijgen.
Afvalwater
De bedenkingen 1 t/m 5 zijn behandeld in de Wvo-vergunning
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Bijlage 7.4 Mondeling ingebrachte bedenkingen
Tijdens de hoorzitting is het woord gevoerd door Mw. Remmerswaal, een vertegenwoordiger van
Gemeinde Jemgum en een vertegenwoordiger van deWaddenvereniging. Na inventarisatie blijkt dat
cr geen extra mondelinge bedenkingen zijn ingebracht ten opzichte van de schriftelijk ingediende
bedenkingen. Voor bedenkingen ingebracht tijdens de hoorzitting wordt derhalve ook verwezen naar
de beantwoording in bijlage 7.3.
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VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER

(Verkiariw

van Peen bedenkineen)

Refínery & Trad& Holland E.V.

te Relfzij 1
(handelsnaam North Refkry)
.I....

Groningen, 13 juii 1999
Nr. 99/10/158/27, RMM

vervolgvel: 2

Directie Afvalstoffen (A 645)

DIRECTORAATGENERAAL MILIEUBEHEER

MBA nr. : 99186335

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verklaart,

Op 20 april 1999 is namens het College van gedeputeerde staten van Groningen in het
overleg van de Projectgroep bevoegd gezag North Refinery verzocht om afgifte van een
verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 8.36 van de Wet milieubeheer met
betrekking tot de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer van Not-th
Refinery Refining and Trading Holtand B.V. te Delfzijl (hierna te noemen Narth Refinery)
voor het opslaan, overslaan, bewerken en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen.

Ten aanzien van dit verzoek wordt het volgende overwogen:

AANVRAAG
Op 3 augustus 1998 is door North Refinery een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van de inrichting,
gelegen aan de Oosterwierum 25 te Delfzijl, en voor het in werking hebben na die verandering van de gehete inrichting, mede strekkende tot vervanging van eerder verteende
vergunningen. Gelijktijdig met de aanvraag is een milieu-effectrapport (MER) overgelegd.
De aanvraag heeft betrekking op een raffinaderij waar mengsets van ruwe aardolieprodueten, olie/watermengsels en oliehoudende waterstromen, waaronder gevaarlijke afvalstoffen
worden bewerkt tot onder andere bruikbare brandstoffen zoals benzinecomponenten,
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gasolie, dieselolie en stookolie. Verder worden boorspoeling en boorgruis bewerkt. De
aanvraag heeft verder betrekking op uitbreiding met nieuwe instaltaties waarin een zeer
gevarieerd aanbod van afvafstoffen kan worden be-/verwerkt. Het betreft nieuwe installaties
zoals een droger, pyrolysetrommel, vergasser, pyrometaIlurgische smeltreactor en een
gasreinigingsinstalfatie. Het geproduceerde synthesegas wordt onder andere ingezet in een
nog op te richten warmtelkrachtinstallatie.
De aanvraag heeft betrekking op het be-/venrverken van circa 600 kton afvatstoffen per jaar
waarvan ongeveer 350 kton be-/verwerkt zal worden in de olielijn.
Bij brief d.d. 9 september is door de provincie Groningen, in overleg met het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), aan North Refinery
verzocht de aanvraag aan te vuilen. De gevraagde aanvullingen zijn op 11 september 1998
door Narth Refinery gezonden aan de provincie Groningen.

RElKWIJDTE

VAN DE VERKLARING

Een vergunning op grond van de Wm wordt ingevolge artikel 8.36, eerste lid, van de Wm
niet verleend dan nadat de Minister van VROM heeft verkiaard dat hij daartegen geen
bedenkingen heeft, voor zover het een inrichting betreft als bedoeld in bijlage 111 van het
Inrichtingen- en vergunningenbestuit milieubeheer (lvb).

Op grond van categorie 1 van bijtage ilt van het Ivb is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist voor het opslaan en be-/verwerken van:
1. kwikhoudende afvaIstoffen met uitzondering van verontreinigde grond;
2. actief kool;
4. verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat;
5. oliehoudende boorspoeting of oliehoudend boorgruis;
6. ofiefilters afkomstig van motoren;
8. accu’s, katalysatoren of batterijen;
9. oliehaudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie, met uitzondering van poetsdoeken, verontreinigde grond of mengsels van olie, water en slib afkomstig uit otie- of
sfibafscheiders, waarvan een inrichting waar onderhouds- en herstelwerkzaamheden
aan voertuigen en machines worden verricht zich door afgifte ontdoet;
10. gevaarlijke afvalstoffen die in vaartuigen vrijkomen, bestaande uit olie- en chemicali&
nladingres-tanten, olie- en chemicaliënhoudende mengsels, olie- en chemicatiënhoudende watermengsels, siudges en wasvloeistoffen;
11. straalgrit;
13. PCB-houdende transformatoren, condensatoren, hydraulische installaties
of vtoeistofhouders, of voor bij het bewerken, verwerken of vernietigen daarvan vrijkomende PCBhoudende vloeistoffen;
voor zover deze afvalstoffen zijn aan te merken als gevaarlijke afvatstoffen.

Op grond van categorie 2 van bijlage ilt van het tvb is een vvgb vereist voor het opslaan
en be-/verwerken door middel van:
2. het destilleren van vtoeibare koolwaterstoffen;
2, het verbranden of op andere wijze thermisch behandelen van afvalstoffen daaronder niet
begrepen inrichtingen voor het bewerken, verwerken of vernietigen van verontreinigde
grond of van shredderafval als bedoeld in categorie I> onder 15”;
3. het ontgiften, neutraliseren of ontwateren, dan wel het door middel van hydrolurgische of
pyrolurgische technieken bewerken, verwerken of vernietigen van zware metalen
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bevattende afvatstoffen, afkomstig van de oppervlaktebehandeling van materialen,
alsmede van de daarbij vrijkomende reststoffen;
voor zover deze afvalstoffen zijn aan te merken als gevaarlijke afvalstoffen.
Deze verklaring heeft dan ook uitsluitend betrekking op:
- het verwerken van kwikhoudende afvalstoffen;
- het verwerken van actief kool;
- het verwerken van verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat;
- het bewerken van oliehoudende boorspoeling of oliehoudend boorgruis;
- het verwerken van oliefilters afkomstig van motoren;
- het be- en verwerken van katalysatoren;
- het be-/verwerken van oliehoudende afvalstoffen met inbegrip van afgewerkte olie,
afkomstig van landactiviteiten;
- het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen die in vaartuigen vrijkomen, bestaande uit
afgewerkte olie, olie- en chemicafienfadingrestanten, olie- en chemicaliënhoudende
mengsels, olie- en chemicaliënhoudende watermengsels, sludges en wasvloeistoffen;
- het verwerken van niet-reinigbaar straalgrit;
- het be-/vewerken van PCB-houdende vloeistoffen;
- het destilleren van halogeenarme en haiogeenrijke oplosmiddelen;
- het thermisch behandelen van:
& vloeibare hoog calorische afvalstuffen;
ri oliehoudende slibben;
)i olierestanten afkomstig van de be-/verwerking van oliehoudende afvalstoffen;
Iji C,-afvalstoffen,
waaronder fysisch-chemisch zuiveringsstib,
niet
reinigbare
grond/grondreini-gingsresidu,
straalgritreinigingsresidu,
ijstaalovenstof,
zer(zink)fosfaatslib, assen{slakken
van verbranding, drinkwaterslib, slib uit de
leerindustrie en leerhoudend afval;
k C,-afvalstoffen, waaronder vliegaslbodemas (AVI en DTO), rookgasreinigingsresidu,
katalysator-restanten, metaalhoudende slibben en asbesthoudende afvalstoffen;
> ferro- en non-ferro afvalstoffen;
b asbesthoudende afvalstoffen;
> overige stromen die aantoonbaar verwerkbaar zijn;
voor zover deze afvalstoffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
... . _ . ..

De aanvraag heeft tevens betrekking op het verwerken van shredderafvaf.
Ingevolge artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring betrekking op & verwijderíngshandelingen ten aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorie van het Ivb
(zie nota van toelichting op het Ivb). Deze verklaring heeft derhalve tevens betrekking op het
opslaan van voornoemde (gevaarlijke) afvalstoffen.
Met overslaan worden handelingen met (gevaarlijke) afvalstoffen binnen de inrichting
bedoeld zoals het (be)laden, lossen, overladen, hevelen en dergelijke, al dan niet op
pneumatische of mechanische wijze (bijvoorbeeld door middel van kranen, transportbanden
of leidingen), waarbij de afvatstoffen ap of in een ander voer- of vaartuig worden gebracht.
Aangezien overgeslagen afvalstoffen niet worden be-/verwerkt binnen de inrichting, ziet de
vvgb niet toe op het overslaan van afvaistoffen.

PROCESBESCHRIJVING
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5e voorgenomen activiteiten zijn onder te verdelen in twee parallel te bedrijven proceslijnen.
De eerste proc@sIijn (de olielijn) bewerkt oliehoudende reststromen tot verhandelbare
producten middels filtreren, ontwatering (centrifuges, decanters, tankdrainage en verdampers), tweetrapsverdamping,
atmosferische destilatie, vacuOmdest#atie, shoti path
destillatie en visbreaking/hydrufining. De tweede proceslijn (de PEC-lijn (Product en Energie
Centrale)) bewerkt een groot scala aan ingangsstoffen daar middel van drogen, pyrolyse,
vergassen en smetten tot synthesegas en bouwstoffen, eventueel met terugtinning van
zwavel, zout en metalen waaronder kwik. De verschi#ende be-/verwerkingstechnieken
worden hierna verder toegelicht.

Productspecificaties
Door North Refinery wordt vergunning gevraagd voor het produceren van onder andere
brandstoffen uit afvalstoffen. De door North Refinery bewerkte afvalstuffen worden vervolgens afgezet in binnen- en buitenland. Als gevolg van de Wijziging van het Besfuit organische hagogeengehalten van brandstoffen dat op 1 maart 4999 in werking treedt, mogen
stoffen in Nederland na deze dafum niet worden ingezet als brandstof dan we4 wurden
toegepast voor de productie van brandstof indien het gehalte aan PCB’s in deze stoffen
meer bedraagt dan 6.5 mgfkg per congeneer 28, 52, 401, 118, 138, 153 of 180 en/of het
gehalte aan organische haiogeenverbindingen in deze stoffen meer bedraagt dan 50 mg/kg
tenzij een bedrijf beschik% over een vergunning op grond van hoofdstuk 8 van de Wm voor
het be-/verwerken van deze afvaistuffen.
In het buitenfand wordt voor brandstoffen veelal nog een bovengrens gehanteerd van 500
mgikg voor organische halogeenverbindingen. Gelet op de mogelijkheid om stoffen af te
zetten in het buitenland vraagt Norlh Refinery vergunning voor de productie van
(brand)stoffen voor buitenlands gebruik met een gehalte aan organische halogeenverbindingen van maxìmaaf 500 mg/kg. Be norm van 500 mg!kg is een norm die North Refinery
zichzelf splegt. Verder wordt vergunning gevraagd voor de productie van brandstoffen voor
binnenlands gebruik met een gehalte aan organische halogeenverbindingen van maximaal
50 mglkg. Het onderscheid tussen de productie voor binnenlands en buitenlands gebruik
heeft consequenties vuor de ingangsspecificaties van de verschillende instalfaties. liet
onderscheid zal, voor zover het consequenties heeft, bij de proeesomschrijving en de
doelmatigheidsbeoordeling worden meegenomen.
Voorbewerking van oliehoudende afvalstoffen

.

De voorbehandeling van de oliehoudende afvalstuffen bestaat uit:
- fitireren: het verwijderen van grove verontreinigingen uit de ingangsstroom;
- tankdrainage: het eventueel na verwarming en demulgeren afscheiden van water via
tankdrains;
- centrifugerenldecanteren: het met behulp van centrifugaalkrachten scheiden van olie in
een lichte fractie (voeding voor destillatie), een natte zware fractie en water;
- tweetrapsverdamper vuor het scheiden van water, nafta en een zware fractie.
De diverse fracties worden verder bewerk2 in de olielijn of de PEGlijn. Indien een stroom na
ontwateren en sedimentverwijdering aan de productnormen voldoet, wordt niet gedestilleerd.

De verwerking van verontreinigde kaoiwaterstofmengsets
zoaIs afgewerkte alie,
chisorhoudende afvafstoffen en PCFX-houdende
afvaistoffen in de hydrofining
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Afgewerkte otie, chloorhoudende afvalstoffen en PCB-houdende afvalstoffen en andere
verontreinigde koolwaterstofmengsets worden verwerkt middels hydrofining.
De ofiehoudende afvalstoffen warden door middel van een centrifuge/decanter en/of
tweetrapsverdamper ontdaan van sediment en water. De voeding voor het proces wordt
vervolgens voorverwarmd door gebruik te maken van condensatiewarmte die elders in het
proces vrijkomt. De uiteindelijke kraaktemperatuur van 450°C wordt in het fornuis bereikt.
Doordat het sediment reeds afdoende is verwijderd wordt voorkomen dat afzettingen in de
heater ats gevolg van het optredende kraakproces optreden.
Indien afzettingen toch dreigen op te treden, zoals bij het behandelen van afgewerkte otie
waarbij additieven mogelijk ontleden, dan bestaat de mogelijkheid om waterstof in de
voeding te injecteren waardoor de vorming van kraak-cokes wordt voorkomen. Vanuit de
heater wordt de verwarmde voeding in de eerste kolom, de visbreaker, gevoerd. Hierin vindt
het kraakproces plaats. Daarbij ontstaan lichtere, onverzadigde en daardoor reactieve
koolwaterstoffen. De schotels worden ingesteld op een temperatuur van circa 450 ‘32. Ats
gevolg van de hoge temperaturen in de kolom en het kraakproces komen de componenten,
afgezien van het zware niet te kraken residu, in de gasfase terecht. Door de aanwezigheid
van schotels in de top van de kolom kan de temperatuur van het gasmengsef worden
ingesteld en wordt voorkomen dat lichte producten gaan schuimen. De gekraakte gasfase
wordt boven de schotels nog gewassen met een klein deel van de productstroom uit de
hydrofiner. Door het wassen worden onverzadigde verbindingen die anders in de hydrofiner
kunnen polymeriseren en verstoppingen kunnen veroorzaken, afgevangen. Vanuit de kolom
worden de gassen naar de hydrofiner geleid. De temperatuur van deze stroom ligt tussen de
420 en 480 “C en de druk bedraagt circa 10 bar. Aan deze ingangstroom wordt tevens
waterstof toegediend dat nodig is voor het hydrogenatieproces. Deze waterstofstroom
bestaat gedeeltelijk uit gerecycleerde waterstof.
Hydrogenatie is een katalytisch proces waarbij aan de katalysator de volgende reacties
plaatsvinden;
- dehalogenatie (vorming van HCI);
- ontzwaveiing (vorming van H,S);
- stikstofverwijdering (vorming van NH, en PIZ);
- zuurstofverwijdering (vorming van H,O);
- hydrogenering van onverzadigde verbindingen;
- elimineren van katalysatorgiften (As, Pb en andere zware metalen) voor aansluitende
gekatalyseerde processen;
- hydra-kraken (mate sterk afhankelijk van temperatuur).
De hydrofiner is een trickle flow moving bed reactor, waar de katalysator middels een
luchtsluis wordt toegevoegd. De katalysator wordt continu via een tweede luchtsluis aan de
onderkant van de reactor afgelaten, gas en vloeistof worden boven in de reactor ingelaten
en worden, na te hebben gereageerd, gescheiden van de katalysator weer opgevangen. Het
gecondenseerde product wordt in het hoge temperatuur ontspanningsvat gebracht waar de
olie en het waterstotijjke gas met daarin onder andere H,S, HCI en koolwaterstoffen, van
elkaar worden gescheiden.
De gecondenseerde oliestroom wordt vervolgens bovenin de tweede kolom (vacuGmdestilMie) gebracht. In deze tweede kolom wordt stoom toegevoegd zodat de producten extra
gestript worden en een grote mate van zuiverheid krijgen. De nafta die over de top van deze
kolom wordt verkregen, wordt gecondenseerd en gedeeltelijk als reflux aan het proces
teruggevoerd. De als bodemproduct verkregen gasotie wordt gekoeld en als product
verhandeld.
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Re gasstroom uit de otie/gas afscheider wordt verder gekoeld en naar een waskotom met
twee secties gebracht. Voor dit doel zijn in de kofom twee vaste pakkingen aanwezig. In de
onderste pakking wurdt het gevormde hydrochioride uit de gasstroom opgevangen. In het
tweede gepakte bed wordt de gasstroom ontdaan van H,S. De gereinigde gasstroom
bestaande uit waterstof en lichte koolwaterstoffen en in mindere mate CO en CUZ, wsrdt na
toevoeging van H, weer aan de voeding van de hydrofiner toegevoegd. Een groot deel van
het gas wordt na de wassectie gespuid en kan als calorisch gas (brandstof) gebruikt worden.
Voor chloorhoudende en PCB-houdende afvalstoffen zijn in de aanvraag de volgende
acceptatiecriteria opgenomen:
- het gehalte aan PCB’s mag maximaal 55 mg/kg per congeneer 28, 52, i 51, ? 18, 438, 153

of i 80 bedragen;
= het gehalte aan organische hatogeenverbindingen voor de productie van brandstoffen
voor binnenlands gebruik mag maximaal 5.550 mg/kg bedragen;
- het gehalte aan organische halogeenverbindingen voor de productie van brandstoffen
voor buitenlands gebruik mag maximaal 55,055 mg/kg bedragen;
- het zwavefgehafte mag maximaal 55.505 mg/kg bedragen.
Bovenstaande criteria zijn opgesteld, uitgaande van een verwijderingsrendement voor
organische haiogeenverbindingen van 99 %.
Voor afgewerkte olie gelden de criteria zoals vastgelegd in het Besluit aanwijzing gevaarlijke
afvaistoffen (Baga). Dit betekent dat:
- zich in afgewerkte olie maximaai 5,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 718, 138, 253 of
185 bevindt &n
- in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chlosr bevindt
lager dan PU00 mg/kg en
- het vfampunt van die olie hoger is dan 55 *C èn
- die olie na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, uitsluitend vermengd is
met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.
In de aanvraag is indicatief aangegeven dat, uitgaande van de verwerking van 46.666 ton
afgewerkte olie naar verwachting de volgende producten worden geproduceerd:
- nafta:
160 ton;
- gasolie:
30.583 ton;
- gas:
3.862 ton;
- restfractie (water, droge fractie en fractie voor PEC: 12.561 ton.
Voor PCB- enlof chloorhoudende afvaMoff@n wordt eenzeffde mate van hergebruik bereikt
met dit verschil dat bij de verwerking van deze afvatstuffen
ook bunkergasolie en bunkerstookolie kunnen worden geproduceerd.
Proefverw+?rking van afgewerkte olie en chtoorhoudende afvatstoffen met een geha&
aan organische halogeenverbindingen
van meer dan 500 mgfkg duur destillatie
zonder hydrogenatie
In principe kunnen met organische halogeenverbindingen verontreinigde afvafstoffen ook
worden bewerkt door destllatie zonder hydrogenatie. Deze processen kosten minder
energie en hulpstoffen en kunnen derhalve leiden tot een lagere mlieubetasting. De
geschiktheid van atmosferische destillatie en vacuGmdest#iatie,
eventueel gevolgd door
shot? path destillatie, is afhankelijk van de aard van de verontreiniging, De aard van de in de
praktijk voot-rcomende verontrelniglngen is onvol-doende bekend om thans de precieze
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praktische mogelijkheden van deze procesroutes voor het afscheiden van organisch chloor
te kunnen bepalen. Om de voor de praktijk relevante mogelijkheden te onderzoeken,
verzoekt North Refinery om toestemming om hiermee op praktijkschaal proeven te doen. Op
basis van de resultaten zal worden getracht om meer generieke acceptatie- en procesroutecriteria te formuleren.
Verwerking van oliehoudende afvalstoffen en brandstofrestanten met een gehalte aan
organische halogeenverbindingen van minder dan 500 mglkg door destillatie
Dit deel van de aanvraag heeft betrekking op het be-/verwerken van oliehoudende afvalstoffen, niet zijnde afgewerkte olie waarbij:
- het gehalte aan PCB’s maximaal 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 453 of
189 mag bedragen;
- het gehafte aan organische halogeenverbindingen voor de productie van brandstoffen
maximaal 500 mg/kg mag bedragen.
.:>

De oliehoudende afvalstoffen worden door middel van centrifuge/decanier en/of tweetrapsverdamper ontdaan van sediment en water. Vervolgens wordt de oliefractie middels een of
meer van de hierna genoemde destillatietechnieken behandeld.
North Refinery beschikt reeds over een atmosferische destilfatiekolom met een capaciteit
van 129.006 ton per jaar. In de atmosferische destillatiekolom stroomt vloeistof omlaag en
damp omhoog. Door de in de kolom aanwezige schoteis wordt voldoende oppervlak voor
warmteoverdracht verzekerd. De opstijgende damp wordt gevormd door een gedeelte van
de vloeistof uit de bodem van de kolom opnieuw te verdampen of de voeding als een
vloeistof/damp mengsel toe te voegen. In de top van de kolom wordt een gedeelte van de
damp gecondenseerd. Rit condensaat vormt de omlaag stromende vloeisfof. Dit proces vindt
plaats onder atmosferische druk.
De producten uit het destillatieproces bestaan uit een bodemfractie (gas-Muokofie) en een
topfractie (nafta). De bodemfractie wordt gemengd met andere brandstoffen of halffabrikaten
om te kunnen voldoen aan bepaalde productspecificaties, met name dichtheid en viscositeit.
Het mengen met als doei het verlagen van het gehalte aan organische halogeenverbindingen en/of PCB’s vindt niet plaats.
De werking van een vacuümdestillatie is analoog aan die van een atmosferische destillatie.
Het verschil is de druk waarbij de scheiding in de kolom plaatsvindt. Door de kolom onder
lage druk te bedrijven, zijn de kookpunten van de oliecomponenten lager dan onder
atmosferische omstandigheden. Hierdoor kan de scheiding bij lagere temperaturen plaatsvinden. Bij de vacuümdestillatie wordt een bodem-, midden- en een topfractie afgetapt. De
bodemfractie van de kolom bestaat uit fluxolie, de middenfractie uit stookolie en de topfractie
uit gasolie. De fluxolie wordt ingezet als verjongingsmiddel voor asfalt. Indien dit niet
mogelijk is, kan de ftuxelie worden bewerkt in de Short Path Destillatie of in de smelter.
Beide technieken worden hierna beschreven. Een deel van de stookolie wordt na afkoeling
opnieuw in de vacuümdestillatie gevoerd. Het andere deel van de stookolie wordt naar de
fractioneerkolom gevoerd. In deze kotom wordt stoom gei‘njecteerd waarmee de stookolie
wordt gestript. Uit de fractioneerkolom komen twee olieproducten, namelijk stookolie en
gasolieDe fluxolie uit de vacuümdestilfatie is de voeding voor de Short Path Destillatie (SPD). De
SPR bevat een cilindervormige mantel die aan de buitenkant wordt verwarmd, Aan de
binnenkant van de mantel wordt door middel van een roterende schijf met een overlooprand
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de te scheiden vloeistof op de mantel gebracht en met een rollenwisserssysteem
gelijkmatig
verdeeld. In haf midden van de cilinder bevindt zich een pijpenbundel die als condensor
dienst doet. De afstand tussen de wand en de pijpenbundel is kort. Doordat de cilinderwand
warm is, verdampt een gedeelte van de opgebrachte vloeistof. De scheiding vindt plaats
doordat alteen compunenten met een lager kookpunt dan de manteltemperatuur in de
dampfase terecht komen. De gevormde damp condenseert vervolgens op de koude
pijpenbundel. Vloeistof die niet verdampt vormt het residu. Dit wordt in de smeiter verwerkt.
Het destillaat wordt gekoeld en als stookolie op de markt gebracht.
Olie-nabehandeling
De natte zware fractie die ontstaat bÍj de centrifuge/decanter bevat meer dan 50 % water.
Deze fractie wordt thermisch ontwaterd door de zware fractie door een warmtewisselaar te
leiden waarbij deze tof 110°C wordt opgewarmd. Vervatgens wordt de verwarmde zware
fractie in een verdampingsvat gepompt waarin circa 90 % van het water verdampt. De
gevormde damp condenseert vervolgens in een luchtgekoelde warmtewisselaar waarna het
water wordt afgevoerd naar het olie-water systeem. De zware fractie wordt afgevoerd naar
AVR Chemie of in de toekomst aan de smeftervoeding van de PEC toegevoegd.
Boorgruisbe-fveNverking

De bewerking van boorgruis en boorspoeling is gericht up het terugwinnen van de ofie
hieruit. Het boorgruis wordt vanuit de opsfag achteraenvotgens met een transportband en
een schroefpomp in de processor gebracht. De processor bestaat uit een ronde cilinder
waar het boorgruis langzaam doorheen stroomt. In de,, cilinder beweegt zich een holle
schroef die met thermische olie wordt verwarmd. De warmte van de schroef wordt tijdens het
transport aan het boorgruis afgegeven, waardoor het water en de olie uit het boorgruis
verdampen. De olie wordt daarbij voor meer dan 97,5 % uit het boorgruis verwijderd.
De gevormde damp wordt naar een scrubber geleidt waarin de olie en de waterdamp die in
de damp aanwezig zijn, condenseren. De gecondenseerde gassen worden onderin de
condensor opgevangen waarna fasescheiding optreedt door verschil in dichtheid. De
oliefractie wordt vervotgens naar een opslagtank gepompt en wordt vervotgens geschikt
gemaakt om opnieuw te worden ingezet als boorspoeling. Het water wordt verder behandeld
in de waterzuiveringsinstatfatie. Het gereinigde boorgruis kan worden ingezet ats afdekgrond
op een stortptaats. In de toekomst kan het gereinigde boorgruis worden ingezet ais minerale
flux voor de smelter.
Het destitleren van vloeibare halogeenarme en hatogeenrijke kooiwaterstuffen
In de atmosferische destillatie en de vacuümdestiltatie kunnen ook vloeibare halogeenrijke
koolwaterstoffen {categorie 9 uit de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen) en vloeibare halogeenarme koofwaterstoffen (categori&n ? 1, $2, 13, 14,
15, 17 en 19 van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen)
worden gedestilleerd. Voor de procesomschrijving wordt verwezen naar de voorgaande
omschrijving van atmosferische destillatie en va-cu@ndestittatie.

Algemeen
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Hef hoofdproces van de PEC bestaat uit drie onderdelen, namelijk pyrolyse, autotherme
vergassing en pyrometalturgische versme#ing. fn grote lijnen gaat het om de volgende
technieken:
- in de pyrolysestap worden de ingangsstoffen ontgast, door middel van verhitting in een
inerte (zuurstofloze) atmosfeer; in de pyrolyse-installatie worden de volgende stoffen
verwerkt:
ii verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, metaal- en kunststofhoudend;
‘r oliefilters afkomstig van motoren;
> oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de ofietijn;
)c ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- in de autotherme vergasser worden de gasvormige en vluchtige pyrolyseproducten door
toevoeging van zuivere zuurstof gekraakt, waarbij synthesegas wordt gevormd; daarnaast
worden de volgende afvalstoffen in de vergasser verwerkt:
f olierestanten, afkomstig van de bewerking van oliehoudende afvalstoffen en afgewerkte
olie;
& vloeibare hoog calorische afvalstoffen zoals halogeenarme oplosmiddelen en
halogeenhoudende oC&;
- in de pyrometallurgische smettreactor worden de vaste pyrolyseresiduen gesmolten tot
een basaltachtig product en vergast tot een synthesegas; daarnaast worden de volgende
afvatstoffen in de smelter verwerkt:
& niet-reinigbaar straalgrit;
h C,-afvalstoffen;
% C,-afvalstoffen;
> oliehoudende stibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
i; afgewerkte katalysator uit de hydrofining;
)r vloeibare hoog calorische afvalstoffen;
h ferro- en non-ferro afvalstoffen;
)i kwikhoudende afvalstoffen;
)i asbesthoudende afvalstoffen;
> niet-reinigbare verontreinigde grond;
>i oliehoudende boorspoeiing en boorgruis.
Door North Refinery wordt tevens vergunning gevraagd voor overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden.
De PEC-lijn wordt hierna verder toegelicht.
Voorbewerking
De voorbehandeling bestaat uit:
- zeven en verkleinen teneinde een effectieve conversie in de pyrolyse mogelijk te maken;
- drogen, aangezien een aantal slibben te nat zijn om direct te worden ingezet in de
smelter;
- mengen van ingangsstromen, aangezien het noodzakelijk is om de meeste stromen van te
voren te mengen voor het verkrijgen van een constante kwaliteit synthesegas en
synthetisch basalt alsmede een effectieve en constante warmteoverdracht in de pyrolysetrommel.
Pyrolyse
Pyrolyse is een warmtevragend, thermisch conversieproces waarbij organisch materiaal
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door verhitting in een inerte atmosfeer wefdt omgezet in gasvormige, vluchtige en vaste
sMfen. Pyrolyse zal bij North Refinery plaats vinden bij een temperatuur van circa 5UOaC. Bij
deze temperatuur wordt het brandbare deel van de invoer voor 80 3 90 % omgezet in gas en
voor de rest in kool (cokes). De niet-organische bestanddelen, mineralen en metalen,
vormen samen met het cokes het pyrolyseresidu.
Afhankelijk van de samenste#ng van het afval aal 20 tot 50 % van de invoer de trommel als
residu verlaten. Het proces wordt uitgevoerd in een extern verhitte draaitrommel met een
lengte van circa 20 meter en een diameter van 3 meter. In een enkele trommel kan jaarlijks
circa 2500Q ton voorbewerkt afval verwerkt worden. Bij de invoer van het gedroogde afval in
de pyrolysetrommel is het van belang dat hierbij geen lucht wordt meegevoerd. De instroom
van lucht zou een verdunning van het pyrolysegas met stikstof veroorzaken en daarom een
negatief effect hebben op de uiteindelijke kwaliteit van het productgas. Daarom wordt voor
de invoer een hydraulisch aangedreven schroef toegepast.
De pyrolysetrommel is ingebouwd in een verbrandingskamer waarvan de branders geschikt
zijn voor de verbranding van het door North Refinety geproduceerde synthesegas of een
vloeibare brandstof. Het pyrolyseresidu wordt met een schroef uit de trommel gevoerd. Uit
het pyrolyseresidu worden aanwezige metalen afgescheiden met behulp van magneten. liet
gevormde pyrolysegas bestaat uit een breed scala faag- tot hoogkokende organische
verbindingen. Het gas wordt door een opening aan het eind van de trommel naar de
vergasser gevoerd _
Vergasser
Vergassing is een thermisch conversieproces, waarbij het te vergassen materiaal gedeeltelijk oxideert onder toevoeging van lucht, zuurstof of stoom. Vergassing zal bij North
Refinery plaatsvinden bij een temperatuur van circa 1250 - +l4OO”C, waarbij de reactieenergie wordt gelevtird door de partiële axidatie onder toevoeging van zuivere zuurstof. De
voeding van de vergassing bestaat uit pyrolysegas en eventueel vloeibare oliehoudende
(rest)stromen, bijvoorbeeld reststromen uit de olie-lijn en chloorhoudende afvalstromen uit
de markt. Naast de voeding en de zuurstof wordt water in de vergasser gei’njecteerd.
Hiervoor wordt veruntreinigd afvalwater gebruikt. Door waterinjectie wordt roetvorming
voorkomen en wordt het gasevenwicht CQ + H,O t> CO2 + ti, naar rechts gedrukt. De
verb$ftijd in de vergasser is voldoende lang om alle kooiwaterstaffen te kraken tot synthesegas (CO + H2). Het uittredende gas is volledig vrij van verontreinigingen zoals fenolen en
aromaten. Eventuele mineralen en metalen vormen in de vergasser een slak die discontinu
wordt verwijderd.

De smelter is opgebouwd uit twee cilindrische compartimenten en een voorkamer, In het
eerste compartiment wordt de vseding ingevoerd en versmolten waarbij de brandstof met
zuurstof vergast tu’r synthesegas. Door de partMIe oxidatie stijgt de temperatuur in de reactor
tot een niveau waarbij alle aanwezige mineralen en metaaioxiden smelten. De meeste
metalen worden bíj de hoge temperatuur ( ‘1450aC) en het reducerende milieu gereduceerd.
In het eerste compartiment worden een slakfractie en een zwaardere metaalfractie gevormd.
De vloeibare slak wordt continu afgetapt vanuit een voorkamer waarin een brander geplaatst
is om stotlen te voorkomen. Metaal wordt naar behoefte discontinu afgetapt. Zware metalen
zoals zink, cadmium, kwik en lood vefviuchtigen bij de heersende temperatuur en worden
met het synthesegas uit de reactor gevoerd.
Het afgas uit het eerste compartiment koelt in het tweede compartiment af tot circa 9OWC,
eventueel door de injectie van water.
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Gaswassing
De gasreiniging bestaat achtereenvolgens uit een natte gaswassing, een reheater en
stoffilter, een condensatie-stap, een ontzwavelingsstap en een actief kaal filtratie,
In de natte gaswassing wordt het smeltergas afgekoeld tot circa 98°C. De aanwezige
metaaloxiden in het gas kunnen door natte gaswassing worden afgescheiden. Aangezien in
het afgas van de vergasser nauwelijks metaaloxiden aanwezfg zijn, is de gaswassing voor
de smefter en de vergasser verschillend uitgevoerd, Afgas uit de vergasser wordt in een
venturiwasser behandeld waarbij vfíjwef affe stof wordt verwijderd, Afgas uit de smefter wordt
in een druppelwasser behandeld waarbij grof stof, zure componenten en zout wel, maar fijn
stof niet of nauwelijks wordt uitgewassen. Na het verlaten van de druppefwasser wordt het
smeftergas opnieuw verhit tot circa 140 “C en vervolgens in een zakkenfilter gefilterd. Daarbij
wordt het metaafoxidestof verwfjderd en opgevangen om vervolgens aan derden te worden
geleverd. Nadat beide gasstromen een natte wassing hebben ondergaan en uit het
smeltergas het metaafoxidestof is verwijderd, worden beide gassen samengevoegd.
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De gecombineerde gasstroom wordt vervolgens gekoeld waarbij al het water condenseert.
Eventueef nog in het gas aanwezig stof wordt hierbij uitgewassen. Vervolgens wordt in het
gas aanwezig f-f$ in twee proeesstappen geoxideerd tot elementair zwavel. Het gas wordt
tenslotte nabehandeld in een actief kooffilter. Het filter is als moving bed uitgevoerd.
Verwerking van kwikhoudend afval
De beoogde kwikstromen zijn met name met kwik beladen actief koof en met kwik verontreinigde slibben. Deze stromen zijn merendeels afkomstig uit de aardgasproductie, Het
kwikhoudende afval wordt ingevoerd in de speciaal daarvoor geplaatste smelter. Af het
ingevoerde kwik komt in de gasfase terecht. Bij afkoeling in de natte (voor dit doel separate)
gaswasser en de gaskoeler zal zich een faag vloeibaar kwik vormen die regelmatig wordt
afgetapt. Het vetwijderingsrendement van de gaswasser en de gaskoefer bedraagt 99.8 %,
waarvan 55 % in de zuurgaswasser. De overige 0,2% wordt afgevangen door het actief
koolfilter. Het fitter wordt gemonitord op eventuele doorslag van kwikdamp. Bij het bereiken
van de ontwerplading worden de filters verwijderd afs kwikhoudend afval en aan de
ingangstroom toegevoegd. De kwikdampconcentratie in het synthesegas is maximaal 5 ppb.
De verwerking van kwikhoudende afvalstoffen zal pas in de eindfase plaatsvinden.
Vetwerking van asbesthoudend afval
Voor een goede sfakkwaliteit is onder andere magnesiumoxide nodig. Asbest bestaat voor
een deel uit magnesiumoxide. Het verwerken van asbest vervangt het gebruik van magnesiumoxide als toesfagrniddel. Alle asbestsosrten kunnen worden verwerkt, omdat ze bij de in
de smefter heersende temperaturen volledig hun structuur verliezen. Ter voorkoming van
asbestemissies worden alle noodzakelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen
hebben met name betrekking op de opslag van asbest en de voorbewerking ten behoeve
van invoer in de smelter. Aanpassing van de smelter is niet noodzakelijk.

HUIDIGE VERGUNNINGSlTtlATïE
De vergunningen van het huidige bedrijf zijn door de Raad van State bij haar beschikking
d.d. 7 augustus 1997 vernietigd wegens het ontbreken van een MER. Daarmee werd de
oude Hinderwetvergunning van 1985 wederom van kracht. Deze is echter niet meer
toereikend voor de huidige bedrijfsactiviteiten. In verband hiermee is op 4 november 1997

... . . . ..
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een gedoogbeschikking afgegeven tot 31 december 1998. Bij brief d.d. 28 oktober 1998
heeft North Refinery verzocht urn verlenging van de gedoogbeschiking. Sij brief d.d. 17
december 1998 is de verlenging van de gedoogbeschikking afgegeven tot en met 31 juli
1999.
MEERJARENPLAN GEVAAFjLIJKE

AFVALSTOFFEN

Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) kan up grond van artikel 8.36 van de Wm
stechts in het belang van een doeimatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen worden
geweigerd. De artikelen 8-8, 8.9 en 8.10 van de Wm zijn van overeenkomstige toepassing,
voor zover die artiketen betrekking hebben op de doelmatige verwijdering van afvalstoffen.
Up grond van artikel 8.8, tweede lid, onder a, van de Wm moet het bevoegd gezag rekening
houden met het geldende mitieubeleidsplan. Voor de Minister van VROM is dit het Nationaal
Milieubeteidsplan. Het hierin verwoorde beleid ten aanzien van de doelmatige verwijdering
afvafstoffen, is uitgewerkt in het Msejarenpían Gevaarlijke Afvatstoffen
van gevaarlrjke
(MJP-GA 51). Dit MJP-GA II is op 22 mei 1997 vastgesteld door het tnterprovinciaal Overteg
(IPQ) en op 11 juni 1997 door de Minister van VROM. In het MJP-GA If is het beleid ten
aanzien van gevaarlijke afvafstoffen voor de periode 1997 tot 2007 vastgelegd.
Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen worden ingevolge het MJP-GA ft de aspecten
continuïteit, effectiewe en efficiënte verwijdering, capaciteit, spreiding en effectief toezicht (en
nazorg bij stortplaatsen) onderscheiden.

ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKttWEN
DUELMATtGXEtDSBEQORDELtNG DOOR HET MtNtSfERfE VAN VRQM
fn verband met de complexiteit van de inrichting en het brede scala aan te be-/verwerken
afvafstoffen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist, is de beoordeling
opgesteld door het Ministerie van VROM en met de provincie Groningen besproken in het
overleg van de Projectgroep bevoegd gezag North Refinery,
continuïteit
De overheid heeft als taak bewaking van de continuÏteit van de verwijdering van afvalstuffen.
Voorkomen moet worden dat ongewenste situaties zoals ophoping van geuaarfijke afvatstoffen op bedrijfsterreinen, ontstaan. Eén van de gehanteerde argumenten om de continuiteit
van eert bedrijf te toetsen, is dat ingeval van failfissement de overheid opgezadefd wordt met
een hoeveelheid opgestagen afvalstoffen. Om bestag op overheidsgeld te voorkomen,
dienen gelden gereserveerd te worden door de vergunninghoud(s
voor de verwijdering
van op het terrein van de vergunninghoud(s
opgeslagen afvalstoffen.
Op grond van de Wm zat een Afgemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden opgesteld
waarin wordt opgenomen dat het bevoegd gezag met betrekking tot inrichtingen voor het
bewaren of verdere verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen een finan&le zekerheidsstetling kan eisen,
Indien toetsing van de financi&e continuïteit aan de orde is, kan de vergunningaanvrager
worden gevraagd een investeringsplan, een exploitatieplan enr’uf een iiquiditeitsprognose te
verstrekken. Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financiele
continuïteit niet zou zijn gewaarborgd.
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effectiviteit en eficiëntie van de vennrijdering
algemeen
De minimale hoogwaardigheid van de verwijdering van een bepaalde afvalstroom, wordt
minimumstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per sectorplan aangegeven. De
technische specificaties van de minimumstandaard alsmede de scores op de verschitiende
milieuthema’s zijn beschreven in het Milieu-effectrapport (MER) met bijbehorende bijlagen,
dat ten behoeve van het MJP-GA Ii is opgesteld en de Errata MER MJP-GA It, waarin
herziene berekeningen zijn opgenomen. Voor verwijderingstechnieken die leiden tot even
hoogwaardige of hoogwaardiger verwijdering wordt in beginsel vergunning verleend.
Verwijdering op een wijze laagwaardiger dan de minimumstandaard zal niet worden
vergund. Bij de beoordeling van een nieuw initiatief dienen tevens de argumenten die
hebben geleid tot de minimumstandaard, betrokken te worden. Ais een bedrijf een bepaalde
techniek wil gaan toepassen, zal dit bedrijf moeten aantonen dat deze techniek tenminste
even hoogwaardig is als de techniek die aangemerkt wordt ais minimumstandaard. Voor de
bepaling van de hoogwaardigheid van een verwijderingstechniek moeten de milieu-effecten
worden geïnventariseerd en beoordeeld. In het MER dat ten behoeve van dit MJP-GA fl is
opgesteld, is dit gebeurd aan de hand van een aantal milieuthema’s.
Met behulp van de íevenscyctusanalyse (LCA-methode) is bepaald welke bijdragen bepaalde technieken teveren aan de milieuthema’s. De initiatiefnemer dient de vergelijking op
dezelfde wijze met behulp van de LCA-methode uit te voeren.
Beoordelinn

olielijn

Verwerking van afgewerkte olie en de inzet van afgewerkte katalysator in de hydrofi-

ning
De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van afgewerkte olie. In sectorplan 5 van het MJP-GA It is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van afgewerkte
otie als volgt omschreven:
afgewerkte olie opwerken tat gasolie, vergelijkbare brandstoffen of basissmeet-olie middels
technoiogieën die tenminste even hoogwaardig zijn als de minimumstandaard. #et
vergelijkbare brandstoffen worden brandstoffen bedoeld waatvan de kwaliteit vergelijkbaar is
met die van gasolie.
tn het NIER dat bij de aanvraag is gevoegd is met behulp van de LCA-methodiek een
vergelijking gemaakt tussen de gevraagde verwerking en de minimumstandaard. Uit deze
vergelijking blijkt dat het be-/verwerken van afgewerkte otie in de hydrofining tenminste even
hoogwaardig is als de techniek die aangemerkt wordt afs minimumstandaard.
Verder dient ook de kwaliteit van de geproduceerde brandstof vergelijkbaar te zijn met die
van gasolie. In de aanvraag is aangegeven dat naar verwachting bij de verwerking van
46.666 ton afgewerkte olie 30,583 ton gasolie en 160 ton nafta wordt geproduceerd. De
koolwaterstoffen in de resterende fractie worden in de PEGinstatlatie omgezet in synthesegas. De anorganische fractie wordt omgezet in synthetisch basalt.
Dit in tegenstetting tot de minimumstandaard waar de restfractie wordt ingezet als asfaltftux.
Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van de geproduceerde brandstoffen vergelijkbaar is
met de kwaliteit van gasolie.
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Voor de verwerking van afgewerkte olie wordt gebruik gemaakt van afgewerkte katafysator,
afkomstig uit de olie-industrie. Deze katalysatoren zijn van het type Co-Mo en/of NLMo op
afumina en vertonen nog voldoende activiteit om te worden ingezet in de hydrufining en als
filtermedium voor het afvangen van cokes en gevormde polymeren uit de bodem van de
heatsoaker, Het inzetten van bedoefde afgewerkte katalysator in een (afvafverwerkings)proces wordt aangemerkt als een vorm van afvalverwijdering. Deze wijze van
hergebruik van afgewerkte katalysator is als doelmatig aan te merken.

Praefverwerkingen
van afgewerkte otie en andere gevaattijke afvatstoffen in de
atmusferische enlof vacuifmdestitlatie, eventueel gevolgd door short path desttttatie
De vergunningaanvraag heeft mede betrekking op het uitvoeren van proefnemingen.
Proefverwerkingen die tot doel hebben het ontwikkelen
van een hoogwaardiger techniek
zuffen, gelet op het belang van innovatie, in beginsel pasitief worden beoordeeld. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt in twee situaties:
1, Het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat
Een dergetijke
deze leidt tot een in milieuhygi&4sch opzicht betere verwijderfng.
verbetering kan kwantitatief (minder afvalstoffen) of kwalitatief zijn (afname van de
milieubelasting van de afvalstoffen).
2. Het be-/verwerken van andere afvalstoffen dan die expliciet zijn vergund.
Proefnemingen worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaal 6 maanden) en de
beperkte hoeveetheid afvafstoffen die worden verwerkt om de noodzakelijke informatie te
vergaren. In het belang van een zo hoogwaardig mogeffjke be-/verwerking zijn er geen
bedenkingen tegen het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van proefverwerkingen, mits in de voarschrÏt?en een rapportageverpfichting wordt opgenomen. North
Refinery kan van het in de voorschriften opgenomen proefnemingen-artikel gebruik maken
om toestemming te verkrijgen van proefverwerking voor bijvoorbeeld afgewerkte olie in de
bedoefde installaties. Het proefnemingenartikel kan ook worden toegepast vour andere
afvalstoffen en/of technieken. Indien met behulp van de proefresultaten wordt aangetoond
dat de verwerking tenminste even hoogwaardig is dan de geldende minimumstandaard, zal
naar verwachting door North Refinery een uitbreiding van de vergunning worden
aangevraagd.

Be-lverwerking van otíehuudende afvalstoffen (met uftzondering van afgewerkte otie)
tot afvatstoffeti ten behoeve van nuttige toepassing
Op 1 maart 1999 treedt de Wijziging van het Besluit organische halogeengehalten brandstoffen in werking. Als gevolg hiervan wordt de huidige toegestane maximum waarde van
500 mglkg voor organische halogeenverbindingen veffaagd naar 50 mg/kg. Dit betekent dat
het bedrijven niet is toegestaan ol&houdende stoffen met een gehalte hoger dan 50 mgfkg in
te zetten als brandstof of aan te wenden voor de productie van brandstof tenzij men beschikt
over een vergunning op grond van hoofdstuk 8 van de Wm voor het be-lvefwerken van
afvalstoffen.
Door North Refinery wordt vergunning gevraagd voor het produceren van koolwaterstoffen
uit oliehoudende afvalstoffen (met uitzondering van afgewerkte olie) met een ehfoorgehafte
tussen de 50 en 500 mg/kg, onder andere ten behoeve van inzet als brandstof in het
buitenland.
Akereerst wordt opgemerkt dat conform het Eiohb een ofiehoudende stof met een gehalte
aan organische hafogeenverbindingen van meer dan 50 mglkg niet kan worden aangemerkt
ais brandstof. Een dergefíjke stroum dient te worden aangemerkt ais gevaarfijke afvalstof. De
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be-/verwerking van halogeenhoudende afvalstoffen met meer dan 50 mg/kg organische
halogeenverbindingen tot stoffen met meer dan 50 mg/kg organische halogeenverbindingen
wordt beschouwd als een vorm van afvalverwijdering. Deze interpretatie komt rechtstreeks
voort uit artikel 3, tweede lid, onder a van het Bohb. Daarin wordt gesteld dat het is
toegestaan bedoelde halogeenhoudende stoffen aan te wenden vaar de productie van
brandstoffen indien deze handelingen worden verricht in overeenstemming met een
vergunning verleend krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, waarbij uitdrukkelijk de
bevoegdheid is verleend handelingen te verrichten ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen.
In dat geval is sprake van kwaliteitsverbeterirtg
van een afvalstof en niet van de productie
van een brandstof. Het Bohb is derhalve niet van toepassing op deze situatie. Uitvoer van
een dergelijke gevaarlijke afvalstof voor nuttige toepassing dient plaats te vinden conform de
daarvoor geldende regels waarbij conform het gestelde in het MJP-GA li zal worden getoetst
op het criterium “mate van nuttige toepassing”. Opgemerkt wordt dat de betreffende
afvafstoffen tevens kunnen worden afgezet als afvalstof binnen Nederland, voor zaver deze
afvalstoffen worden verbrand in een installatie die voldoet aan de emissie-eisen zoals
vastgelegd in de NER en/of de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen. In de verklaring
en de daarbij behorende voorschriften zullen, gelet op de systematiek van de regelgeving,
de begrippen brandstof en afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing worden
gehanteerd.
Met betrekking tot de aangevraagde activiteit wordt opgemerkt dat de bewerking door North
Refinery tot een te verbranden afvalstof met een gehafte aan organische halogeenverbindingen van meer dan 59 mg/kg kan worden gezien afs een voorbewerking van de
afvalstof waarbij gestreefd wordt naar verbetering van de kwaliteit van de te verbranden
afvalstof ten behoeve van energieopwekking. In het MJP-GA II is in het sectorplan oliehoudende afvalstoffen opgenomen dat ook een dergelijke voorbewerking kan worden
toegestaan. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het geschikt maken van
afvalstoffen als brandstof af ten behoeve van nuttige toepassing door middel van verbranding met energieterugwinning. De bewerking door North Refinery van afvalstoffen tot
afvalstoffen die nuttig kunnen worden toegepast dient derhalve als positief te worden
beoordeeld. ln de vergunning zal expliciet worden vastgelegd onder welke voorwaarden de
productie van afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing door middel van verbranding
met energieterugwinning is toegestaan. Opgemerkt wordt dat het Bohb toeziet op de inzet
als brandstof of het aanwenden voor de productie van brandstof. Het is North Refinery
derhalve wel toegestaan afvalstoffen te be-lverwerken tot een op een andere wijze dan
verbranden met energieterugwinning nuttig toe te passen afvalstof/product met een gehalte
aan organische halogeenverbindingen met meer dan 50 mg/kg. Om atternatieve
afzetmogelijkheden mogelijk te maken is artikel 10, zevende lid, opgenomen. Na het
doorlopen van de daarin opgenomen procedure kan aan North Refinery toestemming
worden verleend om nuttig toe te passen afvalstoffen/pruducten af te geven en vervolgens
toe te passen op een andere wijze dan verbranding met energieterugwinning of de inzet ats
brandstof.
Verwerking van ehlosrhoudende en PCShoudende afvafstoffen in de hydrofining.
Be vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van chloorhoudende en PCBhoudende olie in de hydrofining. In de aanvraag wordt aangegeven dat uitgegaan wordt van
een verwijderingsrendement van 99 %. Uitgaande van dit verwijderingsrendement zijn in de
aanvraag maximale concentraties opgenomen voor organische halogeenverbindingen voor
de be-/verwerking ten behoeve van de productie van brandstof die voldoet aan de
Nederlandse productspecificaties of ten behoeve van nuttige toepassing. Deze maximale
concentraties (5.000 respeotíeveljk 50,008 mg/kg) en de bijbehorende (product)eisen (50
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mg/kg respectievetijk 500 mg/kg) zijn in de voorschriften overgenomen.

.,

In sectorptan 6 van het MJP-GA Ii is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van
PCB-houdende afvalstoffen ats volgt omschreven:
opwerken door middel van c!esWatie of exhctfe tot respectievelijk brandstof of herbruikbare
oGe of verbranden met terugwhning van chloor.
De minimumstandaard voor halogeenhoudende olie is als volgt omschreven:
destillatie en dehalogenatie of imet voof rechtstreekse energie-opwekkhg in instaiïaties die
voldoen aan de NER en/of de Richtlijt~ 94/67/EG betreffende de verbrmding van gevaarlijke
afvalstoffen.
In het MER dat bij de aanvraag is gevoegd zijn met behulp van de KA-methodiek vergelijkingen gemaakt tussen de gevraagde verwerking en de hiervoor genoemde minimumstandaarden. Uit deze vergelijkingen blijkt dat het be-/verwerken van halogeenhoudende olie
en PCB-houdende olie door middel van hydrogenatie tenminste even hoogwaardig is als de
technieken die aangemerkt worden als de minimumstandaard.
Ook bij de verwerking van deze afvalstoffen wordt gebruik gemaakt van afgewerkte
katalysator afkomstig van de olie-industrie. Hiervoor wordt verwezen naar het gestelde onder
de doelmatigheidsbeoordeling voor de verwerking van afgewerkte oIie in de hydrofining,
Verwerking van afiehoudende afvafstc~ffen en brandstofrestantrtn in de atmosferische
destittatie enfof de vsrcuümdestitlatie, eventueel gevolgd door short path destittatie
enfuf dsor o n t w a t e r e n e n sedimentverwijdwiing
door filtreren, draineren,
centrifugeren, decanteren enlof tweetrapsverdamping.
De vergunningaanvraag heeft tevens betrekking op het verwerken van oliehoudende
afvalstoffen (niet zijnde afgewerkte Me). In sectorplan 5 van het MJP-GA II is de minimumstandaard vaar de be-/verwerking van ofiehoudende afvalstoffen ats volgt omschreven:
destïflatie en dehalugenatie sf inzet voor rechtstreekse energie-opwekking in instaiiaties die
valdoen aan de NER en/of de Richtlijn Q4/67/EG betreffende de verbranding vare gevaarlijke
afualstufferi.
Met betrekking tot de bewerking van brandstofrestanten die. niet voldoen aan brandstofspecificaties is de minimumstandaard als volgt omschreven:
desfiMm? of inzet VUOJ rechtstreekse energieopwekking in instafìafies die voldoen aan de
NER en/of de Richtlijn Q4/67/EG betreffende de verbranding van gevaarhjke afialstuflen.

Dit anderdeel van de aanvraag heeft betrekking op oliehoudende afvalstoffen

enlof brandstofrestanten met een hatogeengehalte lager dan 500 mg/kg en geen PCB’s. Ten gevolge
van de bewerking zaf een beperkte dehatsgenatie plaatsvinden. Dit is echter niet primair het
doel van deze destillatiestappen. Met behutp van deze destillatiestappen wordt een
brandstof geproduceerd of een afvalstof ten behoeve van nuttige toepassing. Afhankelijk of
het halogeengehalte bij acceptatie lager of hoger is dan 50 mg/kg dient de bewerkte
afvalstaf te worden afgezet als brandstaf dan wel ais een afvalstof ten behoeve van nuttige
toepassing. Getef op het feit dat dehalogenatie niet noadzaketíjk is om de gewenste kwaliteit
te bereiken af de afvatstof geschikt te maken voor nuttige toepassing, is het destilleren met
voornoemde technieken of uitsluitend een beperkte voorbewerking door middel van
ontwateren en sedimentverwijdering niet in strijd met de vigerende minimumstandaard. Deze
activiteit dient derhalve als doetmatig te worden aangemerkt.

.

.
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Be-lverwerken

van gevaarlijke afvalstoffen die in vaartuigen vrijkomen

In het MJP-GA II wordt met betrekking tot de be-/verwerking van gevaarlijke afvalstoffen die
in vaartuigen vrijkomen verwezen naar de seetorpfannen afgewerkte olie en oliehoudende
afvalstoffen en de daarin opgenomen minimumstandaarden. Voor de doelmatigheidsbeoordeling van deze afvalstroom kan derhalve worden verwezen naar de hiervoor
uitgevoerde beoordeling van de be-/verwerking van afgewerkte olie en oliehoudende
afvalstoffen. fret be-/verwerken van deze categorie afvalstoffen dient als doelmatig te
worden aangemerkt.
Destilleren van oplosmiddelen
De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwerken van halogeenarme en hafogeenhoudende oplosmiddelen. In sectorplan 4 van het NIJP-GA 11 is de minimumstandaard
voor de be-/verwerking van oplosmiddelen als volgt omschreven:
De minimumstandaard voor monostromen regetsereerbare
halogeenarme o@asmiddelen
is
destillatie.
De minimumstandaard voor monostromen verontreinigde halogeenhoudende oplosmiddelen
is verbranding of desWaGe.
Geconciudeerd wordt dat de bewerking van oplosmiddelen door North Refinery door middel
van vacuümdestillatie of atmosferische destillatie is aan te merken ais een bewerking
conform de minimumstandaard. Deze activiteit dient derhalve als doelmatig te worden
aangemerkt.
Boorgruisbe-/verwerking
in sectorplan 6 van het MJP-GA lí is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van
oliehoudende boorspoeling en boorgruis als volgt omschreven:
scheiding door destillatie in minerale stuf en een herbruikbare olie die geschikt is voor het
owspronkel~ke doel.
Geconcludeerd wordt dat de be-lverwerking van oliehoudende boorspoeling en boorgruis in
de boorgruisbewerkingsintaIJatie is aan te merken als de bewerking conform de minimumstandaard. Deze activiteit dient derhalve als doelmatig te worden aangemerkt.
Mengen van afvalstoffen

ten behoeve van de oiielijn

In de aanvraag is aangegeven dat oliehoudende afvalstoffen en oplosmiddelen voorafgaande aan de bewerking kunnen worden gemengd om procestechnologische en bedrijfseconomische redenen. De belangrijkste voordelen van mengen zijn:
- volcontinue bedrijf in plaats van batch verwerking, waardoor de kosten, het energieverbruik, de reststromen en de emissies verminderen en,
- het verkrijgen van homogene processtromen, waardoor de productkwaliteit constanter en
beter wordt.
Het mengen van afvalstoffen voorafgaande aan destilfatie/hydrofing
mag niet leiden tot een
laagwaardiger verwerking. Derhalve dienen de volgende afvalstoffen gescheiden van elkaar
te worden be-/vetwerkt:
- afgewerkte olie;
- oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie geschikt is voor
bewerking tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel;

Y
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regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen;
otiehoudende afvalstoffen die worden opgewerkt tot brandstof die voldoet aan Nedertandse productspecificaties;
otiehoudende afvalstoffen die worden voorbewerkt ten behoeve van inzet als afvalstof
voor nuttige toepassing.
Opgemerkt wordt verder dat, conform de in het MJP-GA tl opgenomen minimumstandaard,
het mengen met het kennelijk effect dat de concentrtiies van organische hatogenen enlof
PCB’s zodanig worden verlaagd dat afzet van het materiaal als brandstof mogelijk is, niet
wordt toegestaan. Dit zat expficiet in de voorschriften worden opgenomen. Voor het overige
zijn er geen redenen om in het belang van de bescherming van het milieu de gevraagde
ontheffing niet te verlenen.
Verder worden bodemfracties uit de destillatie gemengd met andere bodemfracties en
(brand)stoffen met als doel het bereiken van bepaalde spetifïcaties, met name de dichtheid
en viscositeit. Met mengen van deze afvatstoffen kan worden toegestaan. Ook hier geldt dat
het mengen met het kennelijk effect dat de concentraties van organische halogenen en/of
PCB’s zodanig worden verlaagd dat afzet van het materiaat als brandstof mogelijk is, niet
wordt toegestaan.
Samenvatting en conch.isies beoordeling oiietijn
tn de volgende tabel is weergegeven voor wetke activiteiten en onder welke voorwaarden de
gevraagde vergunning voor het be-Iuerwerken van afvatstoffen in de olietijn kan worden
verfeend. Eventuele noodzakelijke vaorbewerking is niet in de tabel weergegeven.
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productspecificaties

afgewerkte olie

vacoumdestiltatie of atmosferische destitlatie. eventueel gevolgd door shorth
path destillatie als proefneming

kwakteit producten nog niet bekend;
proeven dienen gericht te zijn op verkrïj-

stookolie of gasolie die voldoet aan Nederlandse productspecificaties; afzet
bodemfractie als fluxofie mogelijk

,. . .:.;+.
. : :. .:j:;

vervolgens als brandstof afzetten wordt
niet toegestaan: na shorth path destillatie
afzet als fluxotii mogelijk

arandstofrestanten.
PCB-vrij en Cl maximaal 5.000
mglkg
zwavelgehalte maximaal 50.000
mg/kg

oliehoudende afvalstoffen e
brandstofrestanten.
PCB-vrij en Cl maximaal 50.000
mg/kg
zwavelgehalte maximaal 50.000
w$k9

oliehoudende afvalstoffen en

.... .
.....i..
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gericht op hergebruik oplosmidd

Beoordetina PEC-Iiin
Afgemeen
De combinatie van pyrolyse, vergassen en pyt-ometallurgische
smeiter geeft een comptete
set conversiemogelijkheden met als doel het verkrijgen van hoogwaardige producten uit een
breed scala aan afvalstoffen. Doelstelfing van North Refinery is uit te groeien tot een
multifunctioneef bedrijf waarin diverse grondstoffen, afval- en reststromen op economisch
verantwoorde wijze kunnen worden be-/verwerkt volgens de faatste stand der techniek tot
marktconforme producten, waarbij emissies en te storten reststoffen minimaat blijven.
Hergebruik door opwaardering en inzet voor energieproductie staan daarbij centraal. Tevens
dient te kunnen worden ingespeeld op veranderingen in de markt en het afvaflmilieubeleid.
Wit deze doeistelling zijn door North Refinery de volgende criteria afgeleid:
- versterking van de huidige activiteit;
- procesmatige verwerkbaarheid van afvalstoffen;
- verbetering hergebruik;
- minimatisatie uan reststoffen en emissies;
- optimalisatie van het waste Zo waste-principe.
De verschiHende
verwerkingsopties zijn vervolgens getoetst aan deze criteria, hetgeen heeft
geleid tot het huidige initiatief. Pyrolyse, vergassen en pyrometalkxgische smelten zijn
bewezen technieken. Het unieke van het initiatief van North Refinery is de combinatie van
de-re technieken waardoor het ontstaan van reststromen tot een minimum wordt beperkt,
Teneinde de combinatie van technieken opfimaal op elkaar af te stemmen wordt gestart met
de realisatie van &5n verwerkingslijn
in de eerste fase. Na de optimalisatie zal in de tweede
fase gestart worden met uitbreiding van de capaciteit waarbij een aantal nieuwe lijnen zullen
worden gerealiseerd. Daarbij zulten de ervaringen uit de eerste fase worden meegenomen.
Toetsing aan minimumstandaarden
Bij de doelmatigheidsbeoordeling dient allereerst onderscheid te worden gemaakt in de
toetsing aan minimumstandaarden waarvoor conform het MJP-GA lt wel en geen LCAvergelijkingen noodzakelijk zijn. Daarnaast dient een beoordefing te worden uitgevoerd voor
de categorie “overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden”.

i

Voor de vofgende afvalstoffen zijn in het MJP-GA 11 de minimumstandaarden vastgelegd op
grond van de in het MER MJP-GA 11 uitgevoerde LCA-vergelijkingen:
- verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, kunststofhoudend en metaalhou-

oliefifters, afkomstig van motoren;
vloeibare hoog calorische afvaistoffen
waaronder afvalolie;
kwikhoudende afvalstoffen;
halogeenarme oplosmiddelen;
slibfractie afkomstig van de bewerkina van oliehoudende afvabtoffen:
oliehoudende boorspoeling en t3oorgruia

In het MER van North Refinery zijn de voor de nieuwe activiteiten uitgevoerde LGA-vergetijkingen opgenomen. tjoor de gefdende minimumstandaarden van de diverse afvalstromen
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en de resultaten van de uitgevoerde vergelijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk 13 van
het MER van North Refinery. Een samenvatting van de resultaten is aan de aanvraag
toegevoegd, Uit de uitgevoerde LCA-vergefijkingen blijkt dat de verwerking van voornoemde
afvalstoffen tenminste gelijkwaardig is met de daarvoor geldende minimumstandaarden.
Met betrekking tot kwikhoudende afvalstoffen wordt opgemerkt dat af het ingevoerde kwik in
de gasfase terecht komt, waarna het kwik uit het gas wordt verwijderd. De anorganische
fractie wordt verder verwerkt tot synthetisch basalt dat kan worden ingezet afs bouwstof.
kwik is een zwarte fijst stof. Op 6 april 1998 is het onderzoeksrapport van de commissie
havenontvangstinstaifaties (HOi’s) verschenen. De commissie heeft een aantal aanbevefingen gedaan ter voorkoming van een ongewenste verwijdering van afvalstoffen.
Een van
deze aanbevelingen betreft het aangeven van duidelijke en controleerbare grenzen waarbinnen afvalstoffen mogen worden gemengd. Voor de “zwarte lijst”-stoffen, waartoe
kwikhoudend afval ook behoort, is door de commissie gesteld dat het terugvoeren van deze
stuffen in het milieu zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Voor de uitwerking van het
advies van de commissie zijn inmiddels een aantal projecten gestart. Om in dit stadium
rekening te houden het advies van de commissie zaf in de voorschriften worden vastgelegd
dat na het operationeel worden van de speciaal voor de verwerking van kwikhoudende
afvafstoffen op te richten PEGfijn een analyse dient te worden uitgevoerd, specifiek gericht
op het gehalte aan kwik in het synthetische basalt. De hieruit voorkomende resultaten zuffen
worden vergeleken met de dan geldende - nu nog in ontwikkeling zijnde - normen. Dit omdat
in de aanvraag is aangegeven dat de realisatie van de specifieke kwikfijn plaats zat vinden
nadat naar verwachting het advies van de commissie concreet is uitgewerkt.
Met betrekking tot hafogeenarme opfosmiddeien wordt het volgende opgemerkt.
In het MJP-GA If is de volgende minimumstandaard vastgelegd:
monostromen regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen: desti&tie
Re minimumstandaard is gericht up hergebruik van de opfosmiddefen (producthergebruik)
terwijl de verwerking van North Refinery gericht is op nuttige toepassing (materiaafhergebruik). Op grond van artikel 10.1 van de Wm verdient producthergebruik de voorkeur voor
materiaalhergebruik. Mede op grond van deze overweging is in de vergunning van AVR een
acceptatieverbod opgenomen voor vloeibare afvalstoffen waarvoor nuttige toepassing
inclusief afzet kan worden gerealiseerd. Een verbod voor regenereerbare halogeenarme
afvalstoffen zal ook in nieuw te verlenen vergunningen voor het verbranden van gevaarlijke
afvalstoffen worden opgenomen. tn deze verkiaring wordt aangesloten bij de in het MJP-GA
ff vastgelegde voorkeur voor producthergebruik van hafogeenarme oplosmiddelen.
Het zal North Reffnery derhalve niet worden toegestaan regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen te verwerken in de PEC. De acceptatieprocedure zaf voorafgaand aan
realisatie van de PEC zodanig moeten worden aangepast dat invulling wordt gegeven aan
de toetsing aan het criterium regenereerbaar. De betreffende wijziging van de acceptatieprocedure behoeft de goedkeuring van de provincie Groningen.
Met betrekking tot oliehoudende bmrspoefing en boorgruis wordt het volgende opgemerkt.
In het MJP-GA ff is de volgende minimumstandaard vastgelegd:
scheiding door destillatie in minerale stof en een herbruikbare olie die geschikt is voor het
oorspronketlijke
doel.
In de smefter wordt de oliefractie omgezet in synthesegas en niet tot een olie die geschikt is
voor het oorspronkelijke doel. Derhalve wordt niet voldaan aan de gefdende minimumstandaard voor de bewerking van oliehoudende boorspoefing. Verder blijkt uit de uitgevoerde LCA-vergelijking dat de verwerking van oliehoudend boorgruis en oliehoudende
boorspoeling in de smetter niet kan worden aangemerkt als een hoogwaardiger verwerking.
Aangezien de beide technieken op grond van de uitgevoerde LCA-vergelijkingen afs even
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hoogwaardig moeten worden aangemerkt maar bij bewerking in de boorgruisbewerkingsinstallatie sprake is van producthergebruik wordt de verwerking van oliehoudende
bourspoeIìng en boorgruis uitslui2end toegestaan voor zover de oliefractie niet geschikt is
voor het bewerken tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel.
Voor de volgende afvaistoffen is in het MJP-GA fl de minimumstandaard vastgelegd zonder
dat hiervoor LCA-vergelijkingen zijn uitgevoerd:
- niet-reinigbaar straalgriti;
- C,-afvalstuffen;
- C,-afvalstoffen;

- katalysatoren;
- ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- asbesthoudende afvalstoffen;
- niet-reinigbare verontreinigde grond.
Bij het vaststellen van de minimumstandaard is in het MJP-GA It geen keuze gemaakt voor
de gewenste technologie. Hierdoor is geen uniform referentiepunt vastgelegd met betrekking
tot de verwerking van voornoemde stromen. VergeGjkíng met de minimumstandaard conform
de systematiek van het MJP-GA II is dan ook niet mogefijk. Derhalve zijn in het MER van
North Refinery met betrekking tot deze stromen geen LCA-vergelijkingen uitgevoerd. Voor
de effectiviteit en effici&?tie van de verwerking dient te worden getoetst aan de algemeen
geldende criteria zoals vastgelegd in artikel 70.1 van de Wm en de overige criteria zoals
genoemd in artiket 1.1_ van de Wm.
Met betrekking tot niet-reinigbaar straalgrit en niet-reinigbare verontreinigde grond wordt
opgemerkt dat de in het MJP-GA II vastgelegde minimumstandaarden betrekking hebben op
te reinigen af4stoffen. Voor de effectiviteit en efficiëntie van de verwerking van nietreinigbare afvalstoffen dient derhalve te worden getoetst aan de algemeen geldende criteria
zoals vastgelegd in artikel 10.1 van de Wet milieubeheer en de in de sectorpfannen
opgenomen voorkeursvolgorde. De techniek van Morth Refinety (vennrerking in smelter} is
gericht op het produceren van een synthetisch basalt waarin de moleculen die zich in de
ingangsstromen bevinden worden afgebroken tot op atomair niveau. De organische fractie
wordt omgezet in synthesegas. Voor deze afvalstoffen is deze techniek die gericht is op
nuttige toepassing aan te merken als efficiënt en effectief.
Met betrekking tot C,- en C,afvalstoffen (waaronder asbesthoudende afvalstoffen) is in het
MJP-GA tl vastgelegd dat terugwinning van grondstoffen en nuttige toepassing als
vervanger van primaire grondstoffen binnen de randvoorwaarden van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervtaktewaterbescherming de voorkeur verdient. Dit voor zover de kosten
150% bedragen van het tarief van de C,-deportie. Daarbij wordt opgemerkt dat het criterium
van 150 % met name betrekking heeft op mogelijkheden tot sturing van reststromen en niet
als toetsingscriterium geldt bij beoordeling van aanvragen. Aangezien door North Refinery bij
verwerking in de smelter grondstoffen worden teruggewonnen (metaalfractie en synthesegas
en synthetisch basalt dat zal worden afgezet binnen de randvoorwaarden van het
bouwstoffenbesluit) wordt voldaan aan de voorkeursvolgorde zoals neergelegd in de
sectorptannen C,- en C,-afvalstoffen van het MJP-GA ll. Derhalve dient deze verwerking te
worden aangemerkt afs efficiënt en effectief.
Opgemerkt wordt dat voor het door middel van pyrolurgische technieken verwerken van
zware metaten bevattende afvalstuffen afkomstig van de oppervlaktebehandeling van
materialen, atsmede van de daarbij vrijkomende res’ts&fft?n, een verktaring van geen
bedenkingen is vereist. Onderhavige aanvraag heeft onder andere betrekking op het
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verwerken van filterkoek die resteert na het ontgiften, neutraliseren en ontwateren van deze
categorie afvalstof. Gelet op het voorgaande is voor het door middel van pyrometalurgische
technieken verwerken van deze filterkoeken een verklaring van geen bedenkingen vereist,
Voor de doelmatigheidsbeoordeling wordt verwezen naar de beoordeling van is,afvalstoffen. Het verwerken van niet be-/verwerkte met zware metalen verontreinigde zuren
en basen is niet aangevraagd en wordt derhalve niet vergund.
Met betrekking tot katalysatoren afkomstig uit de hydrofining en ferro- en non-ferro afvalstoffen wordt opgemerkt dat in het MJP-GA II als minimumstandaard is vastgelegd:
metaalterugwinning met minimalisatie van de daarbij vrgkomende reststromen.
De technieken van North Refinery (verwerking in smelter) zijn gericht op metaalterugwinning
waarbij geen reststromen vrijkomen. De minerale fractie wordt verwerkt tot synthetisch
basalt. Derhalve wordt voldaan aan de minimumstandaard.
Met betrekking tot actief kool wordt opgemerkt dat in Nederland aan een bedrijf vergunning
is verleend voor het regenereren van actief kool. Aangezien hier sprake is van
producthergebruik is deze verwerkingsmethode hoogwaardiger dan de door North Refinery
toegepaste techniek. liet wordt North Refinery derhalve uitsluitend toegestaan niet regenereerbaar actief kool te verwerken in de smetter.
Voor wat betreft de categorie “overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen
worden”, wordt het volgende opgemerkt. De installaties van North Refinery zijn in beginsel
geschikt voor het verwerken van een breed scala aan afvalstoffen. Een groot deel van de
afvalstoffen zal naar verwachting kunnen worden onderverdeeld in een van de genoemde
categorieën. In het door de provincie Groningen op te stelten toezichtsplan zat aandacht
worden besteed aan de indeling van de door North Refinery te accepteren afvatstoffen in de
verschillende categarieën. indien bfijkt dat een te verwerken afvalstroom niet is in te delen in
eén van de genoemde categorieën (bijvourbeeld een afvalstof die op grond van het
uitlooggedrag is aan te merken als een C,-afvalstof maar door het hoge gehalte aan
organische stof niet als C,-afvalstof wordt aangemerkt) dient North Refinery voorafgaande
aan de verwerking toestemming te vragen aan het bevoegd gezag. In de voorschriften zal
worden vastgelegd welke informatie North Refinery dient te leveren.
.... . . . .
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Met de provincie Groningen is afgesproken dat zij in de Wm-vergunning regets zal stellen
met betrekking tut goedkeuring van de melding. Indien aan de hand van de geleverde
informatie wordt geconcludeerd dat North Refinery de betreffende afvalstof binnen de
gestelde milieuhygiënische randvoorwaarden kan verwerken, zai zij over kunnen gaan tot
verwerking van de betreffende afvalstof. Bij twijfel kan het bevoegd gezag eisen dat eerst
een proefverwerking dient te worden uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat deze procedure
uitsluitend kan worden gevolgd indien de betreffende afvalstof mag worden geaccepteerd op
grond van het acceptatíebeteid van North Refïnery zoals vastgelegd in de aanvraag en de
nog op te stellers en goed tc; keuren acceptatieprocedure voor verwerking van afvalstoffen in
de PEG. Tevens dient voor de betreffende afvalstof geen minimumstandaard te zijn
vastgelegd in het MJP-GA ll. In deze gevallen dient immers voordat reguliere verwerking
plaats zal vinden, een toetsing te worden uitgevoerd doar het bevoegd gezag waarbij tevens
een verklaring van geen bedenkingen is vereist. In de voorschriften zal dit worden
vastgelegd. Op daze wijze behoud Nonth Refinery voldoende flexibiliteit om haar activiteiten
te kunnen uitvoeren en wordt tevens gegarandeerd dat de verwerking bij Nor81 Refínery op
een effectieve en efficiënte wijze binnen de gestelde milieuhygiënische randvoorwaarden
plaats tal vinden.

Hierna is weergegeven voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden de gevraagde
vergunning voor het be-/verwerken van afvalstoffen in de PEWjn kan worden verleend.
Eventuele noodzakefijke vuorbewerkíng is niet weergegeven.
Het is toegestaan de volgende afvalstoffen te verwerken in de pyrolyse-installatie:
> verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, metaal- en kunststofhoudend;
> oliefifters afkomstig van motoren;
&+ shredderafvaf;
> oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
> ferro- en non-ferro afvalstoffen.
Het is toegestaan de volgende afvalstoffen te verwerken in de autotherme vergasser:
& ofierestanten, afkomstig van de bewerking van oliehoudende afvalstoffen en afgewerkte
olie;
b vloeibare hoog calorische afvalstoffen met uitzondering van fegenereerbare hatogeenarme spfosmìddelen.
Het is toegestaan de volgende afvaistoffen te verwerken in de pyrometallurgische smeltreactur:
Ir niet-reinigbaar straatgrit;
h niet-regenereerbaar actief kool;
L+ C,-afvalstoffen;
> C,-afvatstoffen;
& oliehoudende slibben waaronder stibben afkomstig uit de olielijn;
b afgewerkte katalysator uit de hydrofining;
> vloeibare hoog calorische afvalstoffen met uitzondering van regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen;
i ferro- en non-ferfo afvalstoffen;
& kwi khoudende afvalstoffen;
k asbeSthoudende afvalstuffen;
h niet-reinigbare verontreinigde grond;
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k niet-reinigbaar straalgrit;
h oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie niet geschikt is voor het
bewerken tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel.
Het is toegestaan overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden, te verwerken
nadat de in de voorschriften vastgelegde procedure is gevolgd, met inachtneming van de
gestelde beperkingen.
Het is niet in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de
gevraagde vergunning voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen te verlenen
voor:
- het verwerken in de PEC van oliehoudende boorspoeling en boorgruis waarvan de
oliefractie kan worden opgewerkt tot een herbruikbare olie die geschikt is voor het
oorspronkelijke doel en
- het verwerken in de PEC van regenereerbare halogeenarme oplosmiddeten.
..-.?.::.,
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vergunningtwmijn
Met betrekking tot de vergunningtermijn ís in het MJP-GA 11 opgenomen dat vergunningen
voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in principe voor maximaal vijf jaar worden
verleend. In de volgende gevallen is echter een vergunningtermijn van maximaal tien jaar
mogelijk:
- als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiliteit van investeringen
hiertoe aanleiding geven of
- indien het een sector (of deelstroom daarvan) betreft waarvuor op korte termijn geen
ontwikkelingen zijn te verwachten die leiden tot een hoogwaardiger verwijdering.
Indien sprake is van een dynamische sector, wordt in principe de vergunning verleend voor
een periode van vijf jaar. Na deze periode zal de activiteit getoetst worden aan de dan
geldende minimumstandaard. Op deze wijze wordt de implementatie van innovatieve
technieken bevorderd. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat om financiële
overwegingen een langere termijn gewenst kan zijn. In het MJP-GA II is per sector gekeken
of dit het gevai is (toetsing vindt dan ook niet per aanvraag plaats) en is concreet
aangegeven vuor welke periode vergunning zat worden verleend. Indien een provincie een
vergunning voor een van het sectorplan afwijkende, langere termijn wil verlenen, zal een
afwijkingsprucedure van dit plan moeten worden gevolgd. Voor de verschillende activiteiten
binnen een inrichting kunnen verschillende termijnen worden gehanteerd.
Re vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Op grond van het MJP-GA 11
kan een vergunning voor de volgende afvalstoffen slechts worden verleend voor een periode
van 5 jaar:
- olie/water/sfíb-mengsels;
- oliefilters;
- gebruikte chemicaliënverpakkingen (GW);
- ferro- en non-ferro afvalstoffen;
- C2- en C,-afvalstoffen.
Derhalve is door Notth Refinery verzocht om een planafwijkingsprocedure in gang te zetten
teneinde de vergunning voor het be-/verwerken van alle afvalstoffen te kunnen verlenen voor
een periode van 10 jaar. Op 15 oktober is door de Stuurgroep MJP beslist dat de gevraagde
vergunning kan worden verleend voor een termijn van 10 jaar, met uitzondering van de
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stromen Gcv en oliefilters, aangezien het overschrijden van de maximale termijn van 5 jaar
gezien vanuit de doetstetlingen van het MJP-GA 11 voor deze afvalstoffen niet wenselijk
wordt geacht. Het besluit van de Stuurgroep MJP-GA íl is in deze verklaring overgenomen.

Een voorwaarde voor effectieve en efficiente verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen is dat
ontdoeners eenvoudig (laagdrempelig) terecht kunnen bij inzamelaars en be-/verwerkers.
Het aantal vergunninghouders en de mate van hun onderlinge concurrentie is daarbij een
befangrijke factor. Concurrentie leidt immers tot lagere tarieven en betere bediening van de
ontdoeners. Door het zoveel mogelijk openstellen van de grenzen binnen de EU voor de
nuttig toe te passen gevaarlijke afvalstoffen zal de concurrentie toenemen. Door deze
b&eidswijziging wordt er bij de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen alleen nog bij de
inzameling en definitieve verwijdering een beperking aan de vrije markt opgelegd door de
overheid.

capaciteit
Als gevolg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogelijk btj gelijke mate van nuttige toepassing) zal geen capaciteitsreguiering meer
plaatsvinden bij de vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaartijke afvat
stoffen, Er zijn dan ook geen redenen om de vergunning op grond van overwegingen met
betrekking tot de capaciteit te weigeren.
Door de meer vrije markt bij het be-/verwerken (met name nuttige toepassing) van gevaarlijke afvalstoffen, ontstaat de mogelijkheid dat Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen moeten
worden uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door het be-/verwerken van buitenlands afval geen capaciteit meer beschikbaar hebben. Aangezien dit een ongewild effect is,
zat in de vergunningen voor het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen een acceptatieplicht voor Nederlandse gevaarlijke afvakìtoffen worden opgenomen. De acceptatieplicht
betekent echter geen verwerkingsplìcht vuor vergunninghoudster. Daarbij zal geen
tariefregulering plaatsvinden, ervan uitgaande dat redelijke tarieven in rekening worden
gebracht.

Vanwege de relatief geringe transportafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen om
op grond van overwegingen met betrekking tot de spreiding van inrichtingen de vergunning
te weigeren.

Goede verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen
vergt grote investeringen om het benodigde
niveau van milieubeschermende voorzieningen te realiseren. f3e kosten zijn mede hierdoor
hoog. Het niet volgens de regels verwijderen van gevaarlijke afvatstoffen is derhalve
verleidelijk.
Voor het bevorderen van een lekvrije verwijdering is vergroting van de handhaafbaarheid
van wezenlijk belang. De beleìdskeuzen moeten bijdragen tot een goed controleerbare
struduur. Effectief toezicht op de verwijdering van gevaarfijke afvaietoffen is van essentieel
belang. Dit wordt bevorderd door: eenduidige detInitiec in de diverse wet- en regelgeving, zo
min mogelijk sehakefs in de keten (de afvatstoffen via zo min mogelijk stappen/inrichtingen
van primaire ontdoener naar verwerker laten gaan), een overzichtelijk aantal
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vergunninghouders (bij inzamelen en definitief verwijderen), een goede administratie/registratie, een goede acceptatieprocedure en een zorgvuldige bedrijfsvoering. Aan de
vergunning dienen dan ook voorschriften te worden verbonden met betrekking tot het
hanteren van goedgekeurde beschrijvingen van de administratiejregistratie en acceptatieproeedure en het wijzigen c.q. aanvullen van deze procedures.

DEFINITIEVE VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Naar aanleiding van de bekendmaking van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn
bedenkingen ingebracht. De behandeling van de bedenkingen heeft plaats gevonden in
onderling overleg tussen het Ministerie van VROM en de provincie Groningen. In de
vergadering van de projectgroep bevoegd gezag d.d. 20 april 1999 is door de provincie
Groningen mondeling verzocht de definitieve verklaring af te geven.
De bedenkingen, voor zover deze betrekking hebben op de doelmatigheid van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, kunnen als volgt worden samengevat:
Bedenkingen van Gemeinde Jemgum en Gemeinde Krummhörn
a.
Gevraagd wordt waarom de aangeboden afvafstromen niet op de plaats van oorsprong
behandeld en verwijderd worden.
Bedenkingen van North Refinery
b.
De verwerking van katafysatoren ín de PEC-lijn, anders dan de verwerking van afgewerkte
katalysatoren uit de olielijn, is in de ontwerpvergunning uitgesloten. North Refinery is van
mening dat deze beperking niet terecht is, De aanvraag heeft mede betrekking op de
verwerking van C,-afvalstoffen en ferro-/non-ferrostromen in de PEG-lijn. De verwerking van
deze stromen wordt in de ontwerpbeschikking als hoogwaardig aangemerkt en vergund, met
uitzondering van bedoelde katalysatoren. Opgemerkt wordt dat geen normaal bruikbare of
commercieef regenereerbare katalysatoren in de PEC-lijn zullen worden verwerkt.
Bedenkingen van Central Mudplant and Ffuid Services JCMF)
Een afweging omtrent de te verlenen vetwerkingscapaciteit van 10.000 respectievelijk
ZO.000 ton ontbreekt.
d.
Gevraagd wordt of het NoTth Refinery op grond van de af te geven vergunning in beginsel
uitsluitend toegestaan is oliehoudende boorspoeiing en boorgruis te verwerken afkomstig uit
de drie noordelijke provincies, of mag zij landelijk en wellicht internationaal acquireren?
e.
Met de totale capaciteit van 20.000 ton per jaar wordt 100 % dekking verkregen voor de
totale hoeveelheid oliehoudende boorspoeling en boorgruis die jaarlijks in Nederland
vrijkomt, Ten gevolge van deze activiteit zal een overcapaciteit van 20.000 ton per jaar
ontstaan.
CMF verzoekt de omvang van de gewenste vennrerkingscapaciteit
te heroverwegen.
Opgemerkt wordt dat noch in het MER, noch in de aanvraag en ontwerpbesluit een
afgewogen doelmatigheidsbeoordeling heeft plaats gevonden. Deze omissie dient te worden
hersteld.

....
... ... ....
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f.

De verwerking van “overige stromen die aantoonbaar verwerkt kunnen worden” wordt
toegestaan nadat North Refinery heeft aangetoond deze stoffen binnen de gestelde
milieuhygiënische randvoorwaarden te kunnen verwerken. Dit ís in strijd met de Wet
milieubeheer, per afvalstof dient in een openbare voo~bereidingsprocedure te worden
bepaald of een doelmatige verwerking mogelijk is. De verwerking van deze niet nader
omschreven afvafstoffen dient atsnog te worden geweigerd.
g.
Een afgewogen oordeel omtrent de afzetbaarheid en mogelijke toepasbaarheid van olievrij
boorgruis ontbreekt, een beoordeling aan de hand van het Bouwstoffenbesluit zou op zijn
plaats zijn.
h.
Conform het MJP-GA II kunnen overwegingen inzake de spreiding van verwerkingsinrichtingen geen argument zijn een aangevraagde vergunning te weigeren. Gelet op de locatiekeuze en de afstand die ontdoeners dienen af te leggen, alsmede het feit dat Delfzijl geen
optimale ontsluiting als zeehaven kent, wordt verzocht ten aanzien van dit aspect alsnog een
beoordeling uit te voeren.
i.
Gelet op het grout aantal afvalstromen waarvoor thans vergunning zaf worden verteend en
de relaties die tussen de verschillende opslagvoorzieningen en bewerkingsínstaflaties zullen
worden aangebracht, kijkt het vrijwel ondaeniijk een juist toezicht op de bewerking en
bedrijfsuitvoering te kunnen waarborgen. Gelet op de mogelijkheden vuur effectief toezicht
wordt verzocht om een nadere uitwerking van dit punt.
Door CMF wardt op grond van voorgaande argumenten verzocht de be- en verwerking van
otiehoudende boorspoeling en bourgruis door North Refinery alsnog te weigeren,
Bedenkingen van De Waddenvesmiging
j.
Vanuit doelmatigheidsoverwegingen dient onnodig gesleep met gevaarfijk afval te worden
voorkomen. Uit de ontwerpbeschikking blijkt dat op basis van Europese regelgeving (Richtlijn
259/93/EG) bij de beoordeling van grensoverschrijdend transport van nuttig toe te passen
afvalstoffen geen toetsing aan het nabijheidsbeginsel wordt toegepast. Hiermee wordt in
feite het Verdrag van Bazel aan de kant gezet waar nu juist hef nabijheidsbeginsel een
centrale rol speelt. De Waddenvereniging is van mening dat een en ander in strijd is met de
resolutie van de Raad van Europese Gemeenschappen van 7 mei 2990 (9UC 122/02)
waarin de Raad onder meer uitsprak dat het vervoer van afvalstoffen tot een minimum dient
te worden beperkt.
k.
Aan de voorschriften met betrekking tot administratie en acceptatie dient in elk geval een
goedkeuringsverplichting van het college te worden gekoppeld Deze besluiten dienen
vervolgens conform de Awb te worden gepubliceerd.
1.
De Waddenvereniging is geen voorstander van het toestaan van proefnemingen met
innovatieve teehnhken respectievelijk met de behandeiing van andere afvalstoffen aangezien hierbij geen eisen worden gesteld aan emissies naar het milíeu. 5e Waddenvereniging
is van mening dat bij het verstrekken van gegevens vooraf minimaal een positief milieueffect
moet kunnen worden aangetoond, dan wel een WIER-procedure is doorlopen.
Zoniet, dan kunnen proefnemingen beter in het laboratorium en op kleine schaat worden
uitgevoerd totdat de positieve en innovatieve resultaten daadwerkelijk zijn aangetoond,
waarna eventueef opschaling kan plaatsvinden.
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Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen wordt het volgende opgemerkt.
ada, henj.
Opgemerkt wordt dat in paragraaf 8.3 van het MJP-GA II is vastgelegd dat invoer ten
behoeve van nuttige toepassing altijd wordt toegestaan tenzij;
- er in Nederland geen adequaat vergunde inrichting is (hetgeen kan blijken uit het advies
van het vergunning verlenend bevoegd gezag), of
- de mate van nuttige toepassing in het land van herkomst hoger is dan bij de be-/verwerking in Nederland, of
- de reststoffen een zodanig beslag leggen op de capaciteit voor definitieve verwijdering,
dat de definitieve verwijdering van Nederlands afval in gevaar komt (eventueel kan de eis
gesteld worden dat reststoffen worden teruggevoerd naar het land van herkomst), of
- anderszins één van de overige bezwaargronden van artikel 7, vierde lid, van Verordening
259/93/fEG van toepassing is.
tn artikel 7, vierde tid, van de Verordening 25919YEEG wordt verwezen naar artikel 7 van de
Richtlijn 75/442/EEG. In het derde lid van dit artikel is vastgelegd dat de Lidstaten de nodige
maatregelen mogen nemen om vervoer van afvalstoffen, dat niet in overeenstemming is met
hun afvalbeheersplannen, te voorkomen. tn het MJP-GA 11 staat met betrekking tot het
nabijheidsbeginsel vermeld dat dit in beginsel een element kan zijn bij de toetsing van
aanvragen voor overbrenging van afvalstoffen ten behoeve van definitieve verwijdering. Voor
nuttige toepassing is een dergelijke verwijzing naar het nabíjheidsbeginsel niet opgenomen.
In beginset kan een verzoek tot invoer met het oog op nuttige toepassing derhalve niet
worden geweigerd op grond van het nabijheidsbegirtsel. Dit is bevestigd door het Europese
Wof van Justitie in haar arrest d.d. 25 juni 1998 inzake het geding tussen Chemische
Afvalstoffen Dussetdorp B.V. en de Minister van VROM. Nu het beleid voor nuttig toe te
passen afvalstoffen zodanig is geformuleerd dat binnen de EG toetsing aan het
nabijheidsbeginset niet zal leiden tot weigering van de invoer van afvalstoffen, heeft dit
indirect tot gevolg dat gelet op de retatief kleine transportafstanden binnen Nederland geen
redenen aanwezig zijn om de vergunning op grond van het nabijheidsbeginsel te weigeren.
De transportafstanden binnen Nederland zijn immers aanzienlijk kleiner dan die binnen
Europa. Derhalve is in paragraaf 6.5 van het MJP-GA II vastgefegd dat voor
verwijderingsinriehtingen, gelet op de relatief kleine afstanden binnen Nederland, de
spreidingsstoets aitijd positief uitvalt. De keuze van locatie wordt derhalve overgelaten aan
het bedrijfsleven. Ook de bedenkingen met betrekking tot spreiding geven geen aanleiding
tot wijziging van het besluit, Opgemerkt wordt verder dat de Verordening 259/93/EEG is
vastgesteld door de Raad van Europese Gemeenschappen waarbij rekening is gehouden
met het Verdrag van Bazel. De mening dat het Verdrag van Bazel aan de kant wordt gezet
en dat het beleid strijdig zou zijn met de resolutie van de Raad van Europese
Gemeenschappen van 7 mei 1990 (99/C122/02) wordt dan ook niet gedeeld.
ad b.
Abusievelijk is bij het opstellen van de verklaring ervan uitgegaan dat door North Refinery
geen afgewerkte katalysatoren, anders dan afkomstig van de verwerking in de hydrofiníng,
zouden worden verwerkt. Ter verduidelijking ís ín artikel 3, tweede lid, derhalve expficiet
opgenomen dat het North Refinery niet is toegestaan om deze stroom te verwerken.
Aangezien uofdaan wordt aan de in het MJP-GA II genoemde minimumstandaard, metaatterugwinning met minimatisatie van de daarbij vrijkomende reststoffen, zal de vergunning op
dit punt zodanig worden aangepast dat conform het verzoek de beperking uitsluitend van
toepassing is op regenereerbare katalysatoren.
adc, dene.
Altereerst wordt verwezen naar het gestelde onder “capa&eit” op vervolgvel 25 van deze
verklaring. De mening dat op dit punt geen doelmatigheidsbeoordeling is uitgevoerd wordt
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dan ook niet gedeeld, Opgemerkt wordt verder dat aan North Refinery geen beperkingen
worden opgelegd met betrekking tot de acceptatie van oliehoudend boarspoefing en
boorgruis afkomstig uit een bepaalde regio. Het MJP-GA II biedt geen mogelijkheden tot. het
opleggen van dergetijke beperkingen. Síj invoer dient toestemming te worden gevraagd op
grond van de Verordening 259/93/EG. Invoer zal in principe worden tuegestaan bij gefijke
mate van nuttige toepassing. Toetsing aan het criterium capaciteit leidt derhalve niet tot
wijziging van het besluit.
ad f.
Allereerst wurdf opgemerkt dat de verwerking van deze stromen door Nor% Refinery
expliciet is aangevraagd. Vervolgens zijn de aangevraagde activiteiten geQX%st aan het
MJP-GA II en alte daarin opgenomen minimumstandaarden voor specifieke afvalstromen. In
artikel 3, tweede lid, is expliciet vastgelegd welke activiteiten niet worden toegestaan op
grond van de aanvraag en de uitgevuerde doelmatigheidsbeoordeling. Indien Notih Refinery
in de toekomst voornemens is de in dit artikel ganoemde afvalstoffen te be-/vetwerken, dient
zÏj hiervoor een aanvraag op grond van de Wm in te dienen.
In artikel 3, eerste lid, is ten behoeve wan de duidelijkheid van de vergunning een nietfimitatiev& lijst opgenomen van afvatstoffen die door North Refinery mogen worden verwerkt.
Opgemerkt wordt dat de in artikel 3, eerste tid, genoemde acceptatiecriteria onverkort van
toepassing blijven up alle te verwerken afvalstuffen. Het niet-lmitatieve blijkt uit het feit dat
ook voor overige afvalstoffen die aantaunbaar verwerkbaar zijn, voor zover wordt voldaan
aan het gestelde in artikel 3, tweede en derde lid, vergunning wordt verleend. Getet up het
voorgaande betreft het hier afvalstoffen waarvoor in het MAP-GA II geen minimumstandaard
is vastgelegd, anders dan verbranden of storten. In verband met de handhaafbaarheid van
de vergunning is artikel 3, derde lid, opgenomen. Hierdoor wordt een ongewenste beperking
ten gevolge van het opnemen van een limitatieve lijst opgeheven en onnodige procedures
voorkomen. De combinatie uan de in artikel 3, tweede genoemde acceptatiecriteria, de in
artikel 3, eersfe lid, genoemde verboden en de in artikel 3. derde lid, vastgelegde procedure
geven voldoende zekerheid dat derden niet in hun belangen zutk~~ worden geschaad door
de gekozen procedure. De ingebrachte bedenkingen geven geen aanleiding tot wijziging van
het besluit.

ad g.

i

Opgemerkt wordt dat in de aanvraag staat vermeld dat het gereinigde boorgruis kan worden
ingezet als afdekgrond op e$n stortplaats. In de toekomst kan het gereinigde boorgruis
worden ingezet als minerale flux voor de smelter om vervolgens ats bouwstof te worden
afgezet. Dit is conform het gestelde in het MJP-GA ll. Opgemerkt wordt verder dat in het
kader van de recent door de provincie Noord-Holland aan CMF verleende vergunning ook
geen beoordeling aan de hand van het ELouwstoffenbesluit
heeft plaatsgevonden, fn het
kader van rechtsgelijkheid is het niet acceptabel dat North RefÏnery op een andere wijze
wordt beoordeeld. De ingebrachte bedenkingen geven geen aanteiding tot wijziging van he2
besluit.
ad i en k.
In de artikelen 6 en 7 van de ontwerpverklaring wordt gesteld dat de in te dienen wijzigingen
van de administratie- en acceptatieprocedures dienen te voldoen aan de in bijlage i en II
opgenomen randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden verbonden aan alle af te
geven verklaringen van geen bedenkingen en geven, indien aan deze voorwaarden wordt
voldaan, voldoende waarborgen dat effectief toezicht op de be-/verwerking van afvalstoffen
bij Florth Refinery mogelijk is. Met betrekking tot de goedkeuring wordt opgemerkt dat in de
ontwerpverkiating reeds is aangegeven dat de administratie en acceptatieprocedures ter
goedkeuring dienden te worden overgelegd aan de provincie Groningen.
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Mat betrekking tot de goedkeuringsprocedure is in de Projectgroep bevoegd gezag North
Refinery afgesproken dat de provincie Groningen hiervoor voorschriften in de vergunnirig
zou opnemen, Dit is abusievelijk niet gebeurd. Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen is door de provincie Groningen toegezegd dat de voorschriften 44.5 en 14.6 van de
vergunning conform de bedenkigen worden aangepast. De goedkeuring van de betreffende
ptannen zullen conform de Awb worden gepubliceerd.
ad 1.
In de brief van de Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat d.d. 10 oktober 1991 met
betrekking tot het “‘Gezamenlijk beleidskader inzake het terugdringen van milieuovertredingen” is geconstateerd dat voor tijdelijke, eenmalige proefnemingen de procedure
voor vergunningverlening als te lang wordt ervaren. Het uitvoeren van proefnemingen wordt
in een aantal situaties noodzakelijk geacht, bijvoorbeeld om emissies te bepalen ten
behoeve van de aanvraag voor een nieuwe activiteit of de effectiviteit en efficientie van een
techniek te beproeven. in voornoemde brief wordt toegezegd om nieuwe instrumenten te
ontwikkelen met als doel het voorkomen van gedoogsituaties, zodat aan het bezwaar van de
lange proceduretermijn zat worden tegemoet gekomen. Naar aanleiding van deze brief is, in
samenspraak met de provincies, het proefnemingenvoorschrift ontwikkeld. In het voorschrift
is vastgelegd dat vooraf de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de
verschillende milieucompartimenten en de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming
door middel van metingen en registraties de procesvoering en de emissies worden
gecontroleerd en beheerst dienen te worden overgetegd. De proefneming mag pas
aanvangen nadat Gedeputeerde Staten hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Op deze manier worden voldoende waarborgen gegeven ongewenste situaties
(ontoelaatbare emissies) worden voorkomen. Het spreekt voor zich dat bij proefnemingen op
praktijkschaal reeds eerder proeven op laboratoriumschaal zijn uitgevoerd, dan wel dat
gegarandeerd kan worden op basis van de aangeleverde informatie dat technisch gezien de
verwerking van een afvalstof geen (miiieu)problemen zal opfeveren. Ook is het mogetijk dat
in gevat van twijfel over de verwerkbaarheid van bepaalde afvalstoffen, een proefneming
wordt aangevraagd om na te gaan of een meiding als bedoeld in artikel 3, derde tid, van
deze verklaring kan worden ingediend. Zoals in de ontwerpverklaring reeds is vastgelegd is
met de provincie Groningen afgesproken dat zij in de Wm-vergunning regels zat stellen met
betrekking tot goedkeuring van de melding. Dit is gebeurd in voorschrift 15.3 van de
ontwerp-vergunning. De ingebrachte bedenkingen geven geen aanleiding tot wijziging van
het besluit.
Conclusie
Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen worden het administratie- en acceptatieartikel zodanig gewijzigd dat de wijzigingen ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd
aan Gedeputeerde Staten, Verder zal het North Refinery worden toegestaan om nietregenereerbare katalysatoren te verwerken in de smelter.

OP TE NEMEN BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN

Ter voldoening aan de eerder genoemde beteidsuitgangspunten is het noodzakelijk aan de
vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden.
begrippen en afkortingen
Ten behoeve van éénduidige interpretatie van de voorschriften en beperkingen is artikel 1
opgenomen.

Y

vefvo~gvel:

toegestane

33

activiteiten

in artikel 3, met inachtneming van de in artikel 1 opgenomen begrippen en afkortingen, zijn
de toegestane activiteiten beschreven. Tevens is vastge&@ in welke inficbting de
activiteiten op grond van onderhavige verklaring mogen worden uitgevoerd.
termijn
In de bwoordeling is gemotiveerd dat de vergunning kan worden verleend voor een periode
van 10 jaar, met uitzondering van de vergunning voor het be-/verwerken van oliefifters en
gebruikte ct-temicalienverpakkingefi waarvoor vergunning kan warden verleend voor een
periode van 5 jaar. Aangezien het wenselijk wordt geacht dat aan de vergunning een
concrete einddatum wurdt verbonden, wordt in de voorschriften uitgegaan van de verwachte
datum van beschikken. De vergunning wordt derhalve verleend tot 1 augustus 2004
respectievelijk 1 augustus 2009.
scheiden en gescheiden houden
Op 18 april 1398 is de Regeling scheiden en gescheiden hauden van gevaarlijke afvalstoffen
(27 maart 1398, stcrt. 72) in werking getreden. Op grond van deze Regeling dient de drijver
van een inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen de in ontvangst genomen
afvafstoffen behorende tot verschillende categorie&n
van gevaarlijke afvaMoffen,
gescheiden te houden van elkaar, van andere afvafstoffen en van stoffen, preparaten en
andere producten. Voorts dient de drijver van de inrichting bij het in ontvangst nemen van
gevaarlijke afvalstoffen de afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van
gevaarlijke afvalstoffen te scheiden van elkaar, van andere afvafstoffen en van stoffen,
preparaten en andere producten. De regeling heeft een directe werking op de daarin
genoemde inric;htingen vuur het opstaan, overslaan, ba-/verwerken of vernietigen van
gevaarlijke afvalstoffen en heeft derha& ook betrekking op de inrichting van North Rafinery.
Op grond van artikel 4 van de Regeling kan het bevoegd gezag indien het belang van de
bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning voorschriften
verbinden dat bepaalde in de vergunning aangewezen gevaarlijke afva&offen wet mogen
worden gemengd met daarin aangewezen andere stoffen. Uit de toetichting bij de Regeling
blijkt dat het bevoegd gezag op grond van hoofdstuk 8 van de Wm in de
vergunningvoorschriften nadere of aanvullende bepafingen dan vermeld in de regeling kan
opnemen met betrekking tot het scheiden of gescheiden houden.
Uit de aanvraag blijkt dat een aantal afva&$=fen, die zijn verrnetd in de bijlage van de
Regeling, niet gescheiden worden bewerkt door North Refinery. In de considerans is reeds
aandacht besteed aan dit verzoek en is de doelmatígheìdsbeoordeling uitgevoerd. Op grond
van artikel 4 van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
wordt het Natih Refinery toegestaan dat de bedoelde afvatstMen gezamenlijk worden
verwerkt, mits voldaan wordt aan de vosrschfiften 3 en 4 van deze verklaring.

acceptatiepkht
In de considerans is gemotiveerd dat vergunninghoudster een acceptatieplicht voor
Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen wordt opgelegd. Hiervoor is artikel 5 aan de verklaring

verbonden.
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acceptatie en administratie
Effectief toezicht betreft éen van de doelmatigheidsaspecten. Een goedgekeurde acceptatieprocedure en beschrijving van de administratie bevorderen een effectief toezicht. In
onderhavige aanvraag heeft North Refinery een beschrijving van de acceptatieprocedure en
de goederenadministratie opgenomen met betrekking tot de huidige verwerking in de olielijn,
De provincie heeft aangegeven dat deze beschrijvingen voldoen aan de daaraan gestelde
randvoorwaarden. Derhalve is in de voorschriften opgenomen dat vergunninghoudster
verplicht is de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de acceptatieprocedure en de
goederenadministratie te hanteren. Met betrekking tot de te realiseren uitbreidingen dient
vergunninghoudster aanvullende beschrijvingen op te stellen en ter goedkeuring aan te
bieden aan de provincie Groningen, Deze beschrijvingen dienen ten minste drie maanden
voordat de betreffende installatie in bedrijf wordt genomen te worden overgelegd.
Wijzigingen in deze beschrijvingen
mogen niet eerder worden doorgevoerd, dan nadat zij zijn
goedgekeurd door de provincie. De inrichting dient overeenkomstig de door de provincie
goedgekeurde beschrijvingen in werking te zijn. Hiertoe zijn de artikelen 6 en 7 aan de
verklaring verbonden.
tarieven
In artikel 8.14 van de Wm is vastgelegd dat aan een vergunning voorschriften kunnen
worden verbonden met betrekking tot tarieven van afvalstromen. Op dit moment zijn geen
redenen aanwezig om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Wel dienen de Minister en
Gedeputeerde Staten de mogelijkheid te hebben om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de
tarieven, Daartoe wordt artikel 8 aan de verklaring verbonden.
stagnatie
Het is in het belang van de doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen dat het
bevoegd gezag op de hoogte is van stagnatie bij de be-/verwerking. Dit is met name van
belang indien stagnatie kan leiden tot het niet meer accepteren van afvalstoffen. Derhalve is
in artikel 9 opgenomen dat vergunninghoudster de stagnatie schriftelijk dient mede te delen
aan het bevoegd gezag.
productspecificaties
In artikel 10 van deze verklaring zijn voorschriften opgenomen indien vergunninghouder de
na bewerking verkregen minerale olieproducten als brandstof wil afzetten, Verder wordt in
het artikel aan North Refinery een meldingsplicht opgelegd indien wordt geconstateerd dat
na be-/verwerking de geproduceerde (afvalfstoffen niet voldoen aan de vereiste specificaties
die gelden voor hergebruikdnuttige
toepassing en derhalve moeten worden afgevoerd als
afvalstof.
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proefnemingen
In de beoordeling is aangegeven dat proefnemingen mogen worden uitgevoerd, voorzover
aan de beschikking een rapportagewerplichtíng
wordt verbonden (artikel 1 i).;.

rappartage
De informatie die met het rapportage-artikel (artikel 12) wordt verkregen, verschaft de
directeur Afvalstoffen van hei: Ministerie van VROM en het bevoegd gezag meer inzicht in
het functioneren van de vergunde be-/verwerkingstechníeken en het bereiken van befeidsdoelstellingen.

Gelet op de Wet milieubeheer
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht

D E M1N1STER V A N

VROM V E R K L A A R T :

wel bedenkingen te hebben tegen het verienen van een vergunning als bedoeld in artikel 8.4
van de Wet milieubeheer door het College van gedeputeerde staten van Groningen aan
North Refinery Refining and Trading Holland B.V. te Delfzijl voor het verwerken in de PEC
van oliehoudende boorspoeling en boorgruis waarvan de oliefractie kan worden opgewerkt
tot een herbruikbare olie die geschikt is voor het aorspronkelÏjke doel en het verwerken in de
PEC van regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.
cleeft bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning als bedoefd in artikel
8.4 van de Wet milieubeheer door het College van gedeputeerde staten van Groningen aan
Narth Refinery Refining and Trading Holland B.V. te Delfzijl voor het opslaan, bewerken en
verwerken van gevaarlijke afuaktoffen, zoals omschreven in artikel 3 van deze verklaring.
De vergunning dient ten minste onder de volgende beperkingen te wurden verleend en aan
de vergunning dienen ten minste de volgende voorschriften te worden verbanden.

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

1. Onder Wm wordt verstaan de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 ín Staatsblad
nr. 80, inclusief daarna aangebrachte wijzigingen.
2. Onder vvgb wordt verstaan de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel
8.36 uan de Wm.
3. Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstof VQOT
een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met
opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken,
opbulken, samenvoegen en het uitsorteren, scheiden en demonteren van onderdelen,
voor tover aard en samenstelling van de gevaarlijke afvalstoffen daarbij niet
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veranderen.
4. Onder PEC wordt verstaan de Product en Energie-Centrale, bestaande uit de pyrolyseinstallatie, de vergassingsinstallatie, de pyrometalfurgische smelter en de daarbij
behorende gasreiniging.
5. Onder bewerken wordt verstaan het veranderen van de aard of hoedanigheid van de in
artikel 3 genoemde gevaarlijke afvatstoffen
door het behandelen met fysische methoden
ten behoeve van verdere verwijdering. In deze vergunning wordt met bewerken
bedoeld:
het destitleren van oliehoudende afvalstoffen en oplosmiddelen in de atmosferische
destillatie en/of de vacuumdestíllatie, eventueel gevolgd door Short Path destillatie;
het behandelen van afvalstoffen in de boorgruisbewerkingsinstaljatie;
het voorbewerken van afvalstoffen.
~.....?L&,

6. onder voorbewerken wordt in deze vergunning verstaan;
het bewerken van oliehoudende afvalstoffen door middel van tankdrainage,
filtreren, centrifugerenldecanteren en tweetrapsverdamping;
het zeven, verkleinen en drogen van afvalstoffen om inzet in de PEC mogelijk te
maken;
het mengen van afvalstoffen met als doel het verkrijgen van een constante kwaliteit
synthesegas en synthetisch basalt alsmede een effectieve en constante
warmteoverdracht te bewerkstelligen.

.:.:
..i;:

7. Onder verwerken wordt verstaan het behandelen van de in artikel 3 genoemde
gevaarlijke afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en
eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt. In deze vergunning wordt met verwerken bedoeld:
het behandelen van oliehoudende afvalstoffen in de hydrofing;
het behandelen van afvalstoffen in de PEC.
8. Onder Gedeputeerde Staten wordt verstaan het College van gedeputeerde staten van
Groningen.
9. Onder directeur Afvalstoffen wordt verstaan de directeur Afvalstoffen van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
10. Onder niet-reinigbaar straatgrit wordt verstaan straalgrit als bedoeld in de Regeling
niet-reinigbaar straalgrit.

VERGWNNINGtERMfJN
Artikel 2
1. De vergunning voor het opslaan en vervolgens be-/verwerken van oliefilters en het
opslaan en vervolgens be-/verwerken van vetfafvaf of verpakhngsafval dat verfresten
bevat wordt verleend tot uiterlijk 1 augustus 2004.
2. De vergunning voor het opslaan en be-/verwerken van de overige in deze verklaring
bedoelde afvalstoffen wordt verleend tot uiterlijk 1 augustus 2009.

. . .ii...
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TOEGESTANE ACTIV1TE1TEN
Artikel 3
?.a Deze vergunning heeft, voor zover het vvgb-plichtige
activiteiten betreft, uitsluitend
betrekking up het opslaan, voorbewerken en be-/verwerken van de in volgende tabel
opgenomen afvalstoffen (afkomstig van landactiviteiten en scheepvaart en voor zover
deze worden aangemel-kt als gevaarlijke afvalstoiTen), be-/verwerkingstechnieken en
bijbehorende voorwaarden:
rgunningeisen voor producten!kwatiteit
afvalstof

wateren en centrifugeren
entof tweehapsverdamper

afgewerkte die

i decanteren
niet toege-

gasolie die voldoet aan Nederlandse
pfoduefspeclficaties

vacuümdestillatie
of atmosfetische
destillatie, eventueel gevolgd door shorth
path efestíttatie
als proefneming

worden toegepast na het vofgen van de
in artikel 10. zevende lid genoemde
procedure; het mengen met als kennelijk
effect dat de concentraties van
o r g a n i s c h e halogenen zadanig
worden

oliehoudende afvaktoffen en
brandstofrestanten,
PCB-wijZ en Cl maximaal 5.000
mgtkg’
zwavelgehalte
maximaal 50.000
@kg

IgehaUe

maximaal 50.000

visbreakinglhldrofining

w o r d e n toegepast na het votgen van de
in artikel 10, revende lid genoemde
pfoced#f@;
het mengen met als kennelijk
effect dat de concentraties van
organische halogenen zodanig
worden
verlaagd dat wordt voldaan aan Nederlandse productspecificaties
en het ver-
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PCB-houdende afvalstoffen met
maximaal 50 mg/kg per corgeneer
28,52, 101,?18.138. 153 of 180
zwavetgehalte
maximaal 50.000
‘Wkg.

vísbreakinglhydrofining

o l i e h o u d e n d e boorspoehng

boorgruisbewerkingsinstalIatie

x

afs kennelijk effect dat de c o n c e n t r a t i e s
van PCB’s zodanig worden verlaagd dat
afzet van het materiaal ais brandstof c.q.
afvalstof ten behoeve van nuttige toepassing mogelijk is, wordt niet toege..

of olie-

vacuOmdestillatie
.

.

.

.

.

’ wrekencl ais ctvoor

op cse.

.

PCB-vrije s t o o k o l i e o f g a s o l i e (m

.

_

of atmosferiiehe

opwerken tot een herbruikbare

de-

ericht op h e r g e b r u i k

olie die

oplosmiddelen

.

. .. . ?X.;:..
:;:;

cwfracrvz

* maximaal 0.5 mglkg per congeneer 28, 52, 101, 178, 138, 153 of 180

1.b

Deze vergunning heeft tevens, voor zover het vvgb-plichtige
activiteiten betreft,
uitsluitend betrekking op het onder onderstaande voorwaarden opslaan, voorbewerken en vervolgens:

l.b.1

het verwerken van de volgende afvalstoffen in de pyrolyse-installatie:
- verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat, metaal- en kunststofhoudend;
- o&efilters afkomstig van motoren;
- oliehoudende slibben waaronder slibben afkomstig uit de olielijn;
- ferfo- en non-ferro afvalstoffen;
- overige afvalstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zijn, voor zover wordt voldaan
aan het gestelde in het tweede en derde tíd;
voor zover deze afvalstoffen worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
.,
i. . . . .
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de acceptatiecriteria
morfologie
deeltjesgrootte
verbrandingswaarde
verontreinigingen

g.b.2

shredderbaar

< 500 mm (shredderf , g750 mm (pyrolyse)
15-35 Mdlkg
chloor < 2,5% m/m
fluor c Q,2% m/m
kwik r: 10 mg/kg

het verwerken van de volgende afvalstoffen in de vergasser:
- olierestanten, afkomstig van de bewerking van oliehoudende afvalstoffen en
afgewerkte otie;
- vloeibare hoog calorische afvatstoffen zoals niet-regenereerbare halogeenarme
oplosmiddelen en hafogeenhoudende o&n;
- overige afvatstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zijn, voor zover wordt voldaan
aan het gestelde in het tweede en derde lid;
voor zover deze afvalstuffen dienen te worden aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen.
de acceptatiecritetia
morfologie
verbrandingswaarde
verontreinigingen

l.b.3

voor de ingangsstrumen voor pyrolyse zijn:

voor de ingangsstromen voor de vergasser zijn:
verpompbaar
25-45 M&kg
chloor c 2,5% mlm
fluor < 0,2% mfm
kwik < 10 m@kg
as 4 1 %

het verwerken van de volgende afvak8offen in de pyrometallurgische smeltreactor:
- niet-reinigbaar straalgrit;
- niet-regenereerbaar actief koof;
- C,-afvalstuffen;
- C,-afvalstoffen;
- oliehoudende slibben waaronder sfibben afkomstig uit de olielijn;
- afgewerkte katatysator uit de hydrofining;
- vfoeibare hoog caforísche afvalstoffen;
- ferm- en non-ferm afvalstoffen;
- kwikhoudende afvalstoffen;
- asbesthoudende afvalstoffen;
- niet-reinigbare veruntreinigde grond;
- oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie niet geschikt is
voor het bewerken tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doel.
- overige afvatstoffen die aantoonbaar verwerkbaar zÌjn, voor zover wordt voldaan
aan het gesteide in het tweede ert derde lid;
voor zover deze afvalstoffen worden aangemerkt als gevaarlijke afValstoffen.
de acceptatiecriteria
morfologie
deeltjesgrootte
verbrandingswaarde
verontreinigingen

voor de ingangsstromen voor de smelter zijn:
los korrelig
<5mm
0-45 MSlkg
chloor < 2,5% m/m
ffuor < 0,2% mlm
kwik < 10 mg/kg zonder aangepaste gaswassing
geen limiet voor kwik bij aangepaste gaswassing
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2. Re volgende vvgb-pticbtige activiteiten zijn niet toegestaan:
het be-/verwerken van afvalstoffen afkomstig van de productie en het gebruik van
houtverduurzamingsmiddelen;
het be-/verwerken van ontwikkelaar, fixeer en bleekfixeer, afkomstig van de
productie of toepassing van fotochemicatiën, inclusief afvalstoffen afkomstig van
de bewerking van voornoemde afvalstoffen;
het be-/verwerken van accu’s, batterijen en regenereerbare katalysatoren;
het be-/verwerken van gasontladingstampen, indusief afvalstoffen afkomstig van
de bewerking van gasontladingslampen;
het be-/verwerken van restanten van papiergeïsoleerde kabels;
het be-(verwerken van met zware metalen verontreinigde zuren en basen afkomstig van de oppervlaktebehandeling van materialen;
het be-/verwerken van koudemiddelen (CFK’s en HCFK’s).
Eventuele proefverwerking van voornoemde afvalstoffen op grond van artikel 11 van
deze verklaring kan wei worden toegestaan,

I(

. ‘.%+,
.>

3. Indien vergunninghoudster voornemens is afvafstoffen
te verwerken die niet kunnen
worden ingedeeld in één van de in het eerste lid gespecificeerde categorieën dient zij dit
tenminste 30 dagen voorafgaand aan de verwerking te melden aan het bevoegd gezag.
De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten:
a.
productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch/toxicologiscbe specificaties van
de afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
b.
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de afvalstof;
e.
de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt;
d.
de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
e.
een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de
te beproeven afvalstof;
Dit artikel is niet van toepassing op afvalstoffen als bedoeld in het tweede lid.
4. De in het eerste, tweede en derde lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen mogen uitsfuîtend
worden opgeslagen en vervolgens be-/verwerkt op een terrein gelegen aan de
Oosterwierum 25 te Detfzijl.

SCHEIDEN EN GESCHEIDEN HOUDEN
Artikel 4
1. Vergunninghoudster dient onderstaande gevaarlijke afvalstoffen gescheiden op te slaan
en te be-/verwerken:
afgewerkte olie;
oliehoudende boorspoeling en boorgruis voor zover de oliefractie geschikt is voor
bewerking tot een olie die geschikt is voor het oorspronkelijke doe!;
oliehoudende afvalstoffen die worden be-lverwerkt tot brandstof;
otiehoudende afvalstoffen die worden be-/verwerkt ten behoeve van nuttige
toepassing;
regenereerbare halogeenarme oplosmiddelen.
2-Vergunninghoudster

dient de wijze waarop zij uitvoering geeft aan het eerste lid, te

....
.i_ .i. .
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beschrijven in de in artikel 6 bedoelde acceptatieprocedure.
3. Wet is verboden gevaarlijke afvalstoffen
als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze
gevaarlijke afvalstuffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met
het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de
conr;entraiiegrenswaarde van stuffen als bedoeld in bijfage ti van het Besluit aanwijzing
gevaarlijke afvalstuffen (Baga) niet ianger worden overschreden. #et is uitsluitend
tuegestaan deze stoffen als gevaarlijk afval te verwijderen.

ACCEPTATIE
Artikel 5
Vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaarlijke afvatstoffen
als
bedoeld in artikel 3 te accepteren conform het acceptatieplan ats beschreven in artikel 6.
Vergunninghoudster mag geen onderscheid maken in de acceptatievoorwaarden die voor
aanbieders van dergelijke gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd.

Artiket 6
1. Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvatstoffen aanbieden
aan de inrichting, op verzoek schrifielijk mee te delen welke afvalstoffen door de
inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepfeerd mogen worden. Indien blijkt
dat een aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen
bevat, dient de
vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen
te nemen om herhaling te voorkomen, een en ander conform de acceptatieprocedure.
2. Vergunninghuudster is verplicht de in de bijlage “acceptatiedocument” van de aanvraag
opgenomen beschrijving van de acceptatieprocedure toe te passen.
3.Ten minste drie maanden voor het in bedrijf nemen van een nieuwe installatie dient een
beschrijving van de acceptatieprocedure ter goedkeuring te warden voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Deae beschrijving inclusief de in het vierde lid bedoelde
wijzigingen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage 1 van deze vergunning.
4. Wìjzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, schriftelijk
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De beschrijving van
de acceptatieprocedure moet volduen aan de randvoorwaarden in bijlage I van deze
vergunning.
5. De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief goedgekeurde wijzigingen).

ADMINtZJ!-RATE
Artikai 7
i. Vergunninghoudster is verplicht de in de bijlage “acceptatiedocument” van de aanvraag
opgenomen opzet en wijze van uitvoering van de administratie toe te passen.
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2. Ten minste drie maanden voor het in bedrijf nemen van een nieuwe installatie dient een
beschrijving van de administratieprocedure ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten. Deze beschrijving inclusief de in het vijfde lid bedoelde
wijzigingen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden in bijlage II van deze vergunning.
3. Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze
zijn doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring te worden vaorgelegd aan Gedeputeerde
Staten. De beschrijving van de administratieprocedure moet voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage 11 van deze vergunning.
4, Re vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde administratieprocedure (inclusief goedgekeurde wijzigingen).

fAR1EVEN
. .. . F.z.; ::,,

Artikel 8

..,.

.j;;
::..

Op een daartoe strekkend verzoek van de Gedeputeerde Staten of van de directeur
Afvalstoffen dient vergunninghoudster de hoogte en opbouw van de ín rekening te brengen
bedragen binnen eén maand na dit verzoek schriftelijk mede te delen aan de Gedeputeerde
Staten en de directeur Afvalstoffen.
STAGNAT1E
Artikel 9
1. Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan Gedeputeerde
Staten en aan de directeur Afvalstoffen. Deze mededeling dient gegevens te bevatten
over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen
die worden genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te
voorkomen. Tevens moet vergunninghoudster aangeven uf en zo ja welke
vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd.
2. In geval dat tengevolge van stagnatie afvalstoffen door vergunninghoudster niet meer
kunnen worden verwerkt conform de minimumstandaard, dient dit afval te worden
afgegeven aan een vergunninghouder die deze afvafstoffen wel op deze wijze kan
bewerken.
PRUDUCTSFfEC1FICATIES
Artikei 10
1. Indien blijkt dat na be-/verwerking de geproduceerde (afval)stoffen niet voldoen aan de
vereiste specificaties die gelden voor hergebruik/nuttige toepassing en derhalve voor
verdere belverwerking moeten worden afgevoerd als afvalstof dient dit onverwijld te
worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen één maand na constatering dient
Gedeputeerde Staten schriftelijk te worden geïnformeerd over de geconstateerde
afwijking. Daarbij dient de volgende informatie te worden overgelegd:

.. .i i. .

vervofgvel: 43
hoeveelheid afvalstof die niet aan de specificaties voldoet;
aard van de afwijking;
oorzaak van de afwijking;

maatregelen die worden getroffen om deze afwijking in de toekomst te voorkomen.
2. Vergunninghoudster mag de, na bewerking verkregen, minerale otiepraducten uitsluitend
toepassen als brandstof of in het hartdelsverke@r brengen als brandstof (gereed
product), indien deze voldoen aan de specificaties die zijn opgenomen in bijlage IV van
deze verkfaring. De analyses moeten worden uitgevoerd cunfurm de in bijlage tV
aangegeven anatysemethoden.
3. Vergunninghoudster mag de, na bewerking verkregen, minerate otieproducten
uitsluitend
in het handelsverkeer brengen als brandstof (halffabrikaat), indien deze voldoen aan de
specificaties die zijn opgenomen in bijlage V van deze verklaring. De analyses moeten
worden uitgevoerd conform de in bijlage V aangegeven analyse-methoden.
4. Vergunninghoudster dient, voordat de aflevering van de ín het tweede of derde Iid

bedoelde brandstof pfaatsvindt of voordat inzet voor eigen gebruik pIaatsvindt, het
vlampunt, het watergehalte, het sedimentgehalte, het totaat gehalte aan organische
hatogeenverbindingen, het gehalte aan pojychlaorbifenyten
en het zwavelgehalte te
bepalen en in een analysestaat vast te leggen,
5. Op verzoek van de afnemer dient vergunninghoudster bij aflevering in Mederland van de in
het tweede of derde lid bedoelde brandstoffen een analysestaat te overhandigen aan de
afnemer, waaruit blijkt dat de samenstelfing van de vervaardigde brandstof voldoet aan
de brandstofspecificaties zoals deze zijn opgenomen in bijlage IV respectievelijk bijlage
V.
6. Indien de door de vergunninghoudster vervaardigde oliehoudende stromen niet voldoen
aan de specificaties die zijn opgenumen in bijlage IV respectievelijk bijlage V van deze
verklaring, moeten deze oliehoudende stromen, voor zover deze worden afgegeven ten
behoeve van nuttige toepassing met energieterugwinning, worden afgegeven als een
gevaarlijke afvalstof.
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7, Indien vergunninghoudster in afwijking van het zesde lid de bedoelde gevaarlijke
afvalstoffen wenst af te geven aan een vergunninghouder die deze afvafstoffen niet
verwerkt door middel van verbranden met energieterugwinning of de geproduceerde
stof wenst af te geven als product, niet bestemd voor de productie van brandstof, dient
hiervoor schriftelijke toestemming te zijn verkregen van Gedeputeerde Staten van
Groningen en de directeur Afvafstoffen van het Ministerie van VRC?M. 5ij de aanvraag
van deze toestemming moeten retevante analysegegevens van de afvalstroom worden
opgegeven alsmede de naam van het bedrijf waaraan wordt afgegeven en de wijze
waarop de (afval)stuffen bij dit bedrijf zullen worden verwerkt/toegepast. Tevens dient
bij deze aanvraag conform de systematiek van paragraaf 6.3.1 van het MJP-GA Il te
dan wel hoogwaardiger beworden aangetoond dat sprake is van een getijkwaardige,
/verwerking of toepassing van de bedoelde (afval)stoffen dan de be-/verwerking zoats
genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a.
8. Binnen drie maanden na het operationeel worden van de speciaal voor de verwerking van
kwikhoudende afvalstoffen op te richten PEG-lijn dient een analyse te worden
uitgevoerd, specifiek gericht op het gehalte aan kwik in het synthetische basalt. De
analyse-gegevens dienen, zodra deze beschikbaar zijn, aan Gedeputeerde Staten en
de directeur Afvalstoffen te worden gezonden.
PROEFNEMINGEN

Proefneming innovatieve techniek
1. Het is vergunninghoudster toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer
innovatieve techniek toe te passen dan beschreven in artikel 3, mits hiervoor voorafgaand aan de proefneming, schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is
verkregen. Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens
voorafgaand aan de proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan Gedeputeerde
Staten en aan de directeur Afvalstoffen:
een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met
a.
vermelding van de capaciteit;
het doel en de functie van de innovatieve techniek;
b.
een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico’s en
c.
de bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve
techniek;
d.
een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvalstoffen tijdens
e.
de proefneming;
f.
de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen;
de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de verwachte
CL
fysische/chemische/toxicotogische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
h.
een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria
eniof acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;

. ... . i.
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de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
schrifieiijke stokken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grsnd van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is gelegaiiseerd;
de wijze waarop de resultafen van de proefneming worden gerappotieerd.

2. Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij wijze van proef,
afvatstromen zoals bedoeld in het derde lid, worden behandeld, moeten bij de te
verstrekken gegevens ais bedoetd in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in
het derde lid, onder a, b en c worden verstrekt.
Proefneming andere afvalstoffen
3. De vergunninghoudster mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor
vergunninghoudster geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming is verleend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan
de proefneming schrifietijk te worden verstrekt aan Gedeputeerde Stateen en de
directeur AfvatsMfen:
a.
productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch&xicatagische specificaties van
de afvatstrtf (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof be&eft);
b.
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid van de afvalstaf;
de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigec.
rende acceptatiecriteria vour de betreffende be- enlof verwerkingsmethode;
de wijze waarop de te behandeten afvatstof wordt be- enlof verwerkt;
d.
e.
de wijze waarop bij de uitvoering van de proef deur middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f.
de verwachte massabatans waarin aandacht YOQ~ de emissies naar de verschiltende milieucumpartimenten, energieverbruik en reststromen;
g.
de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische
/chemischerr2oxiculogische
specificaties en eventuete hergebruiksmogetijkheden;
een opgave van de geplande aanvangsdatum, atsmede van de duur van de
h.
pruefneming;
i.
de geschatte hoeveefheid van de afva4staf die jaarlijks in Nederland vrijkomt;
de geschatte hoeveelheid van de afvalstuf die in de installatie kan worden behanj-

deld;
k.
1.

een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de
fe beproeven afvalstof;
de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.

Algemeen
4. Gedeputeerde Staten kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in het
eerste enlof derde lid toestemming onthouden dan wet nadere eisen stelten aan de
proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van
de bij de proefnemingen te verwerken .hoeveelheid materiaat betekenen, Tevens kan
Gedeputeerde Staten nadere eisen stelIen aan de milieuhygienische randvoorwaarden
van de proefnemingen.
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5. Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming ais bedoeld in het
eerste en/of derde lid, dan nadat de schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten
is ontvangen.
6. De resultaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan
Gedeputeerde Staten en aan de directeur Afvalstoffen
van het Ministerie van VRUM
worden overgetegd. indien de proefneming voor vergunninghoudster aanleiding geeft
tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster tevens te rapporteren
over de door vergunninghoudster te nemen acties.

RAPPORTAGE

1. De vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van
de goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. In
deze rapportage dient tenminste de volgende informatie te zijn opgenomen:
a.
de hoeveetheid afvafstoffen die in elke be-/verwerkingsinstaHatie is verwerkt, indien
relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-lverwerken
afvalstoffen;
b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze
waarop deze zijn verwijderd;
de maatregelen die zijn genomen dan wet zullen worden genomen om de bij de beC.
/verwerking ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van
de Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (faten) be-/verwerken binnen de
inrichting dan wel bij derden;
d.
een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande
jaar; hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht;
e. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resuftaten met de in het MER
van vergunninghoudster en in de aanvraag gehanteerde uitgangspunten.
liet overleggen van de genoemde gegevens dient per be-lverwerkingsinstaltatie te
geschieden- De wijze waarop de rapportage dient plaats te vinden, behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een voorbeeld van de wijze waarop de rapportage
kan plaatsvinden is in de tabel en bijbehorende toelichting in bijlage 511 opgenomen.
2, De in het eerste lid genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten en aan de directeur Afvalstoffen te worden
toegezonden.

‘s-Gravenhage,
De Minister voornoemd,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
0.1. de directeur Afvafstoffen,

mr. W.J.K. Brugman

EWtA$E 11
Acceptatie
&ehoort bij de verkhring van geen bedenkingen van
North Refinery te Deffzijl

RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATIE-PROCEDURE
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de
vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden
gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet
beschreven worden hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder geval de volgende
gegevens te bevatten:
A.De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten
minste moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de
primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden
geanalyseerd.
8. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht)
plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien
gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het
“standaard’ vervoerscontrad.

.. . . . -.
.:j: ‘Yy.

C. Een beschrijving van de aanteveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande
gegevens zijn verwerkt:
- wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
- wijze van verpakking;
- de minimale en/of maximale partijgrootte;
- eventuele standaard aanteveringscontracten.
D.

Een beschrjjving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in
wetke gevallen afvalstuffen direct in het proces worden gebracht,

E.Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande
gegevens zijn verwerkt:
- de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be/verwerkingstechnieken;
- de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit,
vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etc);
- de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
- verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvatstromen.
F. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt
voldaan, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarup wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
- de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
- de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
- de duur en ptaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
- of de analyses in een eigen bedrijfstaboratorium
worden uitgevoerd of in een extern
laboratorium;
- de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezeifde primaire
ontdoener worden beoordeeld.

i. . . .i.._.

G. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiëte administratie, de
meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de provinciale mifieuverurdening
en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.

BIJLAGE Ii
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Onder goederen wordt in deze bijlage verstaan alie gevaarlijke afva#stcSen en daarmee
verband houdende productstromen. l-lieronder zijn in ieder geval begrepen atle stoffen die
worden toegevoegd dan wel afgescheiden van de gevaarlijke afvafstoffen.

. ...

A.De administratie moet zodanig van opzet zijn dat atle bewegingen van de goederen
binnen het bedrÍjf kunnen wurdsn vastgelegd. Daatioe dient een duidelijk struomschema van de goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de
ter goedkeuring op te sturen administratie te worden gevoegd.
B.Periodiek dient de vergunninghouder/ster een voorraadopname te maken en vast te
stellen dat de goederenbeweging in evenwicht is. Optredende verschilfen dienen te
worden verklaard.
C.

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële
administratie.

D.

De administratie dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
Voor wat betreft de ingaande goederenstroom per ontvangst:
- de datum van acceptatie en binnenkomst;
- de ontdoener;
- de aard van de goederen en de afvalstoffencede;
- de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij
vermeld het soortelijk gewicht’);
- de wijze waarop de goederen zijn ontvangen (cylindernummer, kentekennummer bij
bulk, He);
- een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
- het tarief dat in rekening is gebracht;
- het bedrag dat is betaald of is ontvangen.
Voor wat betreft de uitgaande goederenstroom:
- de datum van de afgifte;
- aan wie de goederen werden afgeleverd;
- aard van de goederen en de afvalstoffencode;
- de hoeveetheid in de eenheid van de administratie (kitogrammen of liters met
vermeld het soortelijk gewicht’);
- de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
- een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
- het tarief dat in rekening is gebracht;
- het bedrag dat is betaald of is ontvangen.

daarbij

Voor wat betreft de op- en overslag van de goederen:
- het gebruikte matetiaal bij ompakken en eventuele hulpstoffen;
- de exacte positie van de goederen (coördinaten, vaknr., etc.);
- optredende verschillen in kilogrammen of liters’.
Voor wat betreft de productie of be-/verwerking van de goederen (alleen indien vergunning
is verleend voor het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen):
- de hoeveelheden be-/verwerkte (grond)stoffen enlof afvalstoffen;
’ Indien nodig moet er rekming wnráen gehouden met de invtoed van de temperatwr op de geregistreerde gegevens, Een
omrekening dient dan ptaats te vinden naar litws bij WC.

- de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of be/verwerking van de afvalstoffen;
- de optredende verliezen uitgedrukt in kilugrammen enlof liters’;
- een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen.

:y...
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Rapportage
Behoort bij de verklaring van geen bedenkingen van
North Refinery te Delfzijl
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Bijlage II t

foefichting op de tabel behorende bíi het rapportage-artikel
De tabel moet worden ingevulcf voor iedere bewerkingsinstal-Mie waar de verklaring uan
geen bedenkingen op toeziet. l-lierbij dient rekening te worden gehouden met de volgende
onderdelen,

,ij.

7. Bij “Afvalstof’ (kolommen 1 en 4) dienen de diverse categorieën afvalstoffen die worden
bewerkt dan wel bij bewerking zijn ontstaan afzunderlijk te worden genoemd.
2. Onder “Ontvangen” (kolom 2) dient de hoeveelheid ontvangen afvalstoffen in eenheid van
registratie (kg) te worden vermeld.
3. Onder “Bewerkt” {kolom 3) dient de hoeveelheid bewerkte afvalstoffen te worden vermeld.
4. Onder “Woeveelheid”’ (kolom 5) dient de hoeveelheid producffreststof/afvaIstof te worden
vermeld die na bewerking resteert.
5. Onder “Percentage” (kolom 6) dient het qucWnt van de hoeveelheid product/reststof/afvalstof en de ingaande hoeveelheid afvalstof te worden vermeld. Dit cijfer
geeft inzicht in het rendement van de installatie.
6.Under “Afvoer naar” (kolom 7) dient de naam van de vergunninghouder aan wie de
afvalstof wordt afgegeven te worden vermeid. tndien er sprake ís van producten die op
de markt worden gebracht is het niet noodzakelijk atle afleveradressen te noemen,
maar kan worden volstaan met de term “product”.
7. C?nder “Hoeveelheid” (kolom 8) dient de hoeveelheid die naar een vergunninghouder is
afgevoerd te worden vermeld.

VOORBEELD RAPPORTAGE CRYOGENE VERF BEWERMNGSINSTALLATIE

Zoals uit de tabel blijkt is in 1995 13.498 x1@ kg afval veruverkt in de cryogene installatie. Dit is een toename met 7.256 x1@ kg ten opzichte van 1993. Door deze stijging is de capaciteit
nu voor 84 % benut (maximale capaciteit 16.000 x-10’ kg), uItgaande van een Wee-p4oegendienst.
Verder wordt opgemerkt dat het percentage metaai dat na bewerking resteert verder
stijgt ten opzichte van de vorige jaren. Dit word& waarschijnlijk veroorzaakt doordat de consument steeds meer aandacht besteedt aan preventie en scheiding aan de bron. De fractie
hoog-calorisch afval wordt momenteel aangeboden aan eep.~~erbrandlngsinstal~atie
ter vernietiging dan wel als bran+!nf aan de cementindustrie. Momenteel wordt een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om de verfslwdge zadani& ,,irogen dat de vaste fractie kan worden ingezet als vulstDlii,:,,,::,iiiwacht Wordt dat de komende jaren het aanbod van verfafval
terug zal lopen. Om de instaflatie qaximaal.Je benutten, wÖ’?dt onderzocht welke afvalstoflen verder kunnen worden beijverwerkt in de huidige instaUatie. @dacht S$KVCJ~ daarbij aan
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Bijlage IV

SPECIFICATIES NINERALE

water

ASTM D@YlP?4

Max. 2

Sediment

ASTM D-473JIP53

max. 0,5

Totaal

Zie het daartoe
strekkend besluit

max. 50

organische

Zie het daartoe
strekkend besluit

OLIEPRODUCTEN

(GEREED PRODUCT)

max. 2

Vrij van zichtbaar
water

Vrij van zichtbaar
water

% VUlurne

max. 0,25

max. 0,07

max. 0,07

% gewicht

max. 50

max. 80

max.50

f-wkg
berekend als chloride

congeneer 28,52,
101,118, 138, 153 of
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Bijlage V

SPEClFlCATfES MlNERALE ULlEPRODUC-l-EN (HALF
Grenswaarden
. . .. .

zware stuokotie
zeescheepvaart

zware stookolie
binnenlands gebruik

gasolie
zeescheepvaar

Vlampunt

ASTM EI-93179

min. 55

min. 55

min. 43

Water

A§TM D-95/tP74

max. 2

max. 2

max. Cl,05

Sediment

ASfM D-47311 P53

max. 0,7

max. 0,s

max. 0,l

Totaal organische
hatogeenverbindingen

Zie het daatiae
strekkend besluit
op grond van de
Wm

max. 50

max. 58

max. 50

Zie het daartoe
strekkend besluit
op grond varr de
Wm

max. 0,5

max. Cl,5

max. 0,s
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GEDEPUTEERDE S?ATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 6 juli 1999,
Nr.

: 99/ 10.153/27, ZWK

Procedurenummer : 4995
Verzonden

: 16 juli 1999.

Beslissen bij dit besluit op de vergunningaanvraag van Refining & Trading Holland B.V. te
Delfzijl.

1. AANVRAAG VERGUNNING.
Op 3 augustus 1998 ontvingen wij van Refitting & Trading Holland B.V. (handelsnaam North
Refinery) te Delfzijl een aanvraag om vergunning.
North Refínery vraagt daarbij om een vergunning voor het lozen van procesafvalwater en
huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering en van huishoudefijk afvalwater, hemelwater en
drainagewater op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen hoofdwat.ergang, gelegen in het
beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa. Tevens vraagt Not-th Refinery vergunning voor het
kxen van procesafvalwater en huishoudelíjk afvalwater op oppervlaktewater tot het moment waarop
tozing op de openbare riolering kan plaatsvinden.

..-.:::

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 1 en Iid 2 van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO).

11.

GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben met betrekking tot deze 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).
Daarnaast is gelijktijdig de aanvraag ingediend voor vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer (Wm) bij Provincie Groningen. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt later in
1999 ingediend bij de gemeente Delfzijl.

.;.
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Omdat de Wm en de WVO aanvragen gelijktijdig zijn ingediend en inhoudelijk samenhangen, wsrden
ze gecoördineerd en is de inhoudetijke behandeling, voor zover van toepassing, op efkaar afgestemd.
Bij de aanvragen is een miIieu-effectrapport (MER) gevoegd.
Naar aanleiding van de WVO en Wm vergunningaanvragen en het MER, zijn door het bevoegd gezag
in samenwerking met VRUM, aanvullingen gevraagd (bi.i brief van 9 september f998, nr.
98/12.296/37,RMM). De aanvullingen zi,jn op f 1 september 1998 door North Refirtery verstuurd naar
het bevoegd gezag. f3e Wvo en Wm vergunningaanvragen zijn nadien ontvankelijk geacht en het
MER aanvaardbaar. Re aanvulfingen zijn naar aífe belanghebbenden en adviseurs verstuurd.
Zoals hierboven gesteld is de aangevraagde Wm vergunning een besluit bij de voorbereiding waarvan
een MER moet worden gemaakt (artikel 7.27, fid 1 Wm). In verband hiermee is de aanvraag om
vergunning gelijktijdig met het MER bekendgemaakt {art. 7.29jn 13.2 Wm). Voorts is een ieder in de
gelegenheid geweest over het MER schriftelijk opmerkingen in te brengen (art. 7.23 Wm) alsook om
dat mondefing te doen tijdens een daartoe gehouden openbare zitting (art. 7.24 Wm).
De schriftelijke, respectievelijk mondeling over het MER naar voren gebrachte opmerkingen,
alsmede de over het MER uitgebrachte adviezen, zijn in de overwegingen van deze beschikking
besproken en wel op dezelfde voet als de ten aanzien van het ontwerp van deze beschikking
uitgebrachte adviezen en ingediende bedenkingen (art. 7.37, lid 1 Wm).

1x1.

BEfiXHHRIJVlNG

VAN MER EN AANVRAAG.

Hl.1

Achtergrond van de aanvrager:
North Refinery gevestigd te Delfzijl maakt sinds tweejaar deef uit van Thermo Electron Carporation.
Het is geplaatst in het nieuwe bedrijf Tbermo Euro Te& North Refinery wil in de toekomst een
belangrijke plaats innemen in Nedertand op het gebied van behandeling van zowel vloeibare als vaste
reststoffen, waterzuivering en ertergievoorziellifig. Dit is uitgewerkt in het zogenaamde Recycling and
Utiiities North (RUN) concept. In het RUN concept zullen bestaande en nieuwe activiteiten worden
@ntegreerd tot een hoogwaardige be- en verwerkingseenheid waarin diverse ingangsctromen
omgezet worden tot afzetbare producten en energie.
Huidige ea toekomstige activiteiten:
If1.2
De aanvraag heeft betrekking op zowel de huidige activiteiten als op het RUN initiatief.
Momenteel bestaat North Refinery uit een raffinaderij waar mengsels van ruwe aardolieproducten,
otie/water/sfibmengJels en oliehoudende boorspoeling en boorgruis, waaronder gevaarlijke
afvalstoffen, worden bewerkt tot bruikbare brandstoffen zoals bertzinecomponenten, gasolie,
dieselolie en stookolie. Re verwerkingscapaciteit is maximaal t 50.000 tonljaar.
Verder worden boorspoeling en boorgruis bewerkt in de boor~ruisrecycfingpfant (BRP) met een
capaciteit van 10.000 ton/jaar. In de boorgruisrecyclingplant wordt boorgruis dat verontreinigd is met
boorspoeling (‘oil based mud”) gescheiden in boorgruis, water en olie. Het doel van de BRP is om de
boorolie die zich in het boorgruis bevindt zo veel mogelijk terug te wirmen. Deze olie kan hergebruikt
worden als boorspoeling. Het afvalwater wordt in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het bedrijf
gezuiverd.
In de nieuwe activiteit, het RUN initiatief, wordt een complete inrichting gerealiseerd die een zeer
gevarieerd aanbod van ingangsstromen kan be- en verwerken waarbij toepasbare producten en
energie worden verkregen. Het betreft twee categorie&% ingangsstromen, namelijk invoer voor de
olielijn en invoer voor de PEC-lijn (Product- en EnergieCentrale).

5

Daarnaast vindt er capacíteítsverdubbeling van de BRP plaats, de BRP is een onderdeel van de
olíelíjn.
Onder de olielíjn wordt de productielíjn verstaan waarin oliehoudende reststromen bewerkt worden
tot verhandelbare producten zoals benzinecomponenten en oliesoorten.
In de PEGlijn worden uiteenlopende (momenteel nog te storteniverbranden) afvalstoffen verwerkt tot
verhandelbare producten zoals synthesegas, synthetisch basalt, metaalschroot en
metaaloxideconcentraat. fn de installatie vinden de processen pyrolyse, smetten en vergassen plaats.
Doel van de PEC is het produceren van synthesegas uit de organische fractie van het ingevoerde
materiaal en het omzetten van de niet-brandbare fractie in bruikbare bouwstoffen en
metaalverbindingen.
Het RUN initiatief wordt in fasen uitgevoerd. Naar verwachting zal in de eerste fase (volgens
planning in 2001) ongeveer 160 ktom’jaar in de olielijn en 90 kton/jaar in de PK-lijn worden
verwerkt. In de eindfase (volgens planning in 2009) wordt de capaciteit vergroot tot het verwerken
van maximaat 600 kton ingangsstoffen per jaar, waarvan ongeveer 350 kton in de olielijn en 250 kton
in de PEC-lijn.

.... i., .: .

111.3
Afvalwaterstromen:
Vottedigheidshalve wordt opgemerkt dat de hieronder te noemen afvalwaterstromen AW- ( tot en rnct
AW-3.4 corresponderen met de ze5 afvalwaterstromen welke worden onderscheiden op pag. 2 oder
vraag 4 van de aanvraag (het aanvraagformulier). Met betrekking tot deze zes aangevraagde
afvatwaterstromen moeten de volgende gegevens en omstandigheden bij de beoordeling in
aanmerking worden genomen.
De bij het bedrijf vrijkomende afvalwaterstromen zijn in de huidige situatie de volgende:
AW-1: hemelwater en drainagewater;
AW-2: huishoudelijk afvalwater;
A W-3, 1: effluent van de PACT-installatie (biologische zuiveringsinstallatie met poederkooldosering).
Vanaf de start van de nieuwe activiteit (eerste fase) zal er een andere waterhuishouding worden
ingericht, omdat een deel van het water een andere bestemming krijgt. Het meest vervuilde water zat
naar de vergasser van de PEC worden gevoerd. A Is gevolg van nieuwe processen, vindt er vanaf de
eerste fase uitbreiding van de afvalwaterstromen plaats, Deze zíjn:
A FY-3.2: effluent afkomstig van de biorotor;
A W-3.3: procescondensaat van de gaskoeler in de PEC-tijn tijdens onderhoudswerkzaamheden;
A W-3.8: zout water van de zuurgaswasser van de PEC-lijn,
De genoemde afvalwaterstromen kunnen ats volgt worden beschreven.
A W-1: Het hemelwater en drainagewater zijn afkomstig van onverharde terreindelen, waar geen
productieactiviteiten en op - en overslag van producten plaatsvinden.
AF,?: ttet huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen van het bedrijf en
wordt nu gezamenlijk met het hemelwater en drainagewater op een ten zuidoosten van het bedrijf
gelegen watergang geloosd.
AW-3.I:De behandeling van het afvatwater geschiedt in een biologische waterzuiveringsinstaIlatie
met toepassing van Puwder Activated Carbon Treatment (hierna PACT genoemd).
Dit is een actief-StibinstaIlatie waarbij actief kool gedoseerd wordt voor het adsorberen van moeilijk
afbreekbare stoffen. in de huidige situatie worden alle afvalwaterstromen (uitgezonderd hemelwater,

.,....-...
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drainagewater en huishoudelijk afvalwater) in de PACT-installatie ge2uiverd en vervolgens op
oppervlaktewater (de Oosterhornhaven) geloosd. Zodra de openbare riolering gereed is, wordt hierop
getoosd.
AW-3.2:In de biurotor wordt het droogcondensaat (het condensaat wat vrijkomt bij het drogen van
slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen) van rwzi-stib behandeld. In een biorotor zijn mieroorganismen gehecht aan dragermateriaal. Door de rondgaande beweging wordt de
zuurstofvoorziening geregeld.
AW-3.3:I-M procescondensaat van de gaskoeler in de PEGlijn wordt deels gebruikt als injectiewater
bij de vergasser en deels ais suppletiewater voor de koehoren van de PK-unit.
Er zal alleen procescondensaat worden geloosd tijdens onderhoudswerkzaatnbed~n aan de PEC-lijn.
AW-3.4:Voor de behandehng van de zoute spuistromen van de zuurgaswassers uit de PEC-lijn wordt
een fysisch-chemische waterzuivering geïnstafleerd voor de verwijdering van zware metalen.
De zuivering bestaat uit een (stof)filter (hier wordt het merendeel van de verontreiniging als
filterkoek teruggewonnen) en een ultrafilter (hier worden met behufp van natronloog opgeloste zware
metalen neergeslagen als fíjnverdeelde hydraxiden en verwijderd). Het filtraat zal tenstoBe geloosd
worden.

tV.
1V.I

GRQNDCN

VAW DE BESLISSING.

Aansluiting op het ceittraaf rioolstekt

Uit de aanvraag (pag. 1, vraag 2, ad b) blijkt dat het de bedoeling is dat alle afvalwaterstromen, met
uitzondering van schoon hemelwater en drainagewater, zullen worden geloosd op de riolering.
Volledigheidshalve merken wij op dat in de aanvraag met het woord “riolering” wordt gedoefd op het
(centrale) rioolstelsel van het industrieterrein van de gemeente Delfzijl, welk terrein wordt beheerd
door Groningen Seaports (voorheen Havenschap Delfzijl) en op wetk terrein ook de inrichting van
North Refinery is gelegen. Waar in deze beschikking in verband met de lozingen vanuit de inrichting
van North Refinery wordt gesproken over “de riolering” of “het riool” wordt daarmee bedoeld het
rioolstetset van het industrieterrein, voor zover niet blijkt dat het gaat urn de bedrijfsriolering op het
terrein van de inrichting; ter onderscheiding van de bedrijfsrìolering wordt het riootstelsei van het
industrieterrein in de onderhavige beschikking soms ook wei aangeduid als “openbare rísfering”.
In de aanvraag (pag. 1, vraag 2, ad b in samenhang met pag. 6, vraag 38, laatste alinea) wordt
vermeld dat, zolang de riolering nog niet gereed is en aansluiting daarop nog niet mogelijk is,
alsmede bij het optreden van calamiteiten, de lozing van de desbetreffende afvalwaterstromen
(d.w.z. alle afvalwaterstromen met uitzundering van schoon hemetwater en drainagewater, AW- 1)
moet kunnen plaatsvinden op oppervlaktewater.

,;.

Wij stellen voorop dat, teneinde de restvervuiting van het efflluent zoveel mogelÍjk te reduceren, het
noodzakelijk ís dat de lozingen op het oppervlaktewater, zoals deze thans nog pIaatsvinden, op zeer
korte termijn worden beëindigd en met spoed wordt overgegaan tut fozing op de riolering.
Dit laat onverlet dat, zolang de aansluiting op de riolering nog niet heeft kunnen plaatsvinden,
alsmede in situaties waarin geen lozingen op de riolering kunnen plaatsvinden ats gevolg van niet aan
het bedrijf toe te rekenen omstandigheden, het redelijk is dat het bedrijf over de mogelijkheid
beschikt urn de hxzingen te laten plaatsvinden op oppervfaktewater, in casu de Oosterhornhaven;
de aan deze beschikking verbonden voorschriften 21 en 22 voorzien hierin.
Wel dient, zoals eerder is overwogen, lozing op de riolering voorop te staan. Dit is ook tot
uitdrukking gebracht in zowel de volgurde als de bewoordingen van de onderdelen 1 en II van het

dictum van deze beschikking, In verband met de riolering en de voorziene aansluiting van de
inrichting van North Refinery daarop, merken wij nog het volgende op,
Het rioolstelsel van het industrieterrein is in juni 1995 door Groningen Seaports in gebruik genomen.
in aprif 1996 is geconstateerd dat de riolering op diverse plaatsen was aangetast. Tot op heden is fret
nog niet mogefijk om op het rioolstelsel te fazen. Planning is dat in het begin van 1999 het riool weer
in orde is.
Het rioolstelsel in het gebied rond de Oosterhornhaven is aangelegd om rechtstreekse lozingen van
afvalwater op provinciaal oppervlaktewater te beëindigen en in een rioofwaterzuiveringsinstaffatie te
zuiveren.
Voor North Refinery houdt dit in dat het procesafvalwater (de afvalwaterstromen AW-3.1 tot en met
AW-3.4) op het riool dient te worden aangesloten. De aansluiting van proceswater op fret riool is
noodzakelijk voor het verder reduceren van de restvervuiling van het effluent.
Daarnaast dient het huishoudelijk afvalwater (AW-2) op het riool te worden aangesloten.
Omdat het huishoudelijk afvafwater in de huidige situatie gemengd wordt geloosd met hemelwater en
drainagewater, dient het bedrijf eerst een rioferingspfan op te steIlen, aangezien in de nieuwe situatie
het huishoudelijk afvalwater immers een afzonderlijke stroom zal vormen. In dit plan dienen o.a. een
plattegrond van het te rioleren gebied, de berging in de riolering, afwaterend verhard oppervlak,
droogweerafvoer (RWA), de overstorten en de overstortfrequentie en een overzicht van de kosten en
de pfanning die gemoeid zijn met het aansluiten te worden beschreven. Het plan dient binnen drie
maanden rm het verfenen van de vergunning te worden ingediend en behoeft de goedkeuring van de
directeur van het Z.P.G. Afhankelijk van de voorzieningen die nog moeten worden uitgevoerd, wordt
door de directeur een termijn gesteld waarbinnen aansluiting dient te worden gerealiseerd.
IV.2

..
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Acceptatie van de lozing

AW-1:
Rit hemelwater en drainagewater ís niet verontreinigd en kan derhalve op het oppervlaktewater
worden geloosd.
AW-2:
f3e afvoer van het huishoudelijk afvalwater dient afgekoppeld te worden van het hemelwater en
drainagewater en op het riool te worden aangesloten. Hiervoor dient het bedrijf een riofetingspfan op
te stellen, dat ter goedkeuring aan het ZPG moet worden voorgelegd, zoals beschreven in paragraaf
IV. 1 en voorschrift 20.
AW-3.1:
Voor het afvalwater van North Refinery afkomstig van de olie-fijn en te behandelen in de PACTinstaffatie is het volgende aan te geven. Boor North Refinery is onderzoek uitgevoerd
(literatuuronderzoek) naar de waterbezwaarfijkheid van het betreffende afvalwater.
Samenvattend blijkt dat de zwarte lijststoffen in het afvalwater dienen te worden gezuiverd met de
best bestaande techniek, waarbij het PACT-proces a#s de best bestaande techniek (bbt) wordt
beschouwd voor oliehoudende afvalwaterstromen.
De uitgangspunten bij de beoordeling van afvalwaterfozingen {conform het beteid verwoord ín de
derde Nota Waterhuishouding, waarbij het beleid van het Indicatief Meerjarenprogramma Water
(IMP-water) wordt voortgezet) zijn de emissieaanpak en het stand-stiff-beginsel.
De emissieaanpak houdt in dat onafflankefijk van de te bereiken waterkwafiteitsdoefstelfingen een
inspanning moet worden geleverd om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
Voor zwarte-lijststoffen bestaat de emissie-aanpak uit toepassing van de beste bestaande technieken
(bbt).

........
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Naast toepassing van de bbt omvat de emissieaanpak ook eventuele verdergaande eisen op grond van
de geldende waterkwatiteitsdoelsteIting. Daarnaast is het statld-stilt-beginsel van toepassing,
Het stand-stilt-beginsef ge& aan dat bij een toename van bestaande lozingen de emissies in een
beheersgebied niet mogen toenemen.
Het door North Refinery te lozen afvalwater is afhanke&k van de productie. De normen die gesteid
zìjn, zijn afhankelijk van de fasen waarin de productie verkeeti. De PACT-installatie wordt gezien
(literatuurstudie) als de beste bestaande techniek voor het zuiveren van dit specifiek afvalwater.
Rij het stetten van grenswaardeu voor de lozing is uitgegaan van de met behulp van deze techniek
haalbare waarden. Per deelstroom en per fase zijn concentraties aangevraagd. Iedere deelstroom is
beoordeeld op de emissie-aanpak. De opgelegde concentraties zijn piekbelastingen.
0~ opvulling van normen te voorkomen is niet. op de eindstroom maar per deelstroom een maximate
concentratie-eis opgelegd en is VOOF de eindstroom een vrachteis gesteld. Bij de vrachtberekening van
Notih Refìnery is uitgegaan van een momentopname (een daggemiddelde uitgedrukt in kg/dag).
De berekening van de vracht door bevoegd gezag wijkt af van de aangevraagde methode, omdat het
een weergave van de belasting over een geheel jaar is (een jaargemíddetde uitgedrukt in kg/dag).
De vracht wordt berekend uit het gemiddeld etmaaldebiet en de gemiddelde etmaalconcentratie over
minimaal 12 bemsnsteringen De vergunde vracht ti@ 10 lager dan de door Notih Refinery
aangevraagde vracht.
Uitgaande van een worst-case situatie, een eombina& van maximale concentratie en maximaat
debiet, is de invtoed van restveronrreinigingen in het via de riolering (RWZ) te lozen afvalwater op
oppervlaktewater (het Eenskanaal) minimaal. Gezien het feiit dat de vergunde vrachten lager zijn dan
in bovengenoemde worst-case situatie en er nog aanvullend gezuiverd wordt op de RWZi (in plaats
van de huidige directe lozing op oppervlaktewater), zat er naar verwachting geen merkbare toename
zi,jn in het beheersgebied.
In de huidige situatie is de capaciteit van de PAC’T-installatie toereikend. In de eerste en eindfase
dient met een uitbreiding van 40% mpectievelijk 100% rekening te worden gehouden.
De uitbreiding vindt plaats door het plaatsen van een tweede PACT-installatie (op basis van hetzelfde
principe en voldoende capaciteit).
AW-3.2:
Het droogcondensaat RWZI-slib wordt voldoende voorgezuiverd in de biorotar en het efff uent bevat
enket biologisch afbreekbaar materiaal. Dit effluent, met de in voorschrift t 0 aangegeven maximale
concantr&ies, kan op de openbare riolering worden geloosd,
AW-3,3 :
Procescondensaat van de gaskoeler in de PEG-lijn ontstaat tijdens de onderhoudswerkzaamheden-met
een totaal debiet van f 000 m3/jaar in de eerste fase en t 500 m?/jaar in de eindfase, Gezien de hoge
concentraties aan monocycfische aromatische kootwaterstoffen (MAK) en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) zat een deetstroomzuivering moeten worden toegepast om te kunnen voldoen
aan de concentraties zoals genoemd in voorschrift 11, Verder dient het afvalwater via een buffer met
een maximaal debiet van respectievelijk 1.2 en 4.8 m3/dag op de openbare riolering fe worden
geloosd.
AW-3.4:
Het zoute water van de zuurgaswasser van de PEC-lijn bevat een hoge concentratie aan chtoride.
Urn de werking van de rwzi te garanderen kan er maximaal 2200 kg/dag aan CÏ op het riool worden
geloosd. Met enige nadruk, zij het op zichzelf ten overvfoede, merken wij in verband hiermee op dat
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North Refinery gehouden is om de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen ten einde ook in
de eindfase het chloridegehalte tut het genoemde maximale niveau te beperken.
AIgemeen:
Door NR zijn concentraties en vrachten voor de verschillende afvalwaterstromen aangevraagd,
De vrachten zijn berekend uitgaande van een bepaalde verwachting in aanbod en
zuiveringsrendement. Omdat het afvalwater in de RW21 wordt nagezuiverd zijn de aangevraagde
vrachten voor CZV, BZV, N-Kjefdahl en onopgeloste bestanddelen door NR hoger gesteld dan
berekend. Omdat het afvalwater in de RWZI wordt nagezuiverd wordt de aangevraagde vracht voor
CZV, BZV en N-kjeldahl gehonoreerd. Vanwege het niet afbreekbaar zijn van onopgeloste
bestanddelen is de aangevraagde vracht niet gehonoreerd.
Er is gesteld dat de eerste fase in 2001 operationeel is. Omdat het niet geheel ondenkbaar is dat de
uitbreiding later of vroeger ptaats vindt, zijn de normen gerelateerd aan de fases {dus onafhankelijk
van het jaar van uitvoering). De start van de uitvoering van een fase moet worden gemeld.
IV.3
Bodemsanering
North Refinery heeft in de aanvraag genoemd dat er naast het hemelwater en drainagewater ook
verontreinigd grondwater (saneringswater) op oppervlaktewater zal worden geloosd. Door middel van
een aangelegd drainagesysteem kan verontreinigd grondwater worden onttrokken en gesaneerd.
Voor deze activiteit zal een separate Wvo-aanvraag worden ingediend.
JV.4
Tijdelijkheid Wvo-vergunning North Refinery
Ingevolge richtlijn 76/464/l%G mag voor lozing van zwarte-iijststoffen de vergunning slechts
worden verleend voor een beperkte duur. In verband hiermee dient aan de vergunning een termijn te
worden verbonden.
In artikel 7b, lid 5 van de WVO is gesteld dat, indien er een gecoördineerde procedure tussen de Wmen Wvo-vergunning pfaats vindt en er krachtens de Wm overeenkomstig artikel 8.17 van die wet een
bepaling is opgenomen over de termijn waarvoor zij geldt, een aeliike bepafing in de Wvovergunning opgenomen wordt. Aangezien een deel van de Wm-vergunning voor 10 jaar wordt
verleend, zal deze termijn ook voor de WVO gelden.
1V.S
Bezien van de Wvo-vergunning
Ingevolge het Besluit vierjaarlijks bezien van lozingsvergunning (Stb. 1993, nr. SI), bestaat de
verplichting om vergunningen van afvalwaterlozingen waarbij zwarte-lijststoffen aanwezig (kunnen)
zÏjn, tenminste één maal per vier jaar op actualiteit te bezien.
Indien de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde best bestaande techniek niet meer
toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het miiieu en de
ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu, dient de vergunning ambtshalve te
worden aangepast.
IV.6 Overwegingen ten aanzien van de ontvangen adviezen en ingebrachte opmerkingen op
het MER,
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging en tijdens de gehouden openbare zitting,
zijn schriftelijke respectievelijk mondelinge reacties op het MER ingebracht.
Het betrefi de volgende opmerkingen.
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IV.S.1 Schriftelijk ontvangen adviezen en ingerbraehte
op de WVO

opmerkingen, vcmr zover van toepassing

a, Qpmerkingen van Bezirksregiesuag Weser-Ems
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
Er wordt een tiental vragen gesteld over verschillende afvalwaterstromen:
Welke cencentratie aan zout is tc verwachten in het afvalwater en in welke vorm.
1.
7
Wordt er in de toekomst indamping van het zoutwater uitgevoerd,
i.
Kan kwik afkomstig uit aktiefkool in het afvalwater terecht komen.
3
Op welke wijze wordt het afvalwater behandeld.
4.
Welke concentraties aan verontreinigingen zijn in het afvalwater te verwachten.
5.
6.
Waarom wordt het huishoudelijk water zonder zuivering geloosd.
Wordt het in de Oosterbornhaven geloosd,
Wordt regenwater zonder verdere zuivering geloosd. Wordt het in de Oosterhornhaven
7.
geloosd.
Op welke wijze beinvloeden de WKC en de koeling het water,
8.
Ais er een stagnatie optreedt bij de waterzuivering, welke emissie-waarden in het afvalwater
9.
worden er dan overschreden.
Zou het mogelijk zijn om het gezuiverde afvalwater nog verder te laten behandelen door
lil.
derden. Up welke wijze zou dit kunnen worden uitgevoerd.
Er wordt opgemerkt dat zij graag in een gesprek het een en ander witlen bespreken. Tenslotte wordt
aangegeven dat zij pas na het beantwoorden van de bovengestelde vragen, een algemeen standpunt
over het initiatief kunnen vormen.

Naar aanleiding hiervan overwegen wij het votgende.
1.
2.

3.

4,
5.

6.
7.
8.
9.

De tc lozen hoeveelheid zout, gemeten als Cl-, bedraagt iu de laatste fase maximaal 2300
kgldag.
Het is onzeker of er een markt bestaat voor het zout dat na indampen overblijft, het aanbod
aan zout overtreft de vraag waardoor hef weinig marktwaarde heeft. Het indampen van de
zoutoplossing wordt daarom nog nader onderzocht.
Nee; actief kool verontreinigd met kwik wordt in de smelter verwerkt, met volledige
terugwinning van kwik. Er blijven geen reststromen achter. In de PACT-installatie wordt
sdtoon actiefkool gebruikt. Er zijn 2 stromen van actief koof. Eén in de PACTzuiveringsinstallatie en één in de gasfilters.
Het procesafvalwater wordt in een biologische zuiveringsinstallatie (PACT-systeem)
behandeld alvorens het afvalwater geloosd wordt.
Voor de hoeveelheid aan stoffen (de verwachte concentraties aan verontreinigingen in het
afvalwater zijn namelijk per deelstroom beschreven) wordt verwezel naar de bij deze
procedure horende WVO-aanvraag en hoofdstuk 9 van het MER.
Het huishoudetijk afvalwater wordt nu nog middels septictanks op een naast het bedrijf
gelegen watergang geloosd. Deze watergang wordt bemalen op de Uosterhornhaven.
Schoon hemelwater wordt (tezamen met het huishoudelijk afvalwater) op een naastgelegen
watergang geloosd. Verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en in het proces verwerkt.
De WKC heeft een gesloten circuit en er wordt geen afvalwater en geen koelwater geloosd.
Vanuit de koehoren wordt gcm afvalwater geloosd.
indien er stagnatie optreedt bij de waterzuivering zodat het afvatwater niet verwerkt kan
worden, zal het afvalwater bij het bedrijf worden gebufferd of worden afgevoerd naar derden.
Als deze mogelijkheden wegvallen moeten een of meer afvalwater producerende processen
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worden stilgelegd. Als het afvalwater niet aan de normen voldoet, kan het niet worden
geloosd.
Het gezuiverd afvalwater afkomstig van de PACT-installatie wordt via de riolering naar de
10.
provinciale riooiwaterzuiveringsinrichting afgevoerd voor een 2e zuivering, alvorens lozing
op opperviaktewater plaatsvindt.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat, om meer duidelijkheid te geven over het MEJ? en de aanvragen,
deze stukken nader zijn toegeticht in een mondeling overleg tussen vertegenwoordigers van het
provinciaal bestuur en van enkete van de betrokken Duitse overheidsinstanties.
Naar aanleiding hiervan is geen nader standpunt gevormd door de Bezirksregierung Weser-Ems.

?

b. Opmerkingen van Landkreis Aurich
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
Vanuit het gegeven dat North Refinery een activiteit wil ontplooien in de buurt van het natuurgebied
de Waddenzee, waar bovendien de kuststreek een functie heeft als vakantiegebied, zijn de
opmerkingen opgesteld.
De opmerkingen richten zich op het volgende:
1. Welke verontreinigingen en welke concentraties worden verwacht in het afvalwater dat wordt
geloosd in het Eems-Dollard estuarium.
2. Is er een markt voor de producten zout en kwik.
3- Wordt aktiefkool dat beladen is met kwik in de Waddenzee geloosd (via het afvatwater).
4. Kan het gezuiverde afvalwater aan derden worden afgegeven.
5. Waarom wordt bet huishoudelijk afvalwater zonder zuivering geIoosd.
Tenslatte wordt verzocht om, gezien de genoemde bezwaren, het initiatief niet te vergunnen. Indien
er toch vergund gaat worden, wordt gevraagd een openbaar meetprogramma op te laten stellen, in het
bijzonder voor lucht- en wateremissies.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het voIgende.
1. Het te lozen afvalwater bevat verschillende verontreinigingen. Voor de parameters en
concentraties per deelstroom wordt verwezen naar de Wvo-aanvraag en hoofdstuk 9 van het MER.
2. Het is onzeker of er een markt bestaat voor het zout dat na indampen overblijft, het aanbod aan
zout overtreft de vraag waardoor het weinig marktwaarde heeft. Het indampen van de
zoutoplossing wordt daarom nog nader onderzocht.
Het gewonnen kwik wordt afgezet in bijvoorbeeld de instrumentenindustrie,
3. Nee: actief koof verontreinigd met kwik wordt in de smetter verwerkt, met volledige terugwinning
van kwik. EJ blijven geen reststromen achter. In de PACT-installatie wordt schoon actief kool
gebruikt, Er zijn 2 stromen van actief kool. E&n in de PACT-zuiveringsinstallatie en één in de _
gasfï Iters.
4. Het gezuiverd afvafwater afkomstig van de PACT-installatie wordt via de riolering naar de
provinciale riootwaterzuiver~ngsinri~i~ting afgevoerd voor een 2e zuivering, alvorens lozing op
oppervlaktewater plaatsvindt.
5. Het huishoudelijk afvaiwater wordt middels septictanks op een naast het bedrijf geelegen
watergang geloosd. Deze watergang wordt bernaten op de Oosterhornhaven.
Nu wordt er beperkt gezuiverd door middel van scptictanks. In de toekomst wordt er op het riool
geloosd.
Ten aanzien van de slotopmerking wordt aangegeven dat in de voorschriften een verpIichting tot
meten, bemonsteren en rapporteren wordt opgenomen.

.... .

c. Opmerkingen van Samtgemeisde Bunde (Ustfriesfand)
De inhoud van deze reactie kan puntsgewijs worden weergegeven als volgt:
1. Gedetailhxrde gegevens over de verontreinigingen in lucht en water ten opzichte van de
richtwaarden ontbreken, evenals een beoordeling hiervan.
2. Gezien de af- en aanvoer per schip, dient het risico van scheepsongelukken te worden bepaald.
met daarbij een schatting van de gevolgen voor de Doflard en de Gems,
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Het is de gebruikelijke gang van zaken dat het bedrijf de emissies in de aanvraag voldoende
duidelijk weergeeft zodat het bevoegd gezag deze ernissíes kan toetsen aan de grens- en
richtwaarden en een beoordeling geeft. In de Wm en WVO aanvraag van North Refinery zijn
voldoende gegevens over de luchtemissies en de emissies naar het water opgenomen, zodat het
bevoegd gezag deze emissies kan toetsen aan de grens- en richtwaarden en een becrordeling kan
geven.
2. Ten aanzien van de scheepvaart is diverse wet- en regelgeving van toepassing. Er is geen totaal
verbod, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Navraag bij Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest wees uit dat gezien bet aantal schepen
geen verhoogd risico van scheepsongelukken te verwachten is als gevolg van het RUN initiatief.
d. Opmerkingen van De DyMopers
De inhoud van deze reactie kan puntsgewíjs worden weergegeven als volgt:
Tijdens de hoorzitting bleek dat er geen tolk aanwezig was ten behoeve van de Duitssprekende
insprekers van de ‘Dyklopers’. De ‘Dyklopers’ hebben daarom een verklaring in het begin van de
hoorzitting gegeven. Deze is vervolgens nogmaals op papier gezet:
1. Het RUN initiatiefheeft geen positieve invloed op het Eems-Dollard gebied. Het betreft zelfs een
negatieve invloed. Op basis van afspraken tussen Nederland en Duitsland, dient daarom dit
initiatief niet te worden vergund.
2. Er wordt vastgesteld dat pyrolyse een niet te overzien risico met zich mee brengt.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het vofgende.
I

Van een negatieve invloed op het Eems-Dollardgebied kan naar onze mening, gelet op de inhoud
van de ter inzage gelegde stukken, niet worden gesproken. Voorts zijn er bij ons geen verdragen
bekend die activiteiten verbieden die geen positieve invloed op het Eems-Dollard gebied hebben,
Het RUN initiatief moet bovendien verenigbaar worden geacht met het tussen Nederland en Duitsland geldende Eems-Dotlardverdrag en bij het bij dat verdrag behorende mifíeuprotocol.
2. Er zijn al twee pyrolyse-itlstallaties operationeel. Bij één daqan zijn luchtemissies gemeten.
Re resuftaten zijn gebruikt ten behoeve van het MER. In het MER staat ook de literatuur
verwijzing. Hierbij is gebleken dat deze emissies ruim binnen de Duitse en Nederfandse normen
valten.
e. Upmerkhgen van Die Griinan Kr&sverband Leer
De inhoud van deze brief is overeenkomstig de brief van ‘De Dyktopers’,
f. Opmerkingen van Stadt Norderney
Er wordt aangegeven dat wordt aangesloten bij de opmerkingen van Laadkreis Aurich,
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g. Opmerkingen van mevrouw W. Remmerswaal
De reactie is niet gericht op de WVO.
h. Opmerkingen van De Waddenvereniging
De inhoud van de reactie kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:

3

1. Het wordt betreurd dat de gedoogperiode wordt overschreden en er wordt op aangedrongen zo snel
mogelijk een einde te maken aan de gedoogsituatie,
4. Als tegenwicht voor het flexibel willen zijn van het bedrijf ten aanzien van ingangsstromen, wordt
gevraagd om duidelijke doefvoorschrifien.
5. Ten onrechte is de PKB Waddenzee als toetsingskader niet uitgewerkt.
6. De grotere mitieubefasting is niet afgezet tegen emissies die elders worden vermjnderd;
9. Ten aanzien van de wateremissies wordt de milieubezwaarti~jkheidstoets
als te globaal gezien,
Aanvullende gegevens worden daarom gevraagd.
IO.Het meest milieuvriendelijke alternatief is niet voldoende uitgewerkt.
Geconcludeerd wordt onder andere dat het MER te weinig inzicht biedt in de milieueffecten en risico’s van de voorgenomen activiteit en dat bet initiatief tot een grotere milieubelasting leidt aan de
rand van de Waddenzee.

“..
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Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Dat de gedoogperiode is overschreden, is het gevolg van een aantal onvoorziene omstandigheden,
Wij streven ernaar een einde te maken aan de gedoogsituatie in een tempo dat verenigbaar is met
een zorgvuldige voorbereiding van de beschikking op de voorliggende aanvragen om vergunning.
4. Voor de beperking van de soorten en hoeveelheden aan ingangsstoffen zuIlen doelvoorschriken
worden opgesteld. Op deze voorschriften kan in het kader van de inspraak op de ontwerpbeschikking gereageerd worden.
5. tn hoofdstuk 3 van het MER is uitvoerig ingegaan op de PKB-Waddenzee. Uit de overige
retevante hoofdstukken van het MER en uit de aanvragen alsook uit de overwegingen van de
onderhavige beschikking blijkt dat de emissies naar de onderscheidene compartimenten van het
milieu en de daaruit af te leiden - toename van de - immissies zodanig gering zijn dat van een
beïnvloeding van de Waddenzee en het Eems-Dollardgebied als gevolg van de huidige inrichting
van North Refínery en van de in de komende jaren in het kader van het RUN initiatief te
ontplooien activiteiten geen sprake is.
6. Re LCA methodiek is gebruikt bij het toetsen van de hoogwaardigheid van de verwerking van de
ingangsstoffen met behulp van het RUN initiatief. Sij deze LCA methodiek zijn de vermeden
emissies gegeven die anders vrij zouden zijn gekomen bij het vervaardigen van de producten die
nu met het RUN initiatief worden geproduceerd.
9. Op grond van de aangevraagde hoeveelheden is na toetsing gebfeken dat de restlozing op de
r.w.z,i, en oppervlaktewater aanvaardbaar is.
IO.In het MER is conform de richtlijnen een beperking aangehouden ten aanzien van het meest
milieuvriendelijke alternatief (mma). Het mma moet realistisch zijn (binnen doelstellingen en
competentie liggen) en moet uitgaan van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van
het milieu. Dit is in overeenstemming met andere MER’s en met richtlijl~en/voorscliriften die in de
praktijk ten aanzien van mma’s veelaf worden gevolgd..
i. Opmerkingen van Gemeinde Jemgum
Nadat de vragen gesteld door de Bezirksregierung Weser-Ems zijn beantwoord, zal een standpunt
worden ingenomen. Hierop behoeft derhalve niet te worden ingegaan

. . i i. .
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j, Opmerkingen van Wasser- und Schiffahrtsdirektian Nordwest
Ten aanzien van het verzoek om t.z.t. een in het Duits vertaalde vergunning te ontvangen, wordt
verwezen naar de onder 6.3 genoemde toezegging.
k. Qpmerkingen van Gemeinde Krummhöm
Stuit zich aan bij de opmerkingen van Landkreis Aurich,
1. Opmerkingen van Waterschap Hunze en Aa
Het waterschap heeft geen opmerkingen.
áV.6.2 Msndeting gegeven opmerkingen
Hieronder volgt een zakelijke weergave van de mondelinge adviezen en opmerkingen en onze reactie
daarop voor zover van toepassing op de WVO.
a. Opmerkingen van ‘De Dyklopers’
De mondeling naar voren gebrachte ‘statement’ ís overeenkomstig de schriftelijk opmerkingen van
‘De Rykiopers”. Er wordt daarom verwezen naar IV.6.1 sub d.
b. Opmerkingen van de Waddenvereniging
1. Een olieraffinaderij hoort niet in Delfzijl thuis, omdat daar geen aanbod is van olie. Dit leidt tot
onnodig traqxxt met olie, Er zijn nu dus vermijdbare risico’s bij vervoer.
8. De bodem is nog steeds vervuild en moet worden gesaneerd. Up wetke wijze wordt dit aangepakt.
9, In de plannen is een aantal afvalwaterstromen. Er wordt vanuit gegaan dat dit via de riolering
wordt afgevoerd. Binnen welke termijn wordt de riolering gerealiseerd.
Naar aanleiding hiervan overwegen wíj het volgende,
1. Gezien de kleine bijdrage van het wegtransport en scheepvaart als gevolg van het initiatief op de
totale hoeveelheid transportbewegingen, is er geen sprake van wezenlijke verhoging van de
risico’s door transport.
8. North Refinery is aangesloten op het BSB-programma. Het leidingennetwerk is al voor 90%
bovengronds gebracht. Er wordt verder een aantal saneringen uitgevoerd. De rest blíjft binnen
beheersbare normen. Er vinden zeker activiteiten plaats op dit gebied
9. Up dit moment wordt er met de gemeente en Groningen Seaports overleg gevoerd om de riolering
te realiseren, Ook de provincie wordt hierbij betrokken. Dit geeft aan dat het hoge prioriteit heeft.
c. Opmerking van de Leer Riepma
De opmerking is niet gericht op de WVO.
U. Opmerkingen van mevroaw Remmerswaaf
De mondelinge opmerkingen van mevrouw Remmerswaal komen overeen met haar schriftelijke
opmerkirtgen, Er wordt daarom verwezen naar PU.1 sub g-

IV.6.3 Ingebrachte adviezen door de commissie m.e.r.
Na de bekendmaking van de aanvragen en het MER, heeft de commissie voor de m.e.r (hierna de
commissie) haar toetsingsadvies opgesteld. Dit advies is tezamen met het ontwerp van onderhavige
vergunning ter visie gelegd. Het advies luidt, in samenvattende vorm, als volgt.

,

De commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Van een complexe
installatie worden, volgens de commissie, op heldere en overzichtelijke wi.jze het voornemen, de
milieuaspecten en de alternatieven besproken.
Op enkele onderdelen van het MER heeft de commissie opmerkingen gemaakt met aanbevelingen
voor de besluitvorming. Deze opmerkingen en aanbevelingen zijn niet gericht op de WVO maar op de
Wm en worden hier niet verder behandeld.

IV.7 Overwegingen ten aanzien van de ontvangear bedeakìngen
op de ontwerpverguaning,
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagefegging en tijdens de gehouden openbare zitting
zijn schriftelijke respectievelijk mondelinge bedenkingen op de ontwerpvergunning ingebracht.
Het betreft de volgende bedenkingen.

. . ... .>.,:
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IV.7.1 Schriftelijk ingebrachte bedenkingen, voor zover van toepassing op de W VO
a. Bedenkingen vam Noud van Spaandoak en Anne van der Pol
Er wordt een bedenking ingediend tegen het voornemen om opnieaw een vergunning te verlenen aan
North Refínery, met het verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de
procedure.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
Re maker van de bedenking zal op hoogte worden gehouden over de voortgang van de procedure.
b. Opmerking van Bezirksregierung Weser-Ems
Er wordt geen bedenking tegen het project geuit, Aanvullend wordt verzocht ook de
vertegenwoordigers van de Landwirtschaftskammer Weser-Ems, van de Industrie und Handelskamer
fur Ostfriesland und Papenburg en van de Naturschutzbund Beutschland Kreisgruppe Emden uit te
nodigen voor het geplande toelichtende gesprek met de Duitse instanties (betrokkenen).
c. Bedenkingen van Gemeinde Jemgum
De inhoud van de bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
1. Wanneer wordt de votledig Duitstalige tekst van de MER gepresenteerd? De betrokken gemeenten
hadden tot dusver niet de gelegenheid, zich diepgaand met het voornemen bezig te houden,
aangezien geen integrale beschrijving van het project het Duits beschikbaar was.
2. Wanneer ontvangt men de tekst (protocol) van de afzonderlijke gesprekken die met de
districtsregering Weser-.Ems werden gevoerd? De gemeenten konden zich middels gesprekken
tussen de provincie Groningen en de Bezirksregierung Weser-Ems (districtsbestuur) tot dusver
siechts op basis van een korte “resultaatsnota’” onvoldoende op de hoogte stellen.
1 1 *Hoeveel giftige verbindingen geraken via de lucht in het water?

. . . .,
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16.Er wordt geen enkele uitspraak gedaan omtrent de vervuilingsgraad van het gezuiverde afvalwater.
Tevens kan uit de documentatie niet worden opgemaakt, welke grenswaarden teo aanzien van het
afvalwater dienen te worden aangehouden. Wat geschiedt met het hieruit resulterende (vervuilde)
auìveringsslib?
Naar aanleiding hiervan overwegen wi,j het volgende.
1. De regeling betreffende informatie-uitwisseling met buurlanden in geval van een m.e.r. met
mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen is neergelegd in hoofdstuk ? van de Wet
milieubeheer. Deze regeling is gebaseerd op art. 7 van de EEG-richtlijn 85/337/EEG en op het
zogenaamde Espoo-Verdrag. Omdat gebleken is dat vele praktische zaken niet wettelijk geregeld
zijn is door een Duits-Nederlandse werkgroep in 19% een “Ontwerp aanbeveling
grensoverschrijdende milieueffectrapportage *,..” opgesteld, AIhoewel de aanbeveling niet
juridisch bindend is, aangezien deze nog steeds niet is geformaliseerd, worden de voorgestelde
afspraken wel nagekomen sinds 1995. Re ontwerp-aattbeveting bevat ondermeer afspraken
omtrent het vertalen van documenten. Er wordt gesproken over een samenvatting van het MER in
de Duitse taal die een globaal overzickt mogelijk maakt. Daarnaast dient het dictum van het
besluit in het Duits te worden vertaald alsmede de bijkomende bepalingen en de motivering, voor
zover deze relevant kunnen zijn voor de Duitse zijde. In de onderhavige procedure zijn de
gemaakte afspraken betreffende de informatie-uitwisseling bij een m.e.r. in grensoverschrijdend
verband volledig nagekomen. 10 de bestaande regeling wordt nergens gesproken van een vertaling
van het volledige MER. Deze wordt dan ook niet verstrekt.
2, Door tussenkomst van de Bezirksregierung Weser-Ems heeft op 27 oktober 1998 een onderhoud
op informele basis plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de provincie Groningen
enerzijds en van de Bezirksregierung Weser-Ems en enkele andere Duitse overheidsinstanties uit
de desbetreffende regio anderzijds. Daarbij is van tevoren van de zijde van de provincie
Groningen aangegeven dat het zou gaan om een onderhoud up informele basis en dat er om die
reden door de provincie Groningen geen verslag van het gevoerde gesprek zou worden opgesteld.
Dit heeft uiteraard de Bezirksregìerung Weser-Ems niet behoeven te be1ettcn om van het gesprek
een “resultaatsnota” (“Ergebaisvermerk”) op te steilen. In dit Gekt bezien is derhalve de
vaststelling correct dat men zich slechts op basis van deze “resultaatsnota” van de uitkomsten van
het gesprek op de hoogte heeft kunnen stellen. Dit ligt ook in de lijn van het informele karakter
van het onderhoud zoafs dat van tevoren vanwege de provincie Groningen is benadrukt.
Opgemerkt kan nog worden dat blijkens de vanwege de Bezirksregierung Weser-Ems opgestelde
“Ergebnisvermerk” behalve de Bezirksregierung zelfde navolgende andere Duitse instanties bij
het onderhoud op 27 oktober 1998 aanwezig zijn geweest: - Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Nordwest; - Landkreis Leer; - Stadt Gorkum; - Gemeinde Bunde; - Stadt Emden; - Landkreis
Aurirh; - Gemeinde Krummhörn, en - Gemeinde Jemgum.
J J .De hoeveelheid giftige verbindingen die via de lucht in het water terechtkomen is niet
(theoretisch) aan te geven. Doar het toepassen van de relevante wei- en regelgeving worden de
emissies van North Refinery gereguleerd en derhalve de belasting van het water via de tucht
beperkt.
16.In de Wvo-aanvraag en hoofdstuk 9 van het MIX zìjn per deelstroom de verwachte concentraties
aan verontreinigingen beschreven, In de WVO vergunning zìjn per deelstroom en voor de totaie
afvalwaterstroom normen opgelegd waaraan het te #ozen afvalwater moet voldoen (zie
voorschriften 8 t/m t 5 van de Wvo-vergunning), Met zuiveríngsslib wordt afgevoerd naar erkende
inzamelaars, opgeslagen in een C3-depot danwel in de PEC instalfatie teruggevoerd.

d. Bedenkingen van Naturschutzbund Deutschland (NABIJ)
Wij willer? graag omtrent alle details van de beoqde productie vu~ de Nnrth Rejmry in Delfiji
gein$mmx~d worden en zouden voorts graag een mi~~eue~~ecectrapport~ge
en ~qpz-ten over analyses
van schadelijke stoffen ontvangen.

Wij hopen per ammegatmde over uJJe urrtwìkkelinge~ rond de .schad&jke strfffen-probJematì&k
worden geï?zjïïrmeerd 6~ zìert uw ander óerìcitl tegemoet

te

Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
Aan de verzoeken tot het verstrekken van informatie zaf zo spoedig mogelijk worden voldaan.
e. Upmerking/Bedenkingen van het Noordelijk Afvat Overiegorgaan
De bedenking is niet gericht op de WVO.

(NAO)
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f. Bedenkingen van Gemeinde Krummhörn
Er wordt aangesloten bij de bedenking van de gemeente Jemgum en de stad Weener en de
steltingname van Landkreis Aurich.
g. Bedenkingen van North Refiaery
De bedenking is niet gericht op de WVO.
h. Bedenkingen van mevrouw W. Remmerswaal
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
3. Het is van belang dat er duidelijke en strenge milieu eisen worden opgestefd in de vergunning.
Deze regels moeten ook worden gehandhaafd en gecontroleerd.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
3. De in de vergunning opgenomen eisen zijn opgesteld conform de huidige wet- en regelgeving.
Volgens het bevoegd gezag zijn de voorschriften duidelijk en handhaafbaar en zullen tevens
adequaat worden gehandhaafd en gecontroleerd.
i. Bedenkingen van Centrat Mudplant and Fiuid Services (CMF)
De bedenking is niet gericht op de WVO.
j. Opmerking van het Afval Overleg Orgaan (AOB)
De opmerking is niet gericht op de WVO.
k. Bedenkingen van De Waddenvereniging
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
5. Beëindig gedoogsituatie, Er wordt uitdrukkelÍjk op aangedrongen gedoogsituaties (zoals bij NR)
voortaan te voorkomen.
6. Zijn de ontwerp-voorschriften redelijkerwijs wel handhaafbaar?

x
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1 “i.Artikel31 kan worden geschrapt aangezien de aansluiting op het (Havenschap) riool uiterlijk op 1
juni wordt gerealiseerd.
I S.De lozing van huishoude-tijk afvalwater op de Oosterhomhavea moet uit de voorschriften worden
geschrapt (Besluit onder LI).
19.Lozing van regenwater en drainagewater is slechts mogelijk wanneer kan worden gegarandeerd
dat dit water niet verontreinigd is.
2OBij overmatige regenval zal het afvalwater ongezuiverd worden geloosd via de overstort. Het
opstellen van een bedrij~srioieringspIan waarvan de uitkomsten tijdens de bouw van de installaties
worden meegenomen moet in de voorschriften worden opgenomen.
Naar aanleiding hiervan overwegen wÎj het votgende.

. :.

5. Het beleid van ons cotlege is er op gericht om gedoogsituaties zoveel mogelijk te voorkomen
Evenwel staat hier en nu niet ter beoordeling de gedoogsituatie met betrekking tot de inrichting
van North Refinery, maar de vraag of de vergunning zoals deze blijkens de vooriiggende aanvraag
door North Refmery wordt verlangd, kan worden verleend.
6 Bij het voorbereiden en concipiëren van de te stellen voorschriften is de handhaafbaarbeid daarvan
steeds een belangrijk criterium geweest bij de formulering.
17.Ln voorschrift 2 I is gesteld dat het lozen van procesafvalw&er en huishoudelijk afvalwater op de
Uosterhornhaven mag plaatsvinden, zolang de aansluiting op de riolering nog niet heeft kunnen
ptaatsvinden. De planning van het havenschap, dat North Refïnery op het riool kan worden
aangesloten, is in week 26 van 1999. Het zou mogelijk kunnen zi.jn dat door omstandigheden de
planning van het aansfuiten niet gehaaid wordt. North Refinery wordt dan ‘onbedoeld’ het
slachtoffer van een situatie, zonder dat ze er iets aan kunnen doen.
Zodra er op het riool kan worden aangesloten, dient het procesafvalwater hierop te worden
aangesloten, Voor het aansluiten van het huishoudeldk afvalwater dient door het bedri-jfeen
rioíeringsplan worden gemaakt. FIet bevoegd gezag stelt een termijn waarbinnen aansluiting van
huishoudelijk afvalwater op het riool dient plaats te vinden. Om niet in een gedoogsituatie te
belanden als de planning niet gehaald wordt, blijft het voorschrift- gehandhaafd.
18.Het huishoudeíijk afvatwater dient op het riool te worden aangesloten. Vanwege diverse
aansfuitingen tussen hemelwater, drainagewater en huishoudelijk afvalwater is er een termijn
gesteld waarbinnen Nar& RefÍnery een rioleringsplan moet hebben gemaakt. Moe&, als gevolg
van omstandigheden buiten North Refinery om, niet binnen de door het havenschap gestelde
termijn op het riool kunnen worden aangesloten, dan heeft North Refinery een mogefijkheid om
toch afvalwater te kunnen lozen. Indien besluit LI wordt verwijderd, zou er mogelijk een
gedoogsituatie kunnen ontstaan,
19.Wet hemefwater en drainagewater zijn afkomstig van onverharde terreindelen, waar geen
productieactiviteiten en op- en overslag van producten plaatsvindt,
In de aanvraag, welke deel uitmaakt van de vergunning, is gesteld dat deze afvalwaterstroom
continu bewaakt wordt (zie bijlage D par. I.l.1 van de aanvraag) door North Refinery. Er wordt
uitgegaan van schoon hemetwater en drainagewater. Derhalve zijn hier geen eisen aangesteld.
20.1n de huidige situatie vindt geen overstort plaats op oppervlaktewater via openbare riolering en
bedríjfsriolering. In de toekomstige situatie zal eveneens geen overstort plaatsvinden van
bedrijfsafvalwater. Up grond van voorschrift 20 van de WVO dient North Refinery ter goedkeuring
van de directeur een riofetingspLan in te dienen waarin de overstort en overstortfrequentie (zie
paragraaf IV- 1 van de overwegingen) het huíshoudeiijk afvalwater en hemelwater is beschreven.
De toetsing van het risleringsptan zat plaatsvinden aan de hand van de CUWVO richtlijn.
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1. Bedenkingen van Landkreis Aurich
De inhoud van deze bedenking kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven:
De onderhavige mílieueffectrapportage (MER) vergt evenwel in het kader van de definitieve
vergunningsprocedure nog het opnemen van de volgende aanvultende punten:
Afvalwater
1. De waterzuivering is blijkens de gepresenteerde MER overeenkomstig mijn eisen van 15 oktober
1998 verbeterd. Thans dient op hier o.a. ook het geproduceerde huishoudelijk afvalwater op J~et
aanwezige kanaal te worden geloosd.
2. Los hiervan verzoek ik u echter, dat in het kader van de vastgelegde monitoring een bewijsplicht
wordt ingelast, inhoudende dat de verschillende parameters van het gezuiverde afvalwater, dat met
name op het ecosysteem “Waddenzee” wordt getoosd, regelmatig worden gedocumenteerd.
3. Ik acht het bij de verdere vergunningsprocedure voor absoluut noodzakelijk dat de bewijsplicht ten
aanzien van de onbedenkelijkheid van de verschillende reststromen minimaal één keer per jaar
geschiedt en de desbetreffende gegevens dienovereenkomstig worden gepubliceerd. Een iangere
periode is op grond van principiële overwegingen niet aanvaardbaar.
4. Ik verzoek u, in de vergunning te doen opnemen dat voorwaarden en verdere nevenbepafingen,
indien nodig, te allen tijde achteraf kunnen worden opgelegd.
5, Voor zover de waterzuiveringsinstallaties bij aanvang van de Productie (inbedrijfstelting) resp. het
proefdraaien nog niet zijn opgeleverd, mag niet met de productie worden begonnen.
Naar aanleiding hiervan overwegen wij het volgende.
1. Momenteel wordt het huishoudelijk afvaiwater op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen
watergang geloosd. Deze watergang mondt uit in de Oosterhornhaven. Het huishoudelijk
afvalwater dient op het riool te worden aangestoten. Hiervoor dient North Refinery een
rioleringsplan op te stelten, waarna door het bevoegd gezag een termijn wordt gesteld waarbinnen
aanshriting op het riool dient te zijn gerealiseerd.
2. Op grond van voorschrift 17.J van de WVO-vergunning dient North Refínery het te lozen
afvalwater te onderzoeken op een door het bevoegd gezag vastgestelde frequentie van
bemonstering, met daarbij de parameters waarop geanalyseerd moet worden.
De gegevens dienen aan de directeur van het ZPG te worden verstrekt, waar ze beoordeeld en
bewaard worden.
3. Het te tozen afvalwater dient door Nsrth Refinery te worden onderzocht op een door het bevoegd
gezag vastgestelde frequentie van bemonstering, met daarbij de parameters waarop geanalyseerd
moet worden. Vanwege het feit dat afvalwaterstromen AW-3, J en AW-3 in de huidige situatie
lozen, is in voorschrift 17.1 voor deze stromen een bemonsteringsfrequentie gesteld. De
parameters en frequentie van bemonstering van de overige afvalwaterstromen AW-3.2, AW-3.3 en
AW-3.4 behoeft de goedkeuring van de directeur van het Z.P.G. {zie WVO voorschrift 17.3).
Vergunninghoudster dient hiertoe uiterlijk twee maanden voor aanvang van lozing een voorste1 in
te dienen. De frequentie voor bemonstering van de afvalwaterstromen zai dusdanig zijn dat er een
goede controle op de kwaliteit van het te lozen afvalwater mogelijk is. De gegevens dienen aan de
directeur van het Z.P.G. te worden verstrekt, waar ze beoordeeld en bewaard worden.
Daarnaast wordt door het bevoegd gezag enkele keren per jaar onderzoek verricht naar de
kwaliteit van het te lozen afvalwater. De reguliere analyseresultaten worden niet verstrekt op
grond van de Wet opetnbaarheid bestuur en omdat ze dienen voor de vaststelling van de
verontreinîgingsheffing.
4. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met eisen waaraan moet worden voldaan.
Wanneer wijzigingen optreden in het productieproces, waardoor de aanvraag en vergunning niet
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meer overeenkomen met de werkelijkheid, dient de vergunning te worden gewijzigd of opnieuw te
wurden verleend.
5, Het te lozen afvalwater dient aan de in de vergunning gestelde eisen te voldoen, Door North
Refïnery is gesteld dat in de huidige situatie de Pact-installatie toereikend is en vanaf de eerste
fase de awzi dient te worden uitgebreid. Bij het in bedrijf stellen van een productie respectievelijk
proefdraaien hoort ook de verwerking van het afvalwater.

IV.7.2 Mondeling ingebrachte bedenkingen
Tijdens de hoorzitting is het woord gevoerd door Mw. Remmerswaal, een vertegenwoordiger van
Gemeinde lemgum en een vertegenwoordiger van deWaddenvereniging. Na inventarisatie blijkt dat
er geen extra mondelinge bedenkingen zijn ingebracht ten opzichte van de schriftefìjk ingediende
bedenkingen. Voor bedenkingen gesteld tijdens de hoorzitting wordt derhalve ook verwezen naar de
beantwoording in fV.7.1.

V.

Afsluitende overwegingen.

Wij zijn van oordeef dat deze lozingen niet teiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het
oppervfaktewater en schade aan de zuiveringstechnische werken. Tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning bestaan daarom bi.j ons geen bezwaren.
hl de bijlage, behorende bij deze vergunning, is gesteld dat zodra een anafysemethode wijzigt, de
bÍjlage door ons college wordt aangepast en aan vergunninghoudster wordt toegezonden. Tegen deze
wi.jziging kan bezwaar worden aangetekend. In verreweg de meeste gevallen zal er voor
vergunninghoudster geen aanleiding zijn tegen de wijziging bezwaar aan te tekenen, omdat het vaak
gaat om zeer geringe wijzigingen die geen significant verschil in uitkomst opteveren. Mocht de
vergunninghoudster weI bezwaar maken, dan dient zo nodig de bijlage door middel van een besluit
tot wijziging van de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat dan normaal beroep
open. Voor de duidelijkheid is desbetreffend alinea in de bijlage aangevuld.
VL

BESLISSING:

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Organisatieverordening
waterkwa#iteitsbeheer, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de
vergmmingaanvraag van North Refinery te Deifzijt, gedateerd 3 augustus 1998, en de daarbij
overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij:
1,

aan Refïning & Trading Holland B.V. (North Refinery) te Deli%$ vergunning ingevolge
artikel 1, lid 2, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen
van procesafvalwater en huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van Delfzijl en
ingevolge artikel 1, lid 1, van de WVO vergunning te verfenen voor het lozen van
huishoudelijk afvalwater, hemelwater en drainagewater op een ten zuidoosten van het
bedrijf getegen hoofdwatergang, gefegen in het beheersgebied van het waterschap Hunze en
Aa, ter plaatse van de Oosterwierum 25, kadastraal bekend onder gemeente Delfzijl, sectie
0 nrs. 335 en 45 1;
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11.

te bepalen dat ingevolge artikel 4, lid 1, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren het
lozen van procesafvalwater en huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater, zijnde de
Oosterhornhaven, is toegestaan onder de bijzondere omstandigheden bedoeld in de
voorschriften 21 en 22;

HL

te bepalen dat de aanvraag, met inbegrip van de bijlagen en het acceptatiedocument, deel
uitmaken van de vergunning;

IV.

te bepalen dat de geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I eindigt op
13 juli 2009;

v.

aan de vergunning, genoemd onder I., de navolgende voorschriften te verbinden:

ALGEMEEN
1.

.,.,
.,.,.

Begripsomschriiivi~~~n~
Vergunninghoudster

: Refining & Trading filolland B.V. te Delfzij4;

Ons college

: Het College van Gedeputeerde Staten van
Groningen, p/a Directeur Dienst Zuiveringsbehecr
Provincie Groningen, Postbus 833,970O AV
Groningen;

Z.P,G.

: Zuiveringsbeheer Provincie Groningen;

som metalen

: som van Cu, Pb, Cr, Ni, Zn, Mo, As, Co, Mn, Sn,
Ag en V;

MAK

: monocyclische aromatische koolwaterstoffen,
bepaald als de som van de gehaften aan benzeen,
tolueen, ethytbenzeen en o,m,p-xyleen;

PAK

: polycyclische aromatische kooiwakrstoffen,
bepaald als de som PAK, 10 van VROM;

2.

Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande
lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.

3.

Voorkomen dient te worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schraben hemelwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd,

4.

Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast (is)
zijn met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
Vergunninghoudster deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunning de
afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede naam (namen), adres(sen) en
telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar/hem is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen dienen onmiddeI4ijk te worden gemeld.

,_ . _ . .
........ .

22

5.

Vergunninghoudster dient tenminste hYec maanden voor aanvang van een volgende fase het
Z.P.G. hiervan schriftelijk in kennis te stelfen.

LOZINGSEISEN
6.

C)PPERVLAKTEWATEK

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen
uitsluitend bestaan uit:
a. AW- I : hemelwater en drainagewater;
b. AW-2: huishoudelijk afvalwater.
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LOZINGSEISEN RIOBL
7.

De ingevolge deze vergunning op de openbare riolering te brengen afvalwaterstromen
mogen uitsluitend bestaan uit:
a. AW-2: huishoudelijk afvalwater;
b. AW-3.1: het effluent van de PACT-installatie;
c. AW-3.2: effluent afkomstig van de biorotor;
d. AW-3.3: procescondensaat van de gaskoeter in de PEC- I ijn tijdens
onderhoudswerkzaamheden;
e, AW-3.4: zout water van de zuurgaswasser van de PEC-Iijn;
f. AW-3: de deelstromen AW-3.1, AW-3.2, AW-3.3, en AW-3.4 tezamen,

8.

Het debiet van het te lozen afvalwater (uitgedrukt in m3/dag) dient aan de volgende eisen te
voldoen:

9.

Het te lozen afvalwater AW-3.1, gemeten ter plaatse van de controlevoorziening, dient aan
de
unfriede eisen
_-__-. te
__ voldoen:
_~--- . --D-----

Parameter
czv
BZV
Nkj
zwevend stof
olie
MAK
PAK
EOCI
PCB
cadmium
kwik
som metalen
fenolen
acrylaten
sulfaat
chloride
sulfide
cyanide

mgll
mg/l
mg/l
mg/l
mgil
Md
Yd
dl
Ndl
Pkdl
Pd
mg/l
Yg/l
!%fl
mgll
dl
mg/l
mg/l

Maximale concentratie in enig steekmonster
Huidige situatie
Eerste fase
1670
1515
80
48
48
34
65
40
20
19
141
111
17
18.3
216
178
0.7
0.8
4
5
3
3.1
2.7
2.8
108
101
4
3
1944
1580
10
4.7
0.125
41
2
2

Eindfase
1545
48
40
40
17
112
11.2
293
0.4
4
2.2
2.1
94
3
1558
2.3
44
2

.. . _ . ... .
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10.

Het te lozen afvalwater AW-3.2, gemeten ter plaatse van de controlevoorziening, dient aan
de volgende eisen te voldoen:

II.

Het te lozer afvalwater AW-3.3, gemeten ter plaatse van de controlevourzietling, dient aan
de volgende eisen te voldoen:
Parameter
Maximale concentratie ín enig
steekmonster
Eerste fase
Eindfase
mg/l
czv
100
100
BZV
mg/l
60
60
Nkj
mg/l
15
15
onophestand. mg/l
50
56
MAK
Pf?
100
100
PAK
pg/l
50
50
cadmium
pg/l
10
10
kwik
pg/l
2
2
som metalen mg/l
5
5
chloride
mg/l
10
10
tut. org. Stof mg/l
20
20
mg/l
5
5
Sulfide

12.

Net te lozen afvalwater AW-3.4, gemeten ter plaatse van de controfevoorziening, dient aan
de volgende eisen te voldoen:

som metalen mg/ì
‘.

13.

De zuurgraad van het te lozen afvalwater AW-3, uitgedrukt als waterstofotten-exponent
(pH), moet tenminste 6.5 en mag ten hoogste 10 bedragen.

14.

De temperatuur van het te lozen afvalwater AW-3 mag niet meer bedragen dan 30°C.
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15.

Het te lozen afvalwater AW-3, gemeten ter plaatse van de controtevoorziening, dient aan
de volgende vracht (1) te voldoen:
(1) De vracht is een jaargemiddelde, berekend uit het gemiddeld etmaaldebiet en de gemiddelde
etmaalconcentratie over minimaal 12 bemonsteringen
Parameter
CZV
BZV
Nkj
onopgeloste bestanddelen
minerale olie
MAK
PAK
EOCI

PCB
cadmium
kwik
som metalen
fenoIen
acrylaten
sulfaat
chloride
sulfide
cyanide
tot. org. Sof
dioxines

Huidige situatie Eerste fase
kg/dag
80.1
192.1
kg/dag
2.4
9.9
kgfdag
2.3
3.4
gidag
1340
1970
ddag
612
1141
mgfdag
4290
7003
m g/dag
498
1264
mgfdag
6588
10735
mg/dag
23
53
mg/dag
115
308
mg/dag
77
202
gldag
65
183
ddag
3.3
6.1
m g/dag
111
181
kg/dag
59.6
95.6
kgldag
134
924.3
gidag
3830
2508
tidag
38.3
75.6
g/dag
32
mg/dag
0.7

Eindfase
372.6
14.5
8.4
4212
2210
15164
1713
2660 1
49
525
303
300
12.3
393
204.1
2200
5697
163.7
48
2.45

RAPPURTAGE/BEMONSTEREN

16.

De te lozen afvalwaterstromen AW-3.1, AW-3.2, AW-3.3 en AW-3.4 dienen te allen tijde te
kunnen worden onderworpen aan continue debietmeting en bemonstering ter verzameling
van steekmonsters.
Afvalwaterstroom AW-3 dient te al ten tijde te kunnen worden onderworpen aan continue
debietmeting en bemonstering ter verzameling van representatieve etmaalmonsters.

.........
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17.1

Vergunninghoudster dient in het te lazen afvalwater in de huid&e situatie onderzoek uit te
voeren naar de hierna volgende parameters:
Parameter
cvz
BZV
N-kjeldahf
onopgeloste bestanddeten
ChlOride

sil I faat
sulfide
minerale olie
som metalen
cadmium
kwik
cyanide
MAK
PAK
EUCI
PCB
fencilen

9 W-3 (etmaalmonster)
Frequentie
1
1
1
1
1
I
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4W-3.1 fsteekmonster)
Frequentie
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1. Bemonstering &n keer per maand
2. Bemonstering één keer per kwartaal
17.2
17.3

17.4

17.5

18.1
18.2

Tevens dient bij elke bemonstering de totale geloosde hoeveelheid afvalwater te worden
geregistreerd.
De parameters en frequentie van bemonster@ van de afvalwaterstromen in de eerstefase
en de r&&!&? behoeven de goedkeuring van de directeur van het Z.P.C. Een voorstel
hiertoe dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de lozingen te worden ingediend.
Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat steeds binnen een maand na afloop van de
voorgaande maand de analyseresultaten en de debietgegevens conform de voorscht-ifien
17.1, 17.2 en 17.3 aan de directeur van het Z.P.G. worden verstrekt.
Desgewenst kan de hemsnsterings- en rapportagefrequentie, zoals in de voorschriften í7.1
t/m 17.4 zijn weergegeven worden aangepast. Een voorstel hiertoe dient ter goedkeuring
aan de directeur van het Z.P.G. te worden overgelegd.
De in deze vergunning genoemde analyses dienen te worden uitgevoerd conform de
voorschriften waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.
Het laboratorium waar de analyses worden uitgevoerd dient sterlab geaccrediteerd te zijn
voor de te analyseren parameters.
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19.

In het laboratorium dienen zodanige interne voorschriften te gelden en/of voorzieningen te
zijn getroffen dat de lozing van de in het taboratorium ontstane afvalstoffen zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt.
De voorschriften dienen zo vaak als in dit verband met mogelijke wijzigingen in de
bedrijfsvoering dan wel de aard van de analyses nodig is, te worden aangepast en/of
uitgebreid, De voorschriften, alsmede de wijzigingen hierin, behoeven de goedkeuring van
de directeur van het Z.P.G.

RIOOLAANSLUITING
20.

Vergunninghoudster dient binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning een
rioleringsglan in te dienen voor de aansluiting van het huishoudetijk afvalwater op de
openbare riolering. Het rioleringsplan behoeft de goedkeuring van de directeur van het
ZPG.

.: . . . ... ...:.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
21.

Zo lang de aansluiting op de riolering nog niet heeft kunnen plaatsvinden, mag de lozing
van procesafvalwater en huishoudelijk afvalwater plaatsvinden op de Uosterhornhaven.

22.

De lozing van procesafvalwater en huishoudelijk afvalwater op de Oosterhumhaven mag
eveneens plaatsvinden gedurende de perioden dat de riolering ais gevolg van niet aan de
vergunninghoudster toe te rekenen omstandigheden buiten gebruik is.

CALAMITEITEN
23.

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderhjke omstandigheden, niet zijnde
bijzondere omstandigheden als bedoeld in de voorschriften 2 1 en 22, met aan de
voorschriften, weike bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting
niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen,
ten einde een nadelige invloed op het functioneren van zuiveringstechnische werken en op
de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen ofte beperken.
Van dergelijke calamiteiten of uitzonderlijke omstandigheden dient vergunninghoudster
onmiddellijk de afdeiing Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P,G. in kennis te stellen
[OSO- 18 00 OO].
Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen termijn een schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene;
- de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevaltene;
- de genomen maatregelen na het voorgevallene;
- de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- de terzake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

.- . . . . .
. ...i i..
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24.

Vl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
13.
14.
1s.
í6.
17.
18.
19.
..
. .

20,
21.
22.

Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger
onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvolger binnen 14
dagen na overdracht mededeling te doen aan ons college.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zaf worden -toegezonden aan:
Narth Refinery B.V., Postbus 2 l5,9930 AE Delfzijl;
Re heer W.M. van Schuíjlenburg, Officier van Justitie in het arrondissement Groningen,
Guyotplein 1,97 12 NX Groningen;
De heer W.M. van Schuíjlenburg, Off%ier van Justitie in het arrondissement Groningen,
Trompsingegei 13, Groningen;
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 6 10,
9700 AP Groningen;
Ministerie van VROM, Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, directie Afvalstoffen,
Postbus 30945,250O GZ Den Haag;
Directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG), Postbus 833,
9700 AV Groningen;
Burgemeester en Wethouders gemeente De!fziji, Postbus 20000,9930 PA Delfzijl;
Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne, Postbus 3UU29,
9700 RM Groningen;
Dagelijks bestuur van het waterschap Hunze & Aa, Postbus 95,947O AB Zuidlaren;
Dagelijks bestuur van het waterschap Eemszijlvest, Postbus 39#,99#0 AH Appingedam;
Iioofddingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032,
9700 RM Groningen;
Commissie voor de m.e.r. , Postbus 2345, 3500 GH Utrecht;
Advies- en ingenieursbureau J.G. de Roever B.V., BVWCA, Postbus 88,
5275 ZH Den Dungen;
Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO), Postbus 20 120,890O HM Leeuwarden;
Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijderitlg Noord Oost Groningen, Postbus 20000,
9930 PA Detfzijl;
Groningen Seaports, Postbus 20004.9930 FA Delfzijl;
Afval Overleg Orgaan (AUQ), Postbus 19OfS,3501 DA Utrecht;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren, Postbus 13,962O AA
Slochteren;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda, Postbus 17,
9579 ZG Scheemda;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15:
9900 AA Appingedam;
Ministerie van VROM , DGM Directie Bestuurszaken, AFDA BMB, Postbus 30945/ IPC
óóU, GX Den Haag;

23.
24.
2s.
26.
27.

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 24 1,344O AE Woerden;
Waddenverenìgîng, Stationsstraat 7,9711 AR Groningen;
LAR Rechtsbijstand, Mr. J.A, Hagen, Postbus 1158,2280 CD Rijswijk;
Stuurgroep Waddenprovincies, Postbus 20 120, 89 11 KZ Leeuwarden;
Bezirksregierung Weser-Ems, Herrn. B
.
Heidrich,
Theodor Tantzen Platz 8
D 26I 22 Oldenburg;

,

28.
29.
30.
31.
32.
33,
34,
15.
36.
37.
38.
39.
40.

Wasser- und Schiffahrtsdirektisn Nordwest, Postfach 2020, D 26590 Aurich;
Landkreis Leer, Friessenstrasse 46, D-26787 Leer;
Stadt Borkum, Postfach 2060, D-26746 Borkum;
Gemeinde Bunde, Postfach 1252, D-26828 Bunde;
Gemeinde Jemgum, Postfach 69, D-26843 Jemgum;
Stadt Emden, Postfaeh 2254, D-26702 Emden;
tandkreis Aurich, Postfach 1486, D-26584 Aurich;
Gemeinde Krummhorn,
Postfaeh 1155, D-26730 Krummhorn;
Samtgemeinde Bunde, Postfach 125 1, D -26828 Bunde;
Kreisvcrband Leer, Vorstand , Lutz Drewniok, Bgm. Werner Str. 39, D-26826 Weener;
“De Dyklopers” e.V,, p/a Walter Bunker, Mühlenstrasse 22a I D- 26826 Weener/Ems;
“De Dyklopers” e.V, Markerstrasse 3, D-26810 Wesloverledingen;
Ortsverband Borkum, Btindnis 90 Grtine, Dorothes Renner, Hindenburgstrasse 58a,
D-26757 Barkum.

c

‘..

Groningen, 6 juli 1999.

.:::
.,.,_

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.

. . . .A...
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Behorende bij voorschrift 18

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heefi dienen de gegevens dan wel parameters te
worden bepaald volgens de hieronder voor eik van die gegevens dan wel parameters genoemde
anatysemethoden
[de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie tnstituut, NNI].
Omscftrí.jving

Analysemethode

BZV
CZV
N-kjeldahl
onopgeloste bestanddelen
minerale olie
MAK
PAK ( 10 van EPA}
EOC1i EOX
PCB
kwik
ontsluitingsmethode metalen
cadmium
koper
lood
chroom
nikkel
zink
fenolen
sulfaat
chloride
sulftde
cyanide

NEN-EN 1899 (1998)
NEN 6633 (1987)
NF4N 5663 ( 1993)
NEN 6621 (1988)
NEN 6675 (1989)
o-N EN 6407 ( 1996)
NEN 6524 (3984)
NEN 6402 fI991)
NEN-EN-ISO 6468 (1994)
NEN 6449 (1981)
NEN 6465 (1992)
NEN 4458 (1983)
NEN 6454 (1994)
NEN 6429 (1994)
MEN 6444 (1977)
NEN 6430 (1994)
NEN 4443 ( 1977)
GASCHROMATOGRAAF
NEN 6654 (1992)
NEN 6470 (1981)
NEN 6608 (1996)
NEN 6655 (1997)

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht 6 weken nadat de wijziging door
ons college ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de
waterkwaliteitsbeheerder schriftelijk bezwaar is aangetekend.

indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde
analysemetbode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de
analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.G. een
verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere methode
Het volgen van een andere anatysemethode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van
het Z.P.S. aan vergunninghoudster heeft laten weten dat bij met het volgen van een andere methode
kan instemmen.
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