VERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
verleend aan
BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)
ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol,
glycerol en zout
Locatie: Oosterhorn 10 te Farmsum (gemeente Delfzijl)

Groningen, 2 september 2014
Corr.nr.: 2014 - 36.005/36/B.4, ODG
OLO nummer: 790549

Inhoudsopgave
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

PROCEDURELE ASPECTEN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Procedure
Projectbeschrijving
Huidige vergunningsituatie
Bevoegd gezag
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Adviezen
Naar voren gebrachte zienswijzen

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING
3.1
3.2
3.3

4.

Onderwerp
Besluit
Geldigheid van de vergunning
Ondertekening en verzending

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Coördinatie met de Waterwet
MER-(beoordelings)plicht

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING
4.1
Inleiding
4.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
4.3
Beste beschikbare technieken
4.3.1
Inleiding
4.3.2
Toetsing
4.3.3
Conclusie
4.4
Nationale milieubeleidsplan
4.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
4.6
Groene Wetten
4.7
Milieuzorg
4.8
Afvalstoffen
4.8.1
Preventie
4.8.2
Afvalscheiding
4.9
Afvalwater
4.9.1
Inleiding
4.9.2
Activiteitenbesluit
4.9.1
Relatie Watervergunning
4.9.2
Indirecte lozingen
4.9.3
Landelijk beleid ten aanzien van emissies
4.9.4
Beleid ten aanzien van stoffen en preparaten
4.9.5
Risico's van onvoorziene lozingen
4.9.6
Beoordeling van de aanvraag
4.9.7
Toetsing aan BREF's
4.9.8
Beoordeling van de stand van de veiligheidstechniek
4.9.9
Ambtshalve wijzigingen
4.9.10
Conclusie met betrekken tot het lozen van afvalwater
4.9.11
Voorschriften
4.10 Lucht

6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
18
19
19
19
20

4.10.1
Direct werkende eisen en emissiehandel
4.10.2
Luchtemissies algemeen
4.10.3
Fornuizen MeOH-1
4.10.4
Fornuizen MeOH-2
4.10.5
Emissie-eisen Activiteitenbesluit
4.10.6
Start-en stopperiode
4.10.7
Regenereren katalysatoren
4.10.8
Fornuizen F450 en F451
4.10.9
BBT afwegingen koolmonoxide
4.10.10
BBT afwegingen zwaveldioxide
4.10.11
BBT afwegingen koolwaterstoffen
4.10.12
BBT afwegingen fakkelinstallatie
4.10.13
Controleren van emissies
4.11 Geur
4.12 Luchtkwaliteit
4.13 Geluid
4.13.1
Algemeen
4.13.2
Geluidsbelasting
4.13.3
Maximaal geluidsniveau (LAmax)
4.13.4
Indirecte Hinder
4.13.5
Conclusies
4.13.6
Trillingen
4.14 Bodem
4.14.1
Het kader voor de bescherming van de bodem
4.14.2
Onderzoeken
4.14.3
Activiteitenbesluit
4.15 Energie
4.15.1
Algemeen
4.16 Grondstoffen- en waterverbruik
4.16.1
Leidingwater
4.16.2
Grondstoffen
4.16.3
Verkeer en vervoer
4.17 Installaties
4.17.1
Stoomketels
4.17.2
Installaties met gevaarlijke stoffen
4.17.3
Gasontvangststation
4.18 Externe Veiligheid
4.18.1
Het kader voor externe veiligheid
4.18.2
Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999)
4.18.3
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
4.18.4
Registratiebesluit externe veiligheid
4.18.5
Opslag gevaarlijke stoffen In emballage
4.18.6
Opslag van chemicaliën in bovengrondse tanks
4.18.7
Gasexplosies
4.19 Overige aspecten
4.19.1
Voorkomen of beperken verontreiniging
4.19.2
Ongewone voorvallen
4.19.3
Reach
4.19.4
PRTR-verslag
4.20 Integrale afweging
pagina 4 van 53

20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31

4.21

Verhouding tussen aanvraag en vergunning

31

BIJLAGE 1

VOORSCHRIFTEN MILIEU

33

BIJLAGE 2

BEGRIPPEN

46

BIJLAGE 3

REFERENTIEPUNTEN GELUID

50

BIJLAGE 4

AFVALSCHEIDINGSTABEL

53

pagina 5 van 53

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 2 september 2014
Zaaknr.: 535238
Corr.nr.: 2014 - 36.005/36/B.4, ODG
verzonden:

" 3 SEP. 20U

Beschikken hierbij op de aanvraag van BioMethanol Chemie Nederland B.V. (hierna: BioMCN) om een
revisievergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ten behoeve
van een inrichting voor de productie van methanol, glycerol (ook wel glycerine genoemd) en zout (NaCI).
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Wij hebben op 29 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BioMCN, Het
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo voor
een (bio)methanolfabriek aan de Oosterhorn 10 te Farmsum, gemeente Delfzijl.
De aanvraag Is op 22 april, 27 mei en 31 mei 2013 aangevuld.
De aanvraag Is geregistreerd onder nummer 790549.
Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) in samenhang met artikel
2.6 van de Wabo.
1.2
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en
2.2 jo. artikel 2.6 lid 1 en artikel 2.14 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteiten:
het produceren van (bio)methanol met een capaciteit van 1.000.000 ton per jaar, waarbij naast
aardgas tevens glycerol wordt ingezet als grondstof.
het verstoken van brandstoffen in een installatie met een vermogen van meer dan 50 MWth;
het zuiveren van glycerol met een capaciteit van 250.000 ton per jaar, waarbij als anorganisch
bijproduct zout (NaCI) ontstaat;
De volgende onderdelen van de aanvraag maken deel uit van deze vergunning:
hoofdstuk 1 (Algemeen);
hoofdstuk 4 (Beschrijving van de werking van de inrichting en de in de inrichting aanwezige
installaties en processen);
hoofdstuk 6 (Water);
hoofdstuk 8 (Geluid, trillingen en licht)
hoofdstuk 10 (Veiligheid)
hoofdstuk 12 ( Grond- en hulpstoffen, tussen, neven en eindproducten).
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
De voorschriften 1.5.1 en 1.5.2 blijven van kracht gedurende een termijn van 3 jaar nadat de vergunning
haar gelding heeft verloren.
1.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende revisievergunning van 26 augustus 2008 en de wijzigingsvergunning d.d. 25 oktober
2011 voor het aanpassen van de geluidvoorschriften.
Daarnaast komen alle na 26 augustus 2008 door Gedeputeerde Staten geaccepteerde 8.19 Wm- meldingen
en milieuneutrale veranderingsvergunningen te vervallen.
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Deze vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1.4
Ondertekening en verzending
Groningen, 2 september 2014.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
, voorzitter.

, secretaris.
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van
Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.
Een exemplaar van dit besluit zal worden verzonden aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 AA Delfzijl;
Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 AA Delfzijl;
Dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
Inspectie Leefomgeving en Transport/Risicovolle bedrijven (IL&T), Postbus 16191, 2500 BD
Den Haag;
Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden;
Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;
Groningen Seaports, Postbus 20.004, 9930 PA Delfzijl;
Inspectie SZW, Postbus AOIC MHC, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Veiligheid en Risico's, Postbus 20901, 2500
EX Den Haag.
2.

PROCEDURELE ASPECTEN

2.1
Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 10 mei 2014 en in de
Staatscourant van 12 mei 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit per brief van
29 april 2014 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
Tussen 13 mei en 23 juni 2014 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in het
gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis Groningen en is een ieder in de gelegenheid
gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft per brief van 6 juni 2014 zienswijzen op de
ontwerpbeschikking ingebracht. Voor behandeling zie onder 2.7
2.2
Projectbeschrijving
In 2010 heeft BioMCN de op- en overslag van glycerol overgedragen aan JPB en de op- en overslag van
(bio)methanol overgedragen aan JPB en Dynea (nu ChemCom). Op grond hiervan hebben BioMCN, JPB en
Dynea een splitsingsverzoek ingediend bij de provincie Groningen. In dit splitsingsverzoek stellen
voornoemde bedrijven voor om voor deze nieuwe situatie te vergunnen. Wij hebben bij brief van 15 januari
2013 ingestemd met dit voorstel, met als voorwaarde dat de drie aanvragen om een revisievergunning
gelijktijdig worden ingediend en deze vergunningen bij voorkeur gelijktijdig worden verleend.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op deze
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:
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De productie van (bio)methanol (max. 1.000.000 ton per jaar);
Het in werking hebben van een stookinstallatie met een vermogen van meer dan 50 MWth;
Het zuiveren van glycerol (maximaal 32,5 ton/uur);
Het produceren van zout (bijproduct).
2.3
Huidige vergunningsituatie
Op 26 augustus 2008, kenmerk 2008 -126714 hebben wij aan BioMCN een vergunning ingevolge Wet
milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van (bio)methanol, gelegen aan
Oosterhorn 10 te Farmsum. Daarna is op 25 oktober 2011 een wijzigingsvergunning verleend (Nr. 2011 45.043/43, MV) ten behoeve van een wijziging van de geluidvoorschriften. Tevens hebben wij van de
aanvrager na 26 augustus 2008 de volgende aanvragen om "milieuneutraal te veranderen" ontvangen en
vergund:
het plaatsen van een tweede doseerunit en een opslag tank voor ruwe glycerol;
het plaatsen van een opslagtank voor MONG en een opslagloods voor zout;
het plaatsen van en (mobiele) zuiveringsinstallatie voor ruwe glycerol;
het ontchromen van koelwater door indamping;
het indirect lozen van bronneringswater;
het plaatsen van een tijdelijke voorzieningen voor het verpompen van glycerol en het plaatsen van
een container voor de opslag van glycerolmonsters;
het plaatsen van een container voor de opslag van een antiklontmiddel;
het installeren van een tweede warmtewisselaar in de kolom van de GZU.
De data van de beschikkingen op deze meldingen en aanvragen staan in hoofdstuk 2.4 van de aanvraag.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op de projectbeschrijving in de aanvraag betreft het een inrichting als genoemd in categorie 1.3 onder
b en 4.3 onder d in onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor):
inrichting voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MWth of meer;
(bio)methanolproductie met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer.
De aangevraagde activiteiten worden bovendien genoemd in categorie 1.1 en 4.1 onder b van bijlage I van
de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE):
het stoken in installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen van 50 MW of meer;
de fabricage van organisch-chemische producten, zoals alcoholen.
Er is dus sprake van een IPPC inrichting.
Op grond hiervan zijn wij voor BioMCN het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te
verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten
aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan
de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden
overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het
Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na
ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is
gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben hierop, in onze brief d.d. 3 mei 2013 (briefnummer:
2013-19655), de aanvrager Bio MCN in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 april, 27 en 31 mei. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
in samenhang met de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van
de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.6
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag om advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
Gemeente Delfzijl;
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T);
Veiligheidsregio Groningen;
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Rijkswaterstaat;
Watersctiap Hunze en Aa's;
Ministerie van l&M (EV);
Inspectie SZW;
Burgemeester van de gemeente Delfzijl
Naar aanleiding fiiervan hebben wij adviezen ontvangen van:
De Veiiigheidsregio Groningen. In dit advies staat dat:
O de aanvraag ontvankelijk is;
O BioMGN onder Bevi valt;
O door de overdracht van de op- en overslag van methanol het BRZO niet meer van
toepassing is;
O de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid geen aanleiding geven tot het treffen van
maatregelen.
Het waterschap Hunze en Aa's. In dit advies staat dat de MRA dient te worden aangevuld voor het
onderdeel bluswater. Wij merken hierover op dat een MRA geen onderdeel hoeft te zijn van de
aanvraag, omdat inmiddels is vastgesteld dat BioMCN door de overdracht van activiteiten aan JPB en
Dynea niet meer onder het BRZO valt.
Rijkswaterstaat. Het advies van Rijkswaterstaat is een bindend advies met betrekking tot de indirecte
lozingen vanuit de BioMCN-inrichting. Dit advies is met inbegrip van de daartoe behorende
voorschriften onverkort opgenomen in de vergunning.
2.7
Naar voren gebrachte zienswijzen
Op 6 juni 2014 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport de volgende schriftelijke zienswijze naar voren
gebracht:
1. De opslag en verwerking van ruwe glycerine die BioMCN van biodieselproducenten ontvangt moet
worden gekwalificeerd als het opslaan en verwerken van afvalstoffen.
2. De grade D glycerine, alsmede alle andere gradaties van glycerine die (als biomassa) worden afgevoerd
naar biovergistingsinstallaties, dienen te worden gekwalificeerd als een afvalstof.
3. De aangevraagde opslag van laagwaardige gradatie glycerine die wordt afgezet als biomassa naar
biovergistingsinstallaties dient te worden beschouwd als het opslaan van afvalstoffen.
ILT adviseert de vergunning nu aan te aan te passen voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen.
Tevens wordt opgemerkt dat de kwalificatie van de ruwe glycerine de kern vormt van een beroep tegen een
besluit van ILT.
Reactie
Bij besluit van 26 augustus 2008 (verzonden d.d. 2 september 2008) hebben wij aan BioMCN een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor onder andere het per kalenderjaar
produceren van maximaal 1.000.000 ton (bio)methanol uit aardgas en/of glycerine. In die vergunning is
aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van de groene grondstof glycerol, een restproduct bij de
productie van biodiesel. De ontvangst, be- en verwerking van glycerol in de inrichting, is derhalve
vergund.
In de aanvraag voor deze revisievergunning zijn er geen nieuwe of andere activiteiten met betrekking tot
glycerol aangevraagd. Wij zien dan ook geen aanleiding om de vergunning ten opzichte van de
ontwerpvergunning te wijzigen in de zin dat glycerol nu wel als een afvalstof zou moeten worden
beschouwd.
Intussen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport ons recent geïnformeerd dat bovengenoemd
beroep is ingetrokken. Tevens verwacht de Inspectie Leefomgeving en Transport dat er per 1 april 2015
een ministeriële regeling in werking treedt; daarmee kunnen productresiduen onder voorwaarden de
status van bijproduct krijgen in plaats van afvalstof. Deze regeling zal onder meer voor de beoordeling
van de afvalstatus van glycerine van belang zijn.
In afwachting van de uitkomst hiervan kan BioMCN onder door de Inspectie Leefomgeving en Transport
ter zake opgelegde voorwaarden glycerol ontvangen en verwerken.
Wanneer de ministeriële regeling bekend is en de inhoud daar aanleiding toe geeft kan worden
beoordeeld of en zo ja welke gevolgen dat heeft voorde vergunningensituatie.
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3.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
BioMCN is een type C inrichting met een gpbv-installatie. Sinds 1 januari 2013 kunnen bepaalde artikelen uit
het Activiteitenbesluit ook van toepassing zijn op dergelijke (IPPC) inrichtingen. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking
hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn
opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit
en de bijbehorende Ministeriële regeling.
Binnen BioMCN vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het
Activiteitenbesluit.
bodemsanering en proefbronnering;
lozen van koelwater;
in werking hebben van een stookinstallatie (keuring en onderhoud);
in werking hebben van een natte koeltoren;
in werking hebben van een stookinstallatie met een vermogen van SOMWth of meer;
algemene regels voor bodembedreigende activiteiten.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende ministeriële regeling:
Paragraaf 3.1.1 Lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering;
Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater;
Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie - keuring en onderhoud;
Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren;
Paragraaf 5.1 Grote stookinstallaties;
Afdeling 2.1 Algemene regels voor type 0 inrichtingen;
Afdeling 2.2 Algemene regels voor lozen;
Afdeling 2.4 Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten;
Afdeling 5.1 Grote stookinstallaties;
Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6
(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de
inrichting, zoals hierboven opgenomen.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende
maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. We zien geen noodzaak
aanvullende maatwerkvoorschriften vast te stellen voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het
Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.
3.2
Coördinatie met de Waterwet
De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een IPPC inrichting waarbij sprake is van het lozen van
stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de
Waterwet. Samen met deze aanvraag is een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet
ingediend.
Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de
omgevingsvergunning enerzijds en de Watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de
omgevingsvergunning. Hierover merken wij op dat er inhoudelijke afstemming heeft plaats gevonden en dat
er hierdoor geen overlap is tussen de watervergunning en de omgevingsvergunning.
3.3
M.e.r.-(beoordelings)plicht
De aangevraagde activiteiten betreffen geen uitbreiding van de reeds vergunde activiteiten die worden
genoemd in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen
m.e.r. opgesteld dient te worden en ook geen m.e.r.-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.
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4.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

4.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1
aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de
aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
4.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag:
•
•

de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
• de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
• de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
• het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met
betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting
voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
4.3
Beste beschikbare technieken
4.3.1 Inleiding
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het
Besluit omgevingsrecht vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en
baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.
In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de BBT-conclusies (Europese
wetgeving) en de in de bijlage van de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen BBTdocumenten (nationale wetgeving).
Nationaal aangewezen BBT-documenten
In de bijlage van de Mor staan de Nederlandse informatiedocumenten over BBT.
Europese wetgeving
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden
gehouden met BBT-conclusies.
BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1
eerste lid van het Bor):
•

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden
vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBTconclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies;

•

Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande Brefs bedoeld. Het
hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze Brefs geldt als BBTconclusies.
Nb. Een Bref is een BBT referentie document dat informatie geeft over de beste beschikbare technieken
voor het bestrijden van emissies door processen en installaties.
4.3.2 Toetsing
BioMCN betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en is derhalve getoetst aan zowel de
documenten in de bijlage van de Mor als aan de BBT-conclusies.
Aan de volgende documenten is getoetst:
Nederlandse informatiedocumenten over BBT:

•

Oplegnotitie Brefs Chemie (juni 2010);

•

Oplegnotitie Bref Industriële koelsystemen (februari 2009);

•

Oplegnotitie Bref Afgas- en afvalwaterbehandeling (augustus 2005);
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•

Nederlandse ennissierichtlijn lucht (NeR) (juli 2012);

•

Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012) (maart 2012);

•

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (december 2011)

BBT-conclusies:
•

Hoofdstukken 5 en 10 Bref Organische bulkchemie (februari 2003);

•

Hoofdstuk 4 Bref Koelsystemen (december 2001);

•

Hoofdstuk 5 Bref Afgas- en afvalwaterbehandeling (2003);

•

Hoofdstuk 4 Bref Energy efficiency (februari 2009),

Daarnaast zijn er nog twee referentiedocumenten:
•

Economie and cross media issues (juli 2006);

•

Monitoring (juli 2003).

4.3.3 Conclusie
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
4.4
Nationale milieubeleidsplan
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan, Doel
van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke
leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke
hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
omgevingsvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van
NOx, SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met de
NMP's.
4.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld. Op 24 april 2013 is dit plan door Provinciale Staten met twee jaar verle ngd.
Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) hebben
Gedeputeerde Staten op 29 oktober 2013 tevens een beleidsregel vastgesteld, genaamd "Beleidsregel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2016" (het zgn. VTH-kader). Als bijlagen bij dit
VTH-kader zijn gevoegd het geurhinderbeleid en het maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit.
Deze beide beleidsonderdelen zijn tevens op 29 oktober 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 8 april 2014 het Integraal Milieu Beleidsplan 2013-2016 (1MB)
vastgesteld. Het 1MB concretiseert het milieuonderdeel van het POP en vormt een basis voor
bovengenoemde beleidsregel (het VTH-kader).
Het POP bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
4.6
Groene Wetten
De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de aanwezigheid van een ecologische
hoofdstructuurgebied moeten worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.
Zoals reeds ook geconcludeerd in paragraaf 3.3, "de m.e.r.-(beoordelings)plicht" betekent de wijziging
binnen de inrichting geen verslechtering ten opzichte van de huidige, vergunde, situatie.
Wij zijn derhalve van mening dat de hierboven genoemde wetten niet van toepassing zijn op deze procedure
en er geen aanvullende voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden.
4.7
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
BioMCN beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.

pagina 12 van 53

4.8
Afvalstoffen
4.8.1 Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval
zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
Bij het productieproces van methanol komt nagenoeg geen proces- afhankelijk afval vrij. Het afval dat
vrijkomt bij BioMCN bestaat hoofdzakelijk uit proces- onafhankelijk afval dat ontstaat bij (groot) onderhoud
aan de productie-installatie (MeOH-1) of bij onderhoud aan de ondersteunende systemen, installaties en
voorzieningen. Dit afval bestaat onder meer uit bouw- en sloopafval (hout, ijzer en beton), smeer- en
motoroliën, actief kool (cat-pijpen), ionenwisselaarsharsen (demininstallatie), slib van de
afvalwaterbehandeling, enz.
Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en gescheiden gehouden en naar een erkende inzamelaar of
verwerker afgevoerd. BioMCN beschikt niet over eigen opslagvoorzieningen voor het opslaan van grote
hoeveelheden afvalstoffen. De aanwezige opslagvoorzieningen zijn ingericht voor kleine partijen afval en
deze zullen in beginsel binnen 24 uur worden afgevoerd.
Uit de elektronische PRTR-verslagen blijken de hoeveelheden afval nogal te schommelen. Dit is onder meer
te verklaren doordat er tijdens grote stops veel afval ontstaat.
BioMCN heeft in het verleden al eens onderzoek (quick scan) naar de mogelijkheden van afvalpreventie
uitgevoerd. Het gaat hier om met name proces- onafhankelijk bedrijfsafval waarvoor nauwelijks verdere
preventiemaatregelen mogelijk zijn.
Gezien voorgaande en omdat de reductie van afvalstromen binnen BioMCN de voortdurende aandacht
heeft, vinden wij het niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te
schrijven.
4.8.2 Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en omvang van de geproduceerde afvalstoffen,
niet nodig.
4.9
Afvalwater
4.9.1 Inleiding
Het afvalwater dat vrijkomt door de activiteiten van BioMCN wordt geloosd op het Eems/Dollard-Estuarium,
de zoutwater afvalwaterzuiveringsinstallatie (hierna: zawzi) van North Water of per as afgevoerd naar een
erkende verwerker.
4.9.2 Activiteitenbesluit
Het lozen van afvalwater afkomstig van bronneringen en niet-verontreinigd hemelwater valt sinds 1 januari
2013 onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.
4.9.1 Relatie Watervergunning
Het bedrijfsafvalwater van BioMCN wordt via de bedrijfsriolering in de wastepit verzameld waarin ook het
afvalwater van Dynea terecht komt. Vanuit deze wastepit wordt het gezamenlijke afvalwater geloosd op het
Eems/Dollard-Estuarium. Voor deze lozing is gelijktijdig met de onderhavige Wabo-aanvraag een Wtwvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat Noord Nederland.
4.9.2 Indirecte lozingen
De lozingen op de zawzi zijn indirecte lozingen, die sinds het van kracht worden van de Waterwet op 22
december 2009, onder de bevoegdheid van de provincie Groningen vallen.
De volgende afvalwaterstromen worden volgens de aanvraag geloosd op de zawzi van North Water:
1. afvalwater afkomstig van de deminwaterbereiding, bestaande uit:
a.
spoelwater;
b.
waswater zoutzuurscrubber;
c.
regeneratiewater.
2. bodemwater dat vrijkomt bij de destillatietorens bij het starten en stoppen van het productieproces;
3. eerste spoelwater van de destilatie;
4. afgewerkt reinigingswater van de koelerbanken;
5. afvalwater van de glycerolzuivering inclusief spoel- en schrobwater.
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4.9.3 Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het preventief beleid zoals dat in de
tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging door het toepassen van
beste beschikbare technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op
het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het kwaliteitsbeheer in Rijkswateren heeft daarnaast de
Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten
streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze
algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring
water 2009.
Het eerste beginsel van het preventief beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat
verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van
dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder
kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer
aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het
voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' toepast, zoals
vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In artikel 1.1 van de Wabo is de
volgende definitie voor de 'beste beschikbare technieken' gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken
om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking
genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen
worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te
verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze
waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de
inrichting buiten gebruik wordt gesteld'.
In de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bevat de aanwijzing van de Nederlandse
informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT-documenten). Deze zijn weergegeven de
bijlage bij de Mor. De in de bijlage aangewezen BBT-documenten kunnen worden aangemerkt als een
adequate invulling van de actuele beste beschikbare technieken die door het bevoegd gezag dienen te
worden toegepast bij de vergunningverlening. De gebruikte technieken zijn getoetst aan de uitgangspunten
van de beste beschikbare technieken.
Het tweede beginsel 'met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit waar nodig en mogelijk
verdergaande maatregelen nemen' houdt in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante
verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de bestaande situatie en dat het
bereiken van de KRW-doelstellingen niet in gevaar mag worden gebracht. Het is daarom vooral van
toepassing op nieuwe lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Dit tweede beginsel is uitgewerkt in
een emissie-immissiebenadering in het Handboek Immissietoets. Voor indirecte lozingen is de emissieimmissietoets niet van toepassing.
4.9.4 Beleid ten aanzien van stoffen en preparaten
Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate
waarin de in het oppervlaktewater te brengen grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel
gevaar vormen voor het aquatisch milieu. In mei 2000 is hiervoor door de Commissie Integraal Waterbeheer
(CIW) de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (hierna ABM) vastgesteld. De ABM
hanteert de parameters en criteria uit de geldende Europese stoffen en preparaten regelgeving die worden
geïmplementeerd in REACH.
De ABM deelt voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de in het oppervlaktewater te
brengen stoffen en preparaten (hierna stofte noemen) in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de
methodiek aan welke saneringsinspanning (emissiebeperkende maatregel) bij een bepaalde stof, gezien de
eigenschappen, wenselijk is. Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en een
suggestie voor de saneringsinspanning (BBT, of waterkwaliteitsaanpak). De ABM is een hulpmiddel bij het
vaststellen van de gewenste saneringsinspanning en gaat niet in op het wel of niet gebruiken van een stof,
of het beoordelen van de restlozing.
De ABM is beschreven in het ClW-rapport "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van
het emissiebeleid van water". Zij sluit aan bij de Europese regelgeving inzake het indelen, verpakken en
kenmerken van stoffen en preparaten.
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4.9.5 Risico's van onvoorziene lozingen
De waterkwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam kan ernstig verstoord raken als gevolg van industriële
onvoorziene lozingen. Ten einde onvoorziene lozingen te voorkomen dan wel te minimaliseren, heeft de CIW
het rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" opgesteld. Het rapport is in principe van
toepassing op alle situaties die een risico voor het oppervlaktewaterlichaam kunnen vormen. Het
beleidskader kan zodoende worden toegepast in het kader van de waterwet- en
omgevingsvergunningverlening en trajecten in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen
(BRZO'99). Het BRZO is de wettelijke implementatie van de Europese Seveso II Richtlijn, die tot doel heeft
de risico's van grote ongevallen met gevaarlijke stoffen in de industrie, voor zowel mens als milieu, zo klein
mogelijk te maken.
In het kader van de Waterwet betekent dit dat analoog aan de aanpak van reguliere lozingen van afvalwater
de emissie-aanpak ook geldt voor onvoorziene lozingen. Primair moet voldaan worden aan de "stand der
veiligheidstechniek". Dit beperkt de kans en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene
lozingen. Vervolgens zullen de resterende risico's in kaart gebracht moeten worden volgens de
selectiemethodiek voor stoffen en activiteiten verwoord in bijlage 2 van het ClW-rapport. Deze selectie
methodiek is uitgebreid beschreven in het Riza-rapport "Beschrijving van de methode voor de selectie van
activiteiten binnen inrichtingen ten behoeve van het uitvoeren van studie naar de risico's van onvoorziene
lozingen". Bij dit selectiesysteem worden verschillende activiteiten en lozingssituaties onderscheiden en
gekwantificeerd naar effecten op het oppervlaktewaterlichaam. Een overzicht hiervan is hieronder
weergegeven:
Directe lozing/afstroming in het oppervlaktewaterlichaam:
•

toxische effecten;

•

sterfte van aquatische organismen als gevolg van zuurstofdepletie;

•

de vorming van drijflagen.

Directe lozing/afstroming op een zuiveringsinstallatie:
•

negatieve beïnvloeding van de werking van zuiveringsinstallaties;

•

overbelasting van de installatie.

De kansen en de effecten van onvoorziene lozingen worden ingeschat met behulp van het
computerprogramma "Proteus 11"
(website: http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/ict hulomiddelen/proteus/
4.9.6

Beoordeling van de aanvraag

Afvalwater deminbereiding
Deze afvalwaterstromen worden verzameld in de waterkelder van de deminbereiding. Het afvalwater wordt
naar de z-awzi afgevoerd, echter uitsluitend wanneer de N-totaal concentratie meer is dan 25 mg/I. De
stikstof in deze afvalwaterstroom is in hoofdzaak afkomstig van het regeneratiewater (500 mg/I) en in
mindere mate van het spoelwater. De aanwezigheid van stikstof in het regeneratiewater wordt veroorzaakt
door het hergebruik van procescondensaat uit de methanolproductie. Dit is direct gerelateerd aan de stikstof
in het aardgas.
BioMCN heeft de keuze gemaakt om deze afvalwaterstroom altijd naar de z-awzi af te voeren.
Stikstof kan ook bij concentraties lager dan 25 mg/1 doelmatig in de z-awzi worden verwerkt. Deze lage
concentraties zullen alleen voorkomen wanneer er geen sprake is van de lozing van regeneratiewater.
Het lozen van deze afvalwaterstroom op de z-awzi voldoet aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT).
Met de keuze om dit afvalwater naar de z-awzi af te voeren kan worden ingestemd.
Bodemwater dat ontstaat tijdens start/stop situatie van de destillatietoren
Deze afvalwaterstroom wordt ook in de huidige situatie naar de z-awzi gebracht, maar uitsluitend wanneer
hierin meer dan 300 mg/I methanol aanwezig is.
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Deze situatie doet zich incidenteel veer en duurt circa 30 uur, waarbij gemiddeld 90 kg en maximaal 180 kg
methanol vrijkomt. De bovenstaande situatie leidt tot een incidentele hoge afvoer van methanol naar de zawzi. Voor een goede methanol-afbraak is een voor methanol geadapteerd actief slibsysteem een
voorwaarde. Voordat afvoer naar de z-awzi plaatsvindt vindt er overleg plaats met North Water. North Water
beoordeelt de geschiktheid voor de verwerking van het afvalwater door deze te toetsen aan haar
acceptatiebeleid. Met de afvoer naar de z-awzi kan, onder de hiervoor beschreven handelswijze, worden
ingestemd. Doordat de verwerking bij North Water uitsluitend plaatsvindt wanneer er wordt voldaan aan het
acceptatiebeleid, voldoet de lozing aan BBT.
In de vergunning is een voorschrift opgenomen waarin staat dat geplande start- en stop handelingen met
betrekking tot de methanolproductie, tenminste 72 uur vooraf bij het bevoeg d gezag moeten worden gemeld.
Artikel 4 lid 1 t/m 5 van de bestaande Wvo-vergunning is in de huidige situatie al een Wabo-voorschrift en
hoort hier bij. In het voorschrift zit een verwijzing naar artikel 3 (monitoring) dat ook bij de Wabo-vergunning
hoort.
"Artikel 4. Start- en stophandelingen
1.
Start- en stophandelingen, die betrekking hebben op de methanolproductie, moeten, met vermelding
van de te verwachten aanvangstijd en duur, schrifteiijk minstens 72 uur van tevoren zijn gemeid aan
het bevoegd gezag.
2.
De lozing van bodemwater dat vrijkomt tijdens een start- of een stophandeling, zoals bedoeld in artikel
1, lid 2, sub 3, mag niet langer duren dan 30 uur.
3.
Per jaar mogen niet meer dan 8 start- en 8 stophandelingen plaatsvinden.
4.
Tijdens start- en stophandelingen dient het lozingsdebiet van het te lozen b odemwater te worden
vastgesteld en geregistreerd.
5.
Tijdens start- en stophandelingen dient, conform tabel 1b van artikel 3, iedere vier uur het
methanolgehalte van het bodemwater in de deelstroom te worden gemeten en geregistreerd".
Afgewerkt water van de koeierbanken
Het reinigen van de koeierbanken gebeurt met water en circa 200 liter zeepmiddel (Steamer 130). De
koeierbanken raken uitsluitend vervuild door stofdeeltjes uit de lucht en niet als gevolg van de processen.
Het spoelwater (circa 100 m^ per jaar) wordt afgevoerd naar de z-awzi. Voor het reinigingsmiddel geldt
saneringsinspanning B. Dit reinigingsmiddel is in de vergunning van 2009 beoordeeld en toegestaan. Afvoer
naar de z-awzi kan worden beschouwd als de stand van de techniek. Er wordt voldaan aan BBT.
4.9.7 Toetsing aan BREF's
Bij bestrijding van emissies dient een bedrijf de Beste Beschikbare Technieken toe te passen. Bestaande
IPPC-inrichtingen dienen sinds 31 oktober 2007 te voldoen aan BBT. In de vergunning dienen
emissiegrenswaarden te zijn opgenomen, met in achtneming van de technische kenmerken en de
geografische ligging van de inrichting alsmede plaatselijke milieuomstandigheden.
In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (MOR) staat dat het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT
in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden met de relevante BBT-conclusies en
Nederlandse informatiedocumenten over BBT. De Nederlandse informatiedocumenten over BBT zijn
opgenomen in de bij de MOR behorende bijlage. Van de Europese BBT-referentiedocumenten (BREF's) zijn
op grond van categorie en productiecapaciteit voor BioMCN de volgende BREF documenten van
;oepassing:
Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC);
Common waste water and waste gas treatment for the chemical industry (WWWGT);
Grote stookinstallaties (vanaf 50 MW);
Industrial cooling systems (deze is niet relevant voor de lozing op de z-awzi);
Emissions from storage;
General principles of monitoring;
Cross media and economics;
Energy efficiency.
Met de informatiedocumenten van de bijlage van bovengenoemde regeling is rekening gehouden bij de
beoordeling van de aanvraag voor zover deze betrekking hebben op de betreffende inrichting. Van de
bedoelde regeling wordt met name gewezen op de documenten zoals genoemd onder de kop 'BBTdocumenten water'.
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BREF LVOC
De BREF LVOC is opgesteld aan de hand van illustratieve, veel voorkomende, chemische processen. De
productie van methanol komt als illustratief proces daar niet in voor. De BBT zijn ontleend aan het hoofdstuk
generieke BBT en het illustratieve formaldehyde proces. De relevante BBT betreffen:
het gescheiden houden van geconcentreerde afvalwaterstromen aan de bron;
indicatieve emissieniveaus voor deelstromen;
het maximaliseren van het hergebruik van (afval-)water;
afvalwater dat niet voor hergebruik in aanmerking komt dient te worden gezuiverd;
voor afvalwaterstromen die geen toxische stoffen bevatten worden biologische
nabehandelingstechnieken gezien als BBT;
de concentraties aan (zware) metalen zijn in dusdanig lage concentraties aanwezig (onder detectiegrens
analyse techniek) dat zuivering niet doelmatig is. Het betreffen metalen die afkomstig zijn van corrosie
van installatie onderdelen, van drainagewater (depositie), drinkwater, industriewater en
procescondensaat;
•

de emissiewaarden bij BioMCN zijn voor CZV <125 mg/I en voor Kjeldahl stikstof <25 mg/I. Hiermee
wordt voldaan aan de BAT gerelateerde emissiewaarde voor CZV en voor stikstof totaal. De
ammoniakhoudende regeneratiestroom uit de deminkelder wordt rechtstreeks afgevoerd naar de z-awzi.
Deze BBT-maatregelen worden allemaal toegepast door BioMCN.

BREF waste water and waste gas treatment
De BBT van de BREF WWWGT gaan in op milieumanagementtechnieken en specifieke maatregelen voor
afvalwater- en afgasbehandelingstechnieken. Een onderdeel van de milieumanagementtechnieken is
monitoring, zowel van emissies op deelstroomniveau als van bedrijfsafvalwater dat gemengd wordt geloosd.
De hoofdaspecten zijn kennis van emissies op deelstroomniveau, bronaanpak, gescheiden
inzamelsystemen, benchmarking, het treffen van zuiveringtechnische maatregelen en het treffen van
maatregelen ter voorkoming van onvoorziene lozingen. Aan deze maatregelen wordt voldaan.
BREF Large combustion plants
De BBT uit de BREF Large combustion plants zijn voor het aspect afvalwater gericht op het bewerkstelligen
van een gesloten kringloop, hergebruik, bronaanpak en chemische zuiveringstechnieken. Geconstateerd is
dat de BBT van deze BREF voor onderhavige situatie reeds behandeld zijn in de hiervoor genoemde
BREF's. Om deze reden worden de BBT van deze BREF hier niet afzonderlijk behandeld.
BREF 'Emissions from storage'
In de BREF wordt voor de categorisering de volgende indeling aangehouden:
1. opslag van vloeistoffen of vloeibare gassen met het oog op preventie en bestrijding van emissies:
•

die voor kunnen komen bij tanks onder normale condities;

•

ten gevolge van incidenten en calamiteiten;

• die voor kunnen komen bij andere dan tankopslag, bijvoorbeeld opslag in emballage.
2. overslag en handling van vloeistoffen en vloeibare gassen met het oog op preventie en bestrijding van
emissies:
met betrekking tot algemene maatregelen;
door specifieke technieken voor leidingen.
3. stofemissies van open en gesloten opslagen alsmede verpakte materialen;
4. veiligheids- en risicomanagement;
5. stofemissies ten gevolge van overslag en 'handling' van vaste stoffen.
BioMCN voldoet met betrekking tot de wateremissies op grond van het volgende aan de BBT genoemd in
deze BREF:
•

BioMCN heeft sinds oktober 2008 een gecertificeerd milieuzorgsysteem op basis van DIN-EN-ISO
14001;

•

Er is een inspectie- en onderhoudsplan aanwezig als onderdeel van het kwaliteitssysteem;

•

BioMCN heeft een QHSE managementsysteem waarvan het veiligheidsbeheerssysteem deel uitmaakt;
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•

BioMCN heeft een veiligheidsbeheersysteem. In het veiligheidsbeheersysteem zijn verantwoordelijke
personen aangewezen;

BREF General principles of monitoring
In de BREF General principles of monitoring zijn geen concrete BBT genoemd. Wel kan aan de hand van
deze BREF de wijze en het doel van de monitoring worden beoordeeld. In de aanvraag is een meet- en
registratieplan gegeven voor het beheer van de afvalwaterstromen. Het bedrijfsafvalwater en de deelstromen
van BioMCN worden gemeten door middel van meting en bemonstering. De meetpunten zijn schematisch
weergegeven figuur 2 van de aanvraag. De BBT van de BREF vraagt om een eenduidige monitoring van de
bedrijfsafvalwaterstroom. Hierin wordt door BioMCN voorzien. In de voorschriften van de vergunning is een
specifiek monitoringvoorschrift opgenomen.
Uit handhavingtechnische overwegingen is tevens een mogelijkheid voor separate monitoring noodzakelijk.
Om de toepassing van BBT te borgen is in de voorschriften aandacht gegeven aan het monitoren van de
watergerelateerde emissies.
BREF Cross media and economics
De inrichting van BioMCN is bestaand. De techniek om methanol te produceren, zoals toegepast door
BioMCN, is sinds jaar en dag gebruikelijk en verder ontwikkeld. Uit dit oogpunt zijn, voor zover bekend, geen
nieuwe technieken voorhanden en/of in ontwikkeling. Op gebied van productie is daarom geen sprake van
conflicterende BBT.
BREF Enerav efficiencv
Voor de aspecten die b etrekking hebben op het Waterwet deel van de aanvraag wordt in deze BREF
verwezen naar de BREF LVOC en de BREF Monitoring. Deze zijn hierboven behandeld. Er zijn geen
emissies naar water omdat er alleen sprake is van gasgestookte installaties waarbij geen koelwater wordt
geloosd.
De overige onderwerpen die in deze BREF zijn behandel d hebben betrekking op Wabo-aspecten en
betreffen het belei d ten aanzien van de inrichting en vallen buiten het kader van onderhavige vergunning.
Lozingseisen
BioMCN heeft in de aanvraag waarden voor de vuilvracht opgenomen die zijn gebaseerd op de praktijk van
de afgelopen jaren. Daarbij was de glycerolzuiveringsunit niet continu in bedrijf. Wanneer deze unit optimaal
in bedrijf is zal de vuilvracht toenemen. De huidige toegestane maximale waarden van 18.000 IE136 per dag
en 15.000 IE136 per 7 dagen is dan ontoereikend. BioMCN vindt een verhoging van beide maxima met
minimaal 5.000 IE136 noodzakelijk.
Op basis van de aanwezigheid van de stand van de techniek in combinatie met de goede afbreekbaarheid
van het naar de z-awzi van North Water af te voeren afvalwater afkomstig van de glycerolzuivering kan er
worden ingestemd met een verhoging van de vuilvracht met 5.000 IE136.
In verband met de lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt de analysefrequentie opnieuw vastgesteld.
De belangrijkste doelstellingen bij de meetverplichting is dat de metingen als toetsingsmiddel fungeren voor
de aanwezigheid van BBT. Daarnaast is het van belang dat er goed inzicht wordt gegeven in het
lozingsbeeld. Voor deze situatie kan daarom worden volstaan met een meetfrequentie van 2 maal per
maand.
4.9.8 Beoordeling van de stand van de veiligheidstechniek
In de milieurisicoanalyse (MRA) is beoordeeld op volledigheid en juistheid. Het betreft een beoordeling op
zowel de directe lozing op oppervlaktewater als de indirecte lozing naar de z-awzi van North Water. Voor de
indirecte lozing, waar dit advies betrekking op heeft, zijn met name de aspecten 'Bodem en lucht' en 'Falen
waterzuivering' van belang.
Bodem en lucht
In de MRA wordt niet beschreven of een ongewenste uitstroming kan leiden tot risico's voor lucht of bodem.
In de MRA wordt beschreven dat als gevolg van het grootste reële scenario voor de productie-unit van
methanol, grote hoeveelheden bluswater kunnen vrijkomen, waarvoor de aanwezige opvangmogelijkheden
onvoldoende capaciteit hebben. Bij een calamiteit zal een deel van het terrein onderlopen zonder dat dit
afstroomt op het Oosterhornkanaal of de Eems.
Volumecontaminatie
Uit de aanvraag blijkt dat de voor het oppervlaktewater geselecteerde risicovolle installaties en activiteiten
geen risico's genereren voor het ontvangende oppervlaktewater (Eems), na een onvoorziene lozing als
gevolg van een calamiteit op het terrein van de inrichting.
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Falen afvalwaterzuivering
In de MRA is beschreven dat de z-awzi van North Water faalt bij een grote uitstroom van glycerol ten
gevolge het falen van de glycerol zuivering.
Risico drijfiaagvormers
Voor zogenaamde drijflaagvormende stoffen, stoffen die niet of nauwelijks oplosbaar zijn, is inmiddels een
referentiekader ontwikkeld. De communicatie van dit referentiekader zal in voorjaar van 2013 plaatsvinden
aan inspectiepartners en bedrijfsleven. De toetsing van de risico's voor oppervlaktewater van deze stoffen
zal plaatsvinden na dit communicatietraject.
Conclusie
De geschiktheid en implementatie van gegevens en beschrijvingen in de MRA zijn beoordeeld.
4.9.9 Ambtshalve wijzigingen
Sinds het van kracht worden van de laatste vergunning is de wet- en regelgeving gewijzigd. In verband
hiermee kan een aantal voorschriften die afkomstig zijn van de Wvo-vergunning (17 september 2009,
kenmerk DNN 2009/4701), worden ingetrokken. Alle voorschriften van deze vergunning zijn sinds het van
kracht worden van de Waterwet gelijkgesteld met voorschriften onder de Wabo-vergunning.
Op basis van het bovenstaande zijn de bepalingen met betrekking tot het gebruik van sneltesten als
analysemethode verwijderd (voorschrift 5, lid 11, lid 12 en lid 13). De reden hiervoor is dat een verzoek
hiervoor altijd door de vergunninghouder kan worden gedaan. Een besluit hierover wordt met een korte
procedure genomen. Hierdoor is het niet van belang om deze bepalingen als goedkeuringsprocedure in de
vergunning op te nemen. Ditzelfde geldt voor het toepassen van nieuwe hulpstoffen. Ook dit kan met een
korte vergunningprocedure worden geregeld. Om die reden vervalt voorschrift 11.
Voorschrift 5, lid 6 met betrekking tot de representativiteit van de monsters is ingetrokken omdat is
vastgesteld dat de meetvoorzieningen aan dit voorschrift voldoen. Ditzelfde geldt ook voor voorschrift 5, lid 7.
Op basis van bestaande wet- en regelgeving geldt er zorgplicht die onder andere inhoud dat het meet- en
bemonsteringspunt goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn.
Voorschrift 8 (Rapportage) wordt vervangen door een registratieverplichting. De reden hiervoor is dat
BioMCN een wettelijke verplichting heeft om jaarlijks door middel van het milieujaarverslag (MJV) te
rapporteren. De registratieverplichting zorgt er voor dat het bevoegd gezag altijd inzicht heeft in de
gegevens.
Voorschrift 10 wordt ingetrokken omdat BioMCN aan de verplichting om een actueel MRA in te dienen heeft
voldaan.
Wanneer er buiten de inrichting een ongewoon voorval plaatsvindt, waardoor nadelige gevolgen voor de
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, is het bedrijf
verplicht om op aanschrijving van de minister van Infrastructuur en Milieu onmiddellijk over te gaan tot het
nemen van tijdelijke maatregelen betreffende het afvalwater ter voorkoming van ernstige verontreiniging van
het oppervlaktewaterlichaam.
Dit voorschrift is opgenomen op grond het Besluit omgevingsrecht, artikel 5.7, lid 2, onder f. Dit voorschrift
geeft duidelijkheid met betrekking tot de bevoegdheid voor de bescherming van het oppervlaktewater bij
indirecte lozingen wanneer er zich buiten de inrichting van BioMCN een ongewoon voorval voordoet.
4.9.10 Conclusie met betrekken tot het lozen van afvalwater
BioMCN voldoet aan de relevante BREF's en Nederlandse informatiedocumenten. Er zijn geen andere
technieken die als BBT dienen te worden aangemerkt. Daarom past BioMCN ten minste BBT toe.
4.9.11 Voorschriften
De voorschriften in hoofdstuk 3 hebben betrekking op de afvalwaterstromen die afvoeren naar de z-awzi. De
voorschriften zijn afkomstig van de Wvo-vergunning van 17 september 2009 en zijn sinds 22 december 2009
van rechtswege Wabo-voorschriften. In de onderstaande voorschriften is rekening gehouden met de
wijziging in de lozingssituatie, waarbij meer afvalwaterstromen naar de z-awzi worden afgevoerd en de
vuilvracht toeneemt.
Ook zijn de voorschriften geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving, waardoor een aantal
voorschriften kan worden ingetrokken (zie paragraaf 2.4).
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4.10
Lucht
4.10.1 Direct werkende eisen en emissiehandel
Op de fornuizen van de reformers en oververhitters is het Besluit emissie eisen stookinstallaties (Bees-A)
van toepassing. Het Bees-A heeft directe werking. Daarnaast is paragraaf 5.1 van het Activiteitenbesluit
(grote stookinstallaties) van toepassing. In deze paragraaf van het Activiteitenbesluit zijn emissie-eisen
opgenomen voor grote stookinstallaties. Deze eisen zijn grotendeels overgenomen uit het RIE / Bees-A en
hebben directe werking.
Vanaf 1 januari 2013 neemt BioMCN deel aan de Europese handel COremissierechten. Doel hiervan is dat
reducties in de emissie van CO2, daar genomen worden waar dit vanuit kosteneffectiviteit het meest effectief
is. Volgens artikel 5.12 Bor is het niet toegestaan om voorschriften, inhoudende een emissiegrenswaarde
voor de directe emissie van broeikasgassen en voorschriften ter bevordering van een zuinig gebruik van
energie in de inrichting, op te nemen in een omgevingsvergunning voor een inrichting die ook valt onder
artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Die aspecten worden geregeld in een
broeikasgasvergunning die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) afgeeft.
Vanaf 1 juni 2005 vindt in Nederland NOx-handel plaats, waaraan BioMCN deelneemt. Met dit instrument
wordt een NO^-reductie beoogd en wel daar waar ze het meest kosteneffectief te realiseren is. In de praktijk
houdt dit in dat een inrichting, afhankelijk van de eigen prestaties, emissierechten kan kopen of verkopen. Zo
zijn NOx-reducerende maatregelen (deels) te financieren door verkoop van emissierechten. In tegenstelling
tot de CO2 handel mogen voor bedrijven die onder de NOx-handel vallen wel emissie-eisen voor NOx in de
omgevingsvergunning worden opgenomen. Er moet wel altijd aan BBT eisen voldaan worden; de daaraan
gerelateerde emissie-eis moet in de voorschriften worden opgenomen.
Het stelsel van handel in NOx-emissierechten wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken. Dit heeft tot
gevolg dat met ingang van 1 januari 2014 aan een vergunning ook voorschriften kunnen worden verbonden
met betrekking tot de omvang van de NOx-emissie of - bij vergunningverlening vóór die datum - dat in een
dergelijk voorschrift gaat gelden met ingang van 1 januari 2014.
In verband hiermee merken wij op dat wij van oordeel zijn dat de omvang van de NOx emissie in het
onderhavige besluit adequaat is geregeld via het stellen van dan wel verwijzen naar emissiegrenswaarden.
Wij hebben er daarom voor gekozen geen voorschrift op te nemen waarin impliciet een maximale omvang
van de NOx emissie wordt voorgeschreven.
4.10.2 Luchtemissies algemeen
Op grond van de ministeriële Regeling omgevingsrecht, bijlage 1, Aanwijzing BBT documenten zijn voor de
installaties en processen binnen de inrichting in ieder geval de volgende documenten relevant voor het
bepalen van BBT:
•
•
•
•

BREF Large Volume Organic Chemical Industry; februari 2003 (Organische bulkchemie);
BREF Large Combustion Plants (grote stookinstallaties);
BREF General Principles of Monitoring; juli 2003 (Monitoring);
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

Bij de productie van methanol komen emissies vrij van o.a. stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO),
kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en koolwaterstoffen (CxHy). Om de emissies van deze stoffen te
beperken worden de volgende technieken toegepast:
voor de vermindering van NOx- -emissies worden LowNOx branders toegepast;
voor de vermindering van CO-emissies wordt gestreefd naar een optimale bedrijfsvoering en optimale
verbranding. Verder wordt de CO-concentratie continu gemeten. Daarnaast worden afgassen in fakkels
verbrand;
voor de vermindering van CO 2 -emissies wordt glycerol als grondstof en groen gas als brandstof
ingezet;.
voor de vermindering van SO 2 -emissies wordt zwavel in het procesgas (aardgas als grondstof)
afgevangen in een zinkoxide bed;
voor de vermindering van CxHy -emissies wordt hoogwaardig pakkingmateriaal toegepast en
controlemetingen uitgevoerd;
voor de vermindering van emissies door affakkelen worden instructies toegepast om de start- en
stopfase zo snel mogelijk te laten verlopen en wordt een fakkel toegepast met meer dan 99% destructieefficiëntie.
Deze technieken worden in de genoemde BREF('s) als BBT aangemerkt.
Met toepassing van de genoemde technieken worden volgens de aanvraag, tabellen pagina 44 en 46, in de
afgassen van de fornuizen van de reformers, de fornuizen F450 en F451 en de scrubbers van sealolie de
volgende emissies bereikt:
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Tabel 1; Reformers MeOH-1, 290 MWth
Component
Verwachte gemiddelde concentratie (mg/Nm®)
105 mg/Nm®
NOx
< 50 vol-ppm (= 58,2 mg/Nm®)
CO
< 10 mg/Nm®
SO2
Tabel 2: Reformers MeOH-2, 290 MWth
Component
Verwachte gemiddelde concentratie
100
mg/Nm®
NOx
CO
SO2

< 50 vol-ppm (= 58,2 mg/Nm®)
< 10 mg/Nm®

MC

0

OC

Tabel 3: Fornuizen F450 en 451 (oververhitters MD en HD), ca. li
Component
Verwachte gemiddelde concentratie
< 70 mg/Nm®
NOx
< 50 mg/Nm®
CO
< 10 mg/Nm®

i >

XX

0.

Tabel 4: Scrubbers sealolie
Component
Verwachte emissie
< 500 g/uur
4.10.3 Fornuizen MeOH-1
De fornuizen van de reformers betreffen een grote stookinstallatie met een vermogen van 290 MWth. Op
grond van Bees-A en het Activiteitenbesluit geldt voor de NOv concentratie in de afgassen van deze
fornuizen tot 1-1-2016 een emissie-eis van 100 -113 mg/Nm bij O -10% spuigas. Na 1-1-2016 geldt een
rechtstreeks werkende emissie-eis van 70 mg/Nm^.
in de BREF LCP staat dat BBT overeenkomt met een NOx concentratie van 50-100 mg/Nm^.
in de BREF LVOC staat dat BBT overeenkomt met een NOx concentratie van 50-100 mg/Nm® en in
uitzonderlijke gevallen een concentratie tot 200 mg/Nm®.
BioMCN heeft een NOx concentratie van 105 mg/Nm® aangevraagd en heeft in de aanvraag aangegeven
dat tijdens het starten en stoppen, regeneratie en onderhoud van de reformers sprake is van verhoogde NOx
emissie.
Uit de gegevens van de jaarlijkse controlemetingen blijkt dat de halfuurgemiddelde concentratie maximaal
120 mg/Nm® bedraagt. De daggemiddelde concentratie is niet bepaald, maar zal minder dan 120 mg/Nm®
bedragen.
Bij toetsing van de gemeten concentratie aan de toepasselijke emissiegrenswaarde mag de
meetonzekerheid (maximaal 20%) worden afgetrokken van de gemeten concentratie. Daarnaast geldt bij
toetsing aan de emissie-eis dat wordt voldaan aan de emissie-eis indien:

•

geen gevalideerd maandgemiddelde de toepasselijke emissiegrenswaarde overschrijdt;

•

geen gevalideerd daggemiddelde 110% van de toepasselijke emissiegrenswaarde overschrijdt;

•

95% van alle gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet hoger is dan 200% van de toepasselijke
emissiegrenswaarde.
Uit de gegevens van de jaarlijkse controlemeting blijkt derhalve dat de NOx concentratie in de afgassen van
de fornuizen van de reformers voldoen aan een emissiegrenswaarde van 100 mg/Nm®. Deze concentratie
valt binnen de concentratierange die op grond van de BREF LCP overeenkomt met BBT (50 - 100 mg/Nm®).
Wij zien daarom geen reden de door BioMCN gevraagde grenswaarde van 105 mg/Nm® te vergunnen.
Op grond van bovenstaande besluiten wij tot 1-1-2016 een emissiegrenswaarde van 100 mg/Nm® voor te
schrijven.
4.10.4 Fornuizen MeOH-2
De fornuizen van de reformers betreffen een grote stookinstallatie met een vermogen van 290 MWth. Op
grond van Bees-A en het Activiteitenbesluit geldt voor de NOx concentratie in de afgassen van deze
installatie tot 1-1-2016 een emissiegrenswaarde van 100-113 mg/Nm® bij O -10% spuigas. Na 1-1-2016
geldt een rechtstreeks werkende emissie-eis van 70 mg/Nm®.
In de BREF LCP staat dat BBT overeenkomt met een NOx concentratie van 50-100 mg/Nm®
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In de BREF LVOC staat dat EBT overeenkomt met een NOx concentratie van 50-100 mg/Nm^ en in
uitzonderlijke gevallen een concentratie tot 200 mg/Nm^.
MeOH-2 is sinds 2005 niet in werking. BioMCN tieeft in de aanvraag aangegeven dat de branders van de
fornuizen van de reformers van MeOH-2 zullen worden aangepast aan BBT voordat MeOH-2 wordt
opgestart en dat de gemiddelde NOx concentratie in de afgassen van de fornuizenvan MeOH-2 na deze
aanpassing gemiddeld 100 mg/Nm^ zal bedragen.
Op grond van bovenstaande besluiten wij tot 1-1-2016 een emissiegrenswaarde van 100 mg/Nm^ voor te
sctirijven.
4.10.5 Emissie-eisen Activiteitenbesluit
Na 1-1-2016 geldt op grond van artikel 5.5 lid 1 van tiet Activiteitenbesluit voor de afgassen van de fornuizen
van MeOH-1 en MeOH-2 een grenswaarde voor NO* van 70 mg/Nm^. Volgens BioMCN kunnen de tiuidige
fornuizen niet voldoen aan deze emissie-eis en is de vraag of de (branders van) de fornuizen zodanig
kunnen worden omgebouwd dat per 1-1-2016 aan deze eis wordt voldaan. Dit betekent dat BioMCN dient te
onderzoeken of de branders van de fornuizen van de reformers zodanig kunnen worden aangepast dat aan
dat deze toekomstige emissie-eis kan worden voldaan.
Indien het technisch niet mogelijk is om aan een emissie-eis van 70 mg/Nm3 te voldoen, is het mogelijk een
hogere grenswaarde te vergunnen (tot maximaal 100 mg/Nm3). Dit dient dan wel door BioMCN te worden
aangevraagd. Gezien de termijnen voor het verlenen van een vergunning of uitvoeren van technische
aanpassingen aan de branders, zal het hierboven bedoelde onderzoek in 2014 moeten zijn afgerond. Indien
uit het onderzoek blijkt dat het technisch niet mogelijk is om aan de grenswaarde van 70 mg/Nm3 te voldoen,
zal een aanvraag om een hogere grenswaarde vóór 1 juli 2015 moeten zijn ingediend.
In voorschrift 6.1.3 en 6.1.4 is daarom voorgeschreven dat BioMCN een Plan van Aanpak moet indienen
waaruit moet blijken hoe zij aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit gaan voldoen.
4.10.6 Start-en stopperiode
Op grond van het rechtstreeks werkende Bees-A en het Activiteitenbesluit worden bij het toetsen van de
emissie aan de emissiegrenswaarden, de emissies tijdens het opstarten en stoppen buiten beschouwing
gelaten.
De periodes van opstarten en stilleggen dienen op grond van artikel 5.8, lid 3 van de Activiteitenregeling
milieubeheer (voorheen: Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer oftewel Rarimjte worden
bepaald in overeenstemming met uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 mei 2012 betreffende de
vaststelling van opstart- en stilleggingsperioden voor de toepassing van Richtlijn 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (2012/249/EU) (PbEU L 123).
In hoofdstuk 7.1 van de aanvraag is de tijdsduur van de start- /stopperiode tijdens regeneratie en onderhoud
van de reformers aangegeven. Hierbij is de start-/stopperiode gedefinieerd als de periode waarbij de
installatie op minder dan 70% van haar maximale productiecapaciteit draait. Deze definitie van de opstart- en
stilleggingsperiode is niet in overeenstemming met het hierboven genoemde uitvoeringsbesluit van de
Commissie. Volgens dit uitvoeringsbesluit dienen de opstart- en stilleggingsperioden te worden vastgesteld
aan de hand van belastingdrempelwaarden van de stookinstallaties en niet - zoals in de aanvraag is
gedefinieerd - van de productiecapaciteit. BioMCN kan niet aangegeven op welk moment de stookinstallatie
(fornuizen) van de reformers tijdens het regenereren van de katalysatoren op minder dan 70% van hun
maximale vermogen draaien. Het is hierdoor niet mogelijk de opstart- en stillegginsperiode van de reformers
te bepalen in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit van de Commissie. De emissies tijdens het
regenereren van de katalysatoren worden daarom bij het toetsen aan de emissiegrenswaarden niet buiten
beschouwing gelaten.
Het stoppen en starten als gevolg van calamiteiten of het vervangen van de katalysatoren gebeurt zo weinig
(< 1 X per jaar), dat het niet nodig is om hiervoor de exacte periode van opstarten en stilleggen te bepalen.
4.10.7 Regenereren katalysatoren
Door het gebruik van glycerol als grondstof dienen de katalysatoren periodiek (met een maximum van 1 keer
per maand) te worden geregenereerd. Volgens BioMCN zal tijdens de regeneratie van de katalysatoren de
NOx emissie hoger zijn dan tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden. Hierdoor kan niet worden
gegarandeerd dat tijdens het regenereren van de katalysatoren wordt voldaan aan een grenswaarde van
100 mg N0x/Nm3.
Tot 1-1-2016 is het Bees-A van toepassing op de branders van de reformers. In tegenstelling tot het
Activiteitenbesluit wordt in het Bees-A geen uitzondering gemaakt voor (grote stookinstallaties voor) het
regenereren van katalysatoren. Het Bees-A is dus ook tijdens het regenereren van de katalysatoren
rechtstreeks werkend. Op grond van het Bees-A geldt een grenswaarde van ca. 113 mg/Nm3 (afhankelijke
van de hoeveelheid spuigassen in het stookgas). Dit is hoger dan de hoogste waarde in de BREF LCP (100
mg/Nm^), die in deze vergunning is voorgeschreven.
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Omdat niet duidelijk is of tijdens tiet regenereren van de katalysatoren kan worden voldaan aan een
grenswaarde van 100 mg/Nm^, maar BioMCN geen gegevens kan overleggen waaruit blijkt dat een tiogere
grenswaarde nodig is dan de grenswaarde die geldt op grond van Bees-A, is besloten dat tot 1-1-2016
tijdens tiet regenereren van de katalysatoren de grenswaarde van Bees-A geldt i.p.v. een grenswaarde van
100 mg/Nm^
Op grond van artikel 5,1, lid 1 onder c van tiet Activiteitenbesluit is paragraaf 5.1 van tiet Activiteitenbesluit
niet van toepassing op grote stookinstallaties voor tiet regenereren van katalysatoren voor tiet katalytiscti
kraakproces. Wij concluderen tiieruit dat vanaf 1-1-2016 de grenswaarde voor NOx in tiet Activiteitenbesluit
(70 mg/Nm^) niet van toepassing is tijdens tiet regenereren van de katalysatoren. Wij fiebben daarom een
grenswaarde opgenomen voor deze situatie. Deze grenswaarde (110 mg/Nm®) komt overeen met de
grenswaarde die tot 1-1-2016 geldt op grond van tiet Bees-A.
4.10.8 Fornuizen F450 en F451
Voor de afgassen van de fornuizen F450 en F451 geldt op grond van Bees-A een emissie-eis van 70
mg/Nm^. In de aanvraag is aangegeven dat aan deze emissiegrenswaarde kan worden voldaan.
4.10.9 EBT afwegingen koolmonoxide
De aangevraagde emissieconcentratie van koolmonoxide in de afgassen van stookinstallaties valt binnen de
eisen die gelden op grond van de RIE en tiet Activiteitenbesluit (100 mg/Nm3). Omdat de emissie-eis voor
CO in tiet Activiteitenbesluit rectitstreeks van toepassing zijn, zijn in deze vergunning geen emissie-eisen
voor CO opgenomen. Ook het meten van CO is geregeld in het Activiteitenbesluit.
4.10.10 BET afwegingen zwaveldioxide
De aangevraagde emissieconcentratie van zwaveldioxide in de afgassen van stookinstallaties valt binnen de
eisen die gelden op grond van het Bees-A, de RIE en het Activiteitenbesluit (35 mg/Nm3). Omdat de
emissie-eis voor SO2 in het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing is, is in deze vergunning geen
emissie-eis voor SO2 opgenomen.
4.10.11 BET afwegingen koolwaterstoffen
Uit bijlage 18 van de aanvraag blijkt dat de emissie van koolwaterstoffen uit de sealolie scrubbers minder
dan de in de NeR genoemde grensmassastroom van 500 gram/uur bedraagt. Op grond hiervan geldt voor
deze emissie geen concentratie-eis.
Op deze inrichting is het meetprotocol lekverliezen van toepassing. De inrichting moet het uitvoeren van een
lekverliezen via een beheersprogramma kunnen aantonen. Het beheersprogramma voor lekverliezen omvat
een meting en een emissieberekening.
De verplichting tot het voeren van een dergelijk beheersprogramma is in deze omgevingsvergunning
vastgelegd.
4.10.12 BET afwegingen fakkelinstallatie
Ten aanzien van fakkels is in de BREF Organische bulkchemie opgenomen dat het BBT is dat fakkels alleen
gebruikt worden als veiligheidsvoorziening tijdens het opstarten en stoppen (start-up en shut-down) van de
installaties en in noodsituaties. Het gebruik van de fakkels moet zodanig zijn dat de verbranding roetloos is.
Het gebruik moet minimaal zijn. Continu vrijkomende procesgassen moeten zoveel mogelijk als brandstof
worden toegepast.
4.10.13 Controleren van emissies
Volgens art. 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten, indien emissie-eisen zijn
voorgeschreven, ook voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot het meten van emissies.
Om invulling te geven aan deze verplichtingen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen met
betrekking tot het meten van de diffuse emissie van VOS.
Het meten van de NOx concentratie in de afgassen van de reformers moet voldoen aan de - rechtstreeks
werkende - meetvoorschriften in het Bees-A / Activiteitenbesluit. Er zijn daarom geen voorschriften in deze
vergunning opgenomen m.b.t. het controleren van deze emissies.
Door BioMCN is een Meetplan Diffuse Emissies bij de aanvraag gevoegd (als bijlage 17). De opzet voldoet
aan het gestelde in paragraaf 3.7 van de NeR.
4.11
Geur
Het bevoegd gezag bepaalt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur op basis van de hindersystematiek
zoals is beschreven in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau
van industrie en bedrijven (niet veehouderijen).
De handleiding heeft de status van een informatiedocument en vervangt de geurparagrafen 2.9 en 3.6 uit de
Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner). In de Ner wordt in deze geurparagrafen verwezen naar de
handleiding en het daarin opgenomen stappenplan waarmee een vergunningaanvraag op het aspect geur
kan worden beoordeeld.
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Mogelijke geurbronnen bij BioMCN zijn de werkzaamheden met de stoffen methanol en organische
restproducten.
Voor zover bij ons bekend hebben deze activiteiten in de omgeving niet tot geurklachten geleid. Ook hebben
medewerkers van de provincie Groningen nooit een hinderlijke geur bij of in de directe omgeving van de
inrichting waargenomen. Gelet op de getroffen maatregelen, zoals double mechanica! seals, gaswassers en
overvulbeveiligingen, is het niet aannemelijk dat buiten de inrichting geurhinder optreedt. Daarnaast zijn
geurgevoelige objecten op ruime afstand (circa 1000 meter) gelegen.
Overeenkomstig het stappenplan in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur betreft BioMCN een bedrijf dat
behoort tot groep 1: er zijn activiteiten waarbij geur relevant is, echter blijkt uit de bestaande situatie dat er
zodanige maatregelen zijn getroffen dat een (eventueel) geurprobleem is opgelost. Wij zien dan ook geen
aanleiding om in de vergunning hierover voorschriften op te nemen.
4.12
Luchtkwaliteit
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan grenswaarden voor de concentratie van zwaveldioxide,
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht.
Indien emissies van deze stoffen een toename veroorzaken van de concentratie in de buitenlucht, dient deze
(toename van de) concentratie te worden getoetst aan deze grenswaarden.
De door BioMCN aangevraagde wijzigingen hebben geen betrekking op een wijziging van de
bronparameters (zoals vracht, temperatuur, debiet, situering bron). Een toetsing aan de grenswaarden in
bijlage 2 van de Wm kan daarom achterwege blijven.
4.13
Geluid
4.13.1 Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door de
inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het rapport "Effect van enkele
wijzigingen op het terrein van BioMCN", rapport 54.124-2 d.d. 14 augustus 2012, samen met het eerdere
rapport "Effect van enkele wijzigingen op het terrein van BioMCN", rapport 54.124-1 d.d. 22 januari 2010.
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats c.q. zijn de volgende installaties
(geluidsbronnen) continu in bedrijf:
2 reformers (MeOH-1 en 2) met daarop uitlaten voor rookgassen en rookgasventilatoren en er
omheen ventilatoren en pompen;
2 koelerbanken (MeOH-1 en 2) met een aantal pompen;
2 compressoren (MeOH-1 en 2);
glycerolzuiveringsinstallatie bij MeOH I met eigen koeltoren;
een 3-cels koeltoren met koelwaterpompen en een demingebouw.
In 2009/2010 is ten aanzien van de inrichting een akoestisch onderzoek uitgevoerd (rapport 22 januari
2010). Dat rapport is opgesteld om te voldoen aan voorschrift 8.3.1 uit de vergunning van 2008 in verband
met de vernieuwing van de koeltorens aan de noordzijde en de realisatie van de glycerolzuivering. De
nieuwe koeltorens (bron 311-326) en de glycerolzuivering (bron 330-333) waren op dat moment namelijk
gerealiseerd. De oude koeltorens (de bronnen 56-58) kwamen te vervallen. Daarnaast waren voor de
reformers 2 extra oververhitters (bron 301-305) geplaatst. Ook deze wijziging is in dat rapport opgenomen.
Voor het onderzoek waren aan de gewijzigde geluidsbronnen geluidsmetingen uitgevoerd (de resultaten
waren opgenomen in bijlage B van het rapport van 2010).
Daarna heeft BioMCN de volgende geluidsbronnen overgedragen aan derden:
aan Dynea: de methanolverlaadpomp P503A, de filterpomp P506 en het vrachtautotransport (de
eerdere bronnen 63-65);
aan JPB: de overslag pompen P2630/2631 en een verlaadpomp (de bronnen 62 en 334).
Voor deze wijzigingen wordt nu vergunning gevraagd. In het rapport bij de vergunningaanvraag (14 augustus
2012) zijn zowel de wijzigingen van 2009/2010 als de overdracht van de geluidsbronnen beschreven en
verwerkt. Voor de resultaten van de metingen in 2009/2010 wordt verwezen naar bijlage B van het rapport
van 2010.
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4.13.2 Geluidsbelasting
BioMCN ligt op het gezoneerde industrieterrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl. De geluidzone is voor
het eerst op 4 mei 1993 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 25 april 2013 heeft de Gemeenteraad
van Delfzijl deze gewijzigd door vaststelling van het bestemmingsplan "Facetplan-Geluidzone".
Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor het
gezoneerde industrieterrein zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht. Voor gezoneerde
industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het equivalent
geluidsniveau) vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).
Op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone mag de
geluidsbelasting van het hele industrieterrein niet meer bedragen dan de voor het desbetreffende object
geldende grenswaarde. Deze grenswaarden kunnen variëren van 50 tot 65 dB(A). In het akoestisch rapport
dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als
nachtperiode aangegeven op de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de
vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.
De inrichtingen van BioMCN, Dynea en JPB veroorzaken samen geen grotere geluidsbelasting dan hetgeen
aan BioMCN en Dynea samen was vergund. De zonebeheerder heeft verklaard dat met de berekende
geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde
inrichtingen, de grenswaarden voor het industrieterrein in acht worden genomen (brief Stroop van 17 mei
2013 met kenmerk 132899-01.
De Gemeente Delfzijl, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Groningen Seaports hebben de Nota "Stad,
haven en industrie in harmonie, naar een gedragen evenwicht tussen industriële en stedelijke ontwikkelingen
op en rond de industrieterreinen te Delfzijl" van 2 maart 2010 opgesteld. Ter uitvoering daarvan is een
akoestisch onderzoek verricht voor het gehele industrieterrein. Uiteindelijk is gekozen voor variant 5B2 uit
dat onderzoek. Het onderzoek leidde tot een nieuw akoestisch rekenmodel van het industrieterrein, zonder
overigens de geluidsbronnen van BioMCN te wijzigen. Bij besluit van 25 oktober 2011 (Nr. 2011 - 45.043/43,
MV) is de vergunde geluidsruimte van BioMCN in overeenstemming gebracht met dit nieuwe model. In het
bij de voorliggende aanvraag behorende akoestisch rapport van 14 augustus 2012 (en overigens ook in het
rapport van 22 januari 2010) is het nieuwe model ook tot uitgangspunt genomen. Dit nieuwe model ligt ook
ten grondslag aan de op 25 april 2013 gewijzigde zone.
De onderhavige vergunning is mede aangevraagd in verband met de overdracht van een aantal installaties
van BioMCN aan Dynea en JPB. In de overwegingen van de geldende vergunning van BioMCN d.d. 26
augustus 2008 is geconcludeerd dat in de inrichting ten aanzien van geluid de Beste Beschikbare
Technieken zijn toegepast (BBT). De sindsdien nieuw geplaatste koeltorens, de glycerolzuivering en de
oververhitters voor de reformers dragen niet relevant (samen slechts ca. 3%) bij aan de geluidemissie van
BioMCN en voldoen aan BBT. Ook zijn er sinds 2008 geen BBT-eisen in BREF's met betrekking tot
bestaande geluidsbronnen van BioMCN aangescherpt. Geconcludeerd kan worden dat in de inrichting van
BioMCN ten aanzien van geluid BBT is toegepast.
4.13.3 Maximaal geluidsniveau (LAmax)
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen
van maximale geluidsniveaus LAmax die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau
uitkomen. Voor een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij als streefwaarden de
voor de desbetreffende woning geldende grenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10 dB. De
grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode.
De inrichting van BioMCN veroorzaakt een nagenoeg constant geluidniveau. Relevante geluidspieken
worden niet veroorzaakt. Het LAmax zal daarom niet meer bedragen dan 45 dB(A) bij woningen en ligt
daarmee ver onder de streefwaarden. Wij achten het daarom niet nodig om de LAmax in een voorschrift vast
te leggen.
4.13.4 Indirecte Hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Het geluid van het
verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening
niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime
en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. Indien dit
noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door
transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken.
Het verkeer van en naar de inrichting is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld voordat
woningen worden gepasseerd. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
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4.13.5 Conclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden van de Wet geluidhinder voor de geluidsbelasting van het
industrieterrein worden in acht genomen.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De
geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste
geluidsruimte met inachtneming van de in het rapport beschreven maatregelen.
Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed
van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de
geluidsgevoelige bestemmingen of op de zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend).
Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden op de beoordelingspunten, controlewaarden vastgelegd
op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door
het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten. Met het oog op een efficiënt
toezicht, zijn voor BioMCN, Dynea en JPB dezelfde controlepunten gekozen.
4.13.6 Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is
trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij
het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
4.14
Bodem
4.14.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Nederlandse Richtliin Bodembescherming (NRB)
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het voormalig ministerie van VROM (nu l&M) heeft de NRB in overleg met vergunningverleners,
onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te
uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en
voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een
optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale
bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.
Binnen de inrichting vinden o.a. de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats;
- beneden maaiveld gelegen driptank
- de beide productie-eenheden MeOH-l en 11;
- opslag van olie en gevaarlijke stoffen in emballage en tanks.
Bij de aanvraag (bijlage 10) is een bodemrisicodocument (BRD) gevoegd. In dit document zijn de
bodembedreigende activiteiten en de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van
bodemverontreiniging van BioMCN beschreven. Volgens het BRD wordt door het nemen van
(bodembeschermende) maatregelen bij alle potentieel bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar
bodemrisico bereikt.
Wij hebben het BRD beoordeeld en concluderen dat voor alle bodembedreigende activiteiten de
emissiescore en de eindemissiescore conform de NRB 2012 systematiek zijn bepaald. Wij stemmen dan o ok
in met de conclusies in het BRD.
Op 18 november 2013 heeft BioMCN een aanvulling op het BRD ingediend. Uit deze aanvulling blijkt dat het
bedrijfsriool voor de afvoer van afvalwater naar de wastepit niet potentieel bodembedreigend is gezien de
zeer lage concentratie van methanol in dit afvalwater en gezien het feit dat dit afvalwater op het oppervlakte
mag worden geloosd.
4.14.2 Onderzoeken
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder een nulsituatie-onderzoek
van de bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet hij uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit
betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
In het kader van een eerdere vergunning is de nulsituatie al vastgelegd in het door Aracadis Heidemij
opgestelde onderzoeksrapport getiteld "Investigation of soil and groundwater conditions Methanor v.o.f.",
gedateerd maart 2000, met kenmerk 110204/NA0/012/000176. Er worden nu geen bodembedreigende
activiteiten op andere plaatsen aangevraagd. De nulsituatie kan weer worden gebruikt bij beëindiging van de
inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd als gevolg van de activiteiten van de
inrichting. In artikel 2.11, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt, in beginsel uitputtend,
geregeld hoe dient te worden gehandeld om tot herstel van de oorspronkelijke bodemkwaliteit te geraken.
4.14.3 Activiteitenbesluit
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Artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit stelt dat er sprake moet zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit stelt onder meer eisen met betrekking tot een onderzoek naar de
bodemkwaliteit na beëindiging van de inrichting en aan een eventuele herstelplicht. Afdeling 2.4 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer bevat, in de artikelen 2.8a tot en met 2.11, een - in beginsel uitputtende regeling ten aanzien van het verrichten van bodembedreigende activiteiten en ten aanzien van de
verplichtingen waaraan dient te worden voldaan om bij opgetreden bodemverontreiniging tot herstel van de
oorspronkelijke bodemkwaliteit te geraken.
Wij zijn daarom niet bevoegd met betrekking tot bodem in de vergunning aanvullende voorschriften op te
nemen.
4.15
Energie
4.15.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijk instrument in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3) en Meerjarenafspraak Energie
Efficiency (MEE). BioMCN neemt deel aan MJA-3 en MEE.
ETS-onderneming
De Europese Unie heeft 1 januari 2005 een systeem van C02 - emissiehandel (ETS) ingevoerd dat het grote
inrichtingen met aanzienlijke C02 - uitstoot mogelijk maakt C02 rechten te kopen en te verkopen. BioMCN is
sinds 1-1-2013 een ETS-onderneming die valt onder de richtlijn die 002 - emissiehandel verplicht maakt.
Omdat BioMCN deelneemt aan C02 -emissiehandel kunnen er ingevolge artikel 5.12, eerste lid, sub b, van
het Bor geen voorschriften tot verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter verlaging van het
energieverbruik worden opgenomen in de omgevingsvergunning.
4.16
Grondstoffen-en waterverbruik
4.16.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de lokale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" van 27 mei 2003, is
aangegeven dat het aspect water voor de omgevingsvergunning relevant is indien het verbruik in de
inrichting 5000 m^ of meer leidingwater bedraagt. Binnen BioMCN wordt veel meer dan 5000m^ leidingwater
gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor voedingswater voor de demin-installatie en
voor een klein deel voor huishoudelijke doeleinden.
In de aanvraag is aangegeven dat door optimalisatie van een aantal processen zal worden geprobeerd het
gebruik van leidingwater terug te dringen. Omdat het verbruik van leidingwater inherent is aan het proces
van BioMCN, zien wij geen besparingsmogelijkheden. Wij hebben daarom geen onderzoek voorgeschreven
naar de mogelijkheden om het gebruik van leidingwater te beperken.
4.16.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
In de aanvraag heeft het bedrijf aangegeven welke grondstoffen worden gebruikt (hoofdstuk 12 van de
aanvraag). Daarbij is aangegeven dat optimalisatie van het productieproces plaatsvindt, zodat zo zuinig
mogelijk met grondstoffen omgegaan wordt.
4.16.3 Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden, in de provinciale beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en
Vergunningverlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar.
BioMCN heeft ca. 90 werknemers in dienst en heeft minder dan 500 bezoekers per dag. Het aantal
transportkilometers t.b.v. BioMCN is minimaal sinds de overname van de op- en overslag van glycerol en
methanol door JPB en Dynea.
Er is dus geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer
en vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is
om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
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4.17
Installaties
4.17.1 Stoomketels
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het
Warenwetbesluit drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van
toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de desbetreffende
drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor de controle op
de naleving van de voorschriften van het Warenwetbesluit drukapparatuur bevoegd gezag. Aan deze
vergunning hebben wij geen aanvullende voorschriften met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.
4.17.2 Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaarlijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Warenwetbesluit drukapparatuur eisen gesteld
aan het ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur met een maximaal
toelaatbare (over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden
gesteld.
Voor installaties onder druk die niet onder het Warenwetbesluit drukapparatuur vallen en milieugevaarlijke
stoffen bevatten, stellen wij nadere eisen middels de vergunning. Keuringen moeten worden verricht door
een door de minister van SZW goedgekeurde keuringsinstelling.
4.17.3 Gasontvangststatlon
De gasontvangststations zijn eigendom van de gasleverancier en maken (dus) geen onderdeel uit van de
inrichting.
4.18
Externe Veiligheid
4.18.1 Het kader voor externe veiligheid
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in de
aanvraag van BioMCN kunnen een risico vormen voor de omgeving.
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.
4.18.2 Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999)
De bedrijfsactiviteiten die blijkens de aanvraag door BioMCN worden uitgevoerd zijn zodanig dat deze niet
onder de werkingssfeer van het BRZO 1999 vallen.
Het onderwerp Externe Veiligheid vervult echter een belangrijke rol voor de activiteit productie van
(bio)methanol. Gelet hierop zijn wij van mening dat het huidige veiligheidsniveau niet mag verslechteren ten
opzichte van de periode dat BioMCN nog wel onder de werkingssfeer van het BRZO viel. Het
veiligheidsbeheerssysteem dat binnen de inrichting aanwezig en geïmplementeerd is, verplichten wij nu
blijvend aanwezig te hebben middels voorschriften.
4.18.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Op grond van artikel 2, eerste lid sub d (BRZO), valt BioMCN niet (meer) onder de reikwijdte van het BRZO
1999. De inrichting valt in verband met de overschrijding van de hoeveelheid van 150 m (bio)methanol in
de destillatiesectie zoals opgenomen in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) onder de werking
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Door het bedrijf is een kwantitatieve risicoanalyse
(QRA) uitgevoerd, rapportnr. 3413613, Tebodin, d.d. 14 juni 2013. De resultaten uit de QRA zijn door ons
getoetst aan het Bevi en akkoord bevonden. Ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico
is gebruik gemaakt van het rekenpakket Safeti-NL, versie 6.54.
Plaatsgebonden risico (10'^ contour)
Uit deze risicoanalyse blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour van 10"® per jaar, ten gevolge van de
activiteiten van BioMCN, buiten het terrein (de inrichtingsgrens) van BioMCN is gelegen. In de QRA wordt
aangegeven welke scenario's verantwoordelijk zijn voor deze contour. De destillatiekolom, de reboiler en
leidingen in de synthesesectie leveren een grote bijdrage en zijn maatgevend voor de externe veiligheid.
Binnen de 10"® contour bevinden zich geen kwetsbare objecten. Het bestemmingsplan "Oosterhorn" is thans
niet meer geldig. Om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, is op 5 juli 2013 een
voorbereidingsbesluit in werking getreden voor het Industrieterrein Oosterhorn. Op deze manier is geborgd
dat er geen kwetsbare objecten binnen de 10"®-contour kunnen ontstaan. Daarmee wordt voldaan aan de
grenswaarde van het BEVI.
De 10"® contour is naast grenswaarde voor kwetsbare objecten ook richtwaarde voor beperkt kwetsbare
objecten. Binnen de 10"® contour bevindt zich een beperkt kwetsbaar object zijnde een bedrijfsgebouw van
de inrichting van Lubrizol. Daarnaast ligt de contour op gronden van de inrichtingen van Lubrizol, JPB en
Dynea.
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Deze bedrijven zijn risicovolle inrichtingen waarop het Bevi van toepassing is en worden op basis van artikel
2 van het Bevi niet gezien als kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Er wordt dan ook voldaan aan de
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten
Groepsrisico
Ten behoeve de verantwoording van het groepsrisico is in het Bevi een niet-normatievebenadering
neergelegd. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp,
gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden 237
meter rondom de topping kolom Reboiler (H-302) ligt. Dit insluitsysteem is verantwoordelijk is voor de
genoemde maximale effectafstand.
Het groepsrisico dient conform artikel 12 van het Bevi te worden verantwoord aan de hand van de volgende
punten;
de personendichtheid in het invloedsgebied;
het groepsrisico versus de oriënterende waarde;
maatregelen om het groepsrisico te beperken;
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp;
de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied.
Conform artikel 12, derde lid van het Bevi dient de Veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld
advies uit te brengen over het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en
beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval.
Verantwoording groepsrisico
Op 10 juli 2013 hebben wij een advies ontvangen van het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen. Het
advies van de Veiligheidsregio ligt mede ter inzage bij ons besluit. Het advies is verwerkt in de paragrafen
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.
Aanwezigheid personen binnen invloedsgebied
In de QRA, documentnummer 3413613, is de huidige populatie van de aanwezigheid van personen in het
invloedsgebied (237 m) opgenomen conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (Hari) en de
handreiking verantwoording groepsrisico.
Hoogte van het groepsrisico
De QRA is eveneens gebruikt voor het berekenen van het groepsrisico. De resultaten worden weergegeven
in een grafiek (F/N curve).
Binnen het invloedsgebied van de inrichting bevinden zich met name eigen werknemers en werknemers van
naburige risicovolle bedrijven. Eigen werknemers en werknemers van risicovolle bedrijven worden niet
betrokken bij de berekening van het groepsrisico. Gelet hierop is het groepsrisico nihil.
Maatregelen ter beperking van het groepsrisico
Daar bij de opstelling van de QRA de Hari versie 3.2 is betrokken en zowel technische als organisatorische
maatregelen zijn opgenomen om de vergunde activiteiten te laten voldoen aan de Beste Beschikbare
Technieken, is het groepsrisico in overeenstemming met de huidige stand der techniek. Derhalve worden
geen nadere maatregelen voorgeschreven tot verdere beperking van het groepsrisico.
Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is voldoende en snel bereikbaar voor de hulpdiensten.
Bestrijdbaarheid
Ter plaatse van de inrichting bevinden zich voldoende brandkranen. Op een aantal plaatsen op het
bedrijventerrein bevinden zich blusmonitoren en waterkanonnen.
Zelfredzaamheid
Binnen het invloedgebled zijn geen bijzondere bevolkingsgroepen aanwezig, maar uitsluitend werknemers
van de desbetreffende risicovolle bedrijven. De Veiligheidsregio merkt op dat ongeacht het feit dat de
werknemers van risicovolle bedrijven niet worden meegenomen bij de bepaling van het groepsrisico, deze
evenmin slachtoffer kunnen worden in het geval van een calamiteit bij BioMGN. Gelet hierop dienen de in de
aanvraag genoemde veiligheidsvoorzieningen te allen tijde optimaal te werken.
Beoordeling en conclusie
Wij hebben voor de aangevraagde activiteiten het aspect externe veiligheid beoordeeld.
Met de uitgangspunten en de resultaten van de QRA kunnen wij instemmen.
Op basis van bovenstaande achten wij de risico's van de activiteiten acceptabel en vergunbaar. Een aantal
eisen betreffende voorzieningen en maatregelen voor de risicobepalende installaties hebben wij opgenomen
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in voorschriften.
4.18.4 Registratiebesluit externe veiligheid
BioMCN valt op grond van artikel 3 lid d onder de criteria van het Registratiebesluit. Na inwerkingtreding van
deze vergunning zal de inrichting in het risicoregister worden opgenomen.
4.18.5 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Binnen BioMCN is sprake van opslag van gevaarlijke stoffen. Het betreft de opslag van natriumferrocyanide
in een uitpandige opslagvoorziening. In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waarin is
vastgelegd dat de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage moet voldoen aan PGS 15 en dat niet meer
dan 10 ton mag worden opgeslagen in de opslagvoorziening. In de voorschriften is ook specifiek
aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn (hoofdstuk 8).
4.18.6 Opslag van chemicaliën in bovengrondse tanks
Binnen de inrichting worden de volgende chemicaliën in tanks opgeslagen:
chloorbleekloog (12,5%) (T-4257) in een dubbelwandige tank van ca. 2 m^;
natronloog (50%) (T-2611) in een enkelwandige tank van 18 m®;
zoutzuur (30%) (T-2610) in een enkelwandige tank van 44 m^
ammonia (25%) in twee dubbelwandige containers van 1 m^.
Deze chemicaliën zijn ingedeeld als ADR 8 stoffen. Er zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de
voorzieningen aan de tanks, het lossen en laden van de tanks en de inspectie van de tanks. Hierbij is
aangesloten bij de bepalingen in de BRL-K903/08.
Naast chemicaliën worden binnen de inrichting ten behoeve oliesystemen op verschillende locaties olie in
tanks en vaten opgeslagen. Dit betreft tank V-205 (30 m^), V-210 (1 m^), V-206, V-207, V-208 en V-209 allen
met een inhoud van 0,5 m^. Deze tanks en vaten zijn onderdeel van procesinstallaties. De bepalingen uit de
PGS 30 zijn hierdoor niet op deze tanks en vaten van toepassing. De rechtstreeks werkende tiepalingen in
het Activiteitenbesluit met betrekking tot bodembescherming zijn wel van toepassing. In deze vergunning zijn
geen aanvullende voorschriften opgenomen met betrekking tot deze tanks en vaten.
Voor de opslag van bodemwater in een tank met een bodemplaat zijn geen voorschriften opgenomen omdat
deze opslag in verband met de lage concentratie methanol in het water geen potentiele milieurisico's met
zich meebrengt. In de voorschriften hebben wij voorgeschreven dat het bodemwater maximaal 300 ppm
methanol mag bevatten.
4.18.7 Gasexplosies
Bij BioMCN bestaat in de reformersectie, synthesesectie en destillatiesectie of in de nabijheid daarvan door
de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt
gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in
de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico
inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzone-indeling. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
de toezichthoudende instantie.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden.
4.19
Overige aspecten
4.19.1 Voorkomen of beperken verontreiniging
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over
lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen (artikel 2.22 Wabo jo. 5,7 lid 1 Bor) zijn de
voorschriften in hoofdstuk 6 (Lucht) van deze vergunning opgenomen.
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen
worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of
andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn de voorschriften in hoofdstuk 4 (Opslag
in bovengrondse tanks) en paragraaf 7.7 (Procesinstallaties) van deze vergunning opgenomen.
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7 lid 1 Bor), zijn de voorschriften
in hoofdstuk 7 (Externe veiligheid) van deze vergunning opgenomen.
Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting
heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover
dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn de
voorschriften in paragraaf 1.5 van deze vergunning opgenomen.
Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting
heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover
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dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn in
deze vergunning voorschriften opgenomen, te weten in paragraaf 1.5 van de aan deze beschikking
verbonden voorschriften in samenhang met het laatste onderdeel van het dictum ("1.2 Besluit"). Deze
voorschriften blijven gedurende 3 jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in
werking.
4.19.2 Ongewone voorvallen
In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige
gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen
te worden gemeld. In artikel 17.2 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een
inrichting of bij een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 8.42 voor een ongewoon voorval, waarvoor de
nadelige gevolgen niet significant zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het voorval wordt
geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld.
Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig
mogelijk te melden.
BioMCN heeft bij de aanvraag geen verzoek ingediend voor een maatwerkvoorschrift voor wat betreft het
melden van niet significante nadelige gevolgen.
Gelet op het feit dat de installaties van Bio-MCN een binding hebben met de inrichtingen van JPB en Dynea
en de ligging ten opzichte van de inrichting van Lubrizol, hebben wij in aanvulling op Hoofdstuk 17 Wm een
aanvullend voorschrift opgenomen. Het voorschrift heeft betrekking op het informeren van deze inrichtingen
omdat deze gevolgen kunnen ondervinden van een ongewoon voorval bij BioMCN.
4.19.3 Reach
De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC)
1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over stoffen. Per 1 juli
2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)
vervallen.
REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er
een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.
De door BioMCN aangevraagde activiteiten met stoffen zijn niet in strijd met het gestelde in REACH.
4.19.4 PRTR-verslag.
Op de activiteiten van BioMCN zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing (Bijlage 1: cat. 4.a ii). Op grond hiervan moet
jaarlijks worden gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen
aan derden. Het PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn
gesteld in hoofdstuk 12 van de Wm.
4.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wabo en de Waterwet. Door onderlinge
advisering zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Daarnaast hebben wij van
Rijkswaterstaat een (bindend) advies ontvangen ten aanzien van de indirecte lozingen.
4.21
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling
samenhangend geheel van feiten en informatie.
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BIJLAGE 1 : VOORSCHRIFTEN MILIEU
1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
a
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3
Voorschrift 1.1.2 is niet van toepassing op buiten gebruik gestelde onderdelen van de inrichting, indien in
deze onderdelen geen bodembedreigende (vloei)stoffen aanwezig zijn.

1.1.4
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in
geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties
mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of
daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen,
1.2

Instructies

1.2.1
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen
van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning, de rechtstreeks werkende regelgeving en de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen
of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn
met de zorg voor de naleving van de in deze vergunnin g opgenomen voorschriften en de rechtstreeks
werkende regels in het Activiteitenbesluit.
1.3
Melding wijziging contactpersoon
1.3.1
De vergunninghouder moet schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van
degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden,
contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
1.4
Registratie
1.4.1
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende
voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
a
alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen en voorschriften uit
rechtstreeks werkende milieugerelateerde wet- en regelgeving;
b
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke
stoffen;
c
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning en rechtstreeks werkende
milieugerelateerde wet- en regelgeving voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen,
onderhoud en/of metingen;
d
de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. Het waterverbruik moet
naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in
m^).
e
de registratie van het affakkelen, waarin ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
aard en oorzaak van het affakkelen;
gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.
f
De registratie van de gegevens van bij storingen optredende emissies zoals tijdstip, aard, (geschatte)
hoeveelheid, oorzaak, plaats en tijdsduur van de emissie en de relevante procescondities.
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1.4.2
De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
1.5

Bedrijfsbeëindiging

1.5.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige
stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens
vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden
verwijderd.

1.5.2
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de)
activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen
van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in
een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2

AFVALSTOFFEN

2.1

Afvalscheiding

2.1.1
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden
aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen cf. de Regeling scheiden en gescheiden houden
van gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere
afvalstoffen
b. papier en karton;
c. elektrische en elektronische apparatuur;
d. kunststoffolie
e. bouw- of sloopafval

2.1.2
Vergunninghouder is verplicht de afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te
bieden dan wel zelf af te voeren indien deze de hoeveelheden overschrijden zoals genoemd in bijlage 4
"Afvalscheidingstabel".

2.1.3
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
desbetreffende afvalstoffen,
2.2

Opslag van afvalstoffen

2.2.1
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond
de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.
2.2.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
a
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c
deze tegen normale behandeling bestand is;
d
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
komen.
2.2.3
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
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2.3
Afvoer van afvalstoffen
2.3.1
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak
van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie
op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

AFVALWATER
3.1
3.1.1

Afvalwaterstromen

Het afvalwater dat naar de z-awzi van North Water wordt afgevoerd mag alleen bestaan uit:
1.
spoelwater deminbereiding;
2.
waswater zoutzuurscrubber;
3.
regeneraat deminbereiding;
4.
bodemwater dat vrijkomt bij de destillatietorens bij het starten en stoppen van het productieproces;
5.
eerste spoelwater van de destillatie;
6.
reinigingswater van de koelerbanken;
7.
afvalwater van de glycerinezuivering;
8.
afvalwater van schrob- en spoel- en onderhoudswerkzaamheden van de glycerinezuivering.

3.2
3.2.1

Lozlngseisen

In het te lozen bedrijfsafvalwater op de z-awzi van North Water, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1, mogen de
in de hiernavolgende tabel genoemde parameters gemeten in een monster, zoals schematisch aangegeven
in figuur 2, behorende bij de aanvraag, niet worden overschreden.
Tabel 1: overzicht eisen en meet- en bemonsteringsfrequentie voor lozing op de z-awzi van North Water
parameter

eenheid

lozingeis

-

2 maal per maand
2 maal per maand

meet- en
bemonsterings
frequentie
continu

gemiddelde
vuilvracht *)
maximale
vuilvracht *)
CZV**)

IEI36

6 < pH <
10
20.000

IEI36

23.000

mg/1

2 maal per maand

N-Kj**)

mg/I

2 maal per maand

pH

analysemethode

NPR 6411 (2006)
n.v.t. (berekende
waarde)
n.v.t. (berekende
waarde)
NEN 6633
(2006/Al: 2007)
NEN 6646 (2006)

*)
De vuilvracht wordt berekend volgens de formule:
IE136 =Debiet [m3/d] x (CZV [mg/I] + 4,57 x N-Kj [mg/l])/136 en op basis van continue debietmeting en een
volumeproportionele etmaalmonster van CZV en N-Kj, behorende bij het debiet van datzelfde etmaal.
De lozingeis voor de gemiddelde vuilvracht is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van 7
opeenvolgende waarnemingen.
De lozingseis voor de maximale vuilvracht geldt voor elke waarneming.
**)
De concentraties van CZV en N-Kj moeten worden bepaald in volumeproportionele etmaalmonsters.
Het te lozen bedrijfsafvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1, mag de doelmatige werking van de z-awzi
van North Water niet nadelig beïnvloeden.
3.3
Start- en stophandelingen
3.3.1
Start- en stophandelingen, die betrekking hebben op de methanolproductie, moeten, met vermelding van de
te verwachten aanvangstijd en duur, schriftelijk minstens 72 uur van tevoren zijn gemeld aan het bevoegd
gezag.
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3.3.2
De lozing van bodemwater dat vrijkomt tijdens een start- of een stophandeling, zoals bedoeld in voorschrift
3.3.1 mag niet langer duren dan 30 uur. Per jaar mogen niet meer dan 8 start- en 8 stophandelingen
plaatsvinden.
3.3.3
Tijdens start- en stophandelingen dient het lozingsdebiet van het te lozen bodemwater te worden vastg esteld
en geregistreerd.
3.4

Meet- en bemonsteringsvoorzieningen

3.4.1
De te lozen bedrijfsafvalwaterstromen, zoals bedoeld In voorschrift 3.1.1 moeten langs afzonderlijke meeten bemonsteringsvoorzieningen worden geleid.
3.4.2
De te lozen afvalwaterstromen, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1 moeten altijd door de daartoe
aangewezen ambtenaren kunnen worden onderworpen aan continue debietmeting (met registratie en
integratie) en representatieve bemonstering.
3.5
Registratie
3.5.1
De vergunninghouder moet de volgende gegevens betreffende het afvalwater te registreren:
• de hoeveelheid afvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1 dat is geloosd via het riool op dez-awzi, in
m^ per etmaal;
• de hoeveelheid deminafvalwater, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1 dat is geloosd via het riool op de zawzi, in m3 per etmaal;
• de analyseresultaten van de parameters alsmede andere gegevens, zoals bedoeld in voorschrift 3.2.1;
• de hoeveelheid methanol die geproduceerd is in het betreffende kwartaal, in tonnen per dag;
• de hoeveelheid glycerine die gezuiverd is in het betreffende kwartaal, in tonnen per dag;
• de gemeten CZV en N-kj ter berekening van IE136 van het bedrijfsafvalwater, zoals bedoeld in
voorschrift 1, dat geloosd wordt op de z-awzi.
• De geregistreerde gegevens moeten altijd voor een daarvoor bevoegde ambtenaar voor inzage
beschikbaar zijn.
3.6

Ongewoon voorval buiten de inrichting

3.6.1
Indien een ongewoon voorval - niet zijnde een lozing van het bedrijf zelf - het noodzakelijk maakt
maatregelen van tijdelijke aard te treffen om ernstige verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam te
voorkomen, dan is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijving van de minister van Infrastructuur
en Milieu onmiddellijk over te gaan.
3.6.2
De maatregelen als bedoeld in voorschrift 3.6.2 kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze
beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de in deze beschikking omschreven lozingen en/of het
beperken of staken van de lozing, dan wel deelstromen daarvan.
3.6.3
Een maatregel als bedoeld in de voorgaande voorschriften 3.6.1 en 3.6.2 mag niet voor langer dan één,
telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, periode van 48 uren worden opgelegd en mag in
geen geval ten gevolge hebben, dat de lozing van afvalwater volgens deze beschikking na het vervallen van
de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.

4

OPSLAG VAN CHEMICALIËN IN BOVENGRONDSE TANKS

4.1.1
Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. Het vulpunt moet zijn
voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium..

4.1.2
De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken en morsen
geschieden.
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4.1.3
De vergunninghouder dient op verzoek van het bevoegd gezag een instaiiatiecertificaat over te leggen van
de tank(s) met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van chloorbleekloog,
zoutzuur, natronloog en ammonia. Uit het certificaat moet blijken dat de tank is vervaardigd, geïnstalleerd,
gerepareerd of vervangen en is gecontroleerd conform de BRL-K903/08. Hiertoe dient het
instaiiatiecertificaat te zijn afgegeven door een gecertificeerde tankinstallateur en te zijn geregistreerd bij de
Certificatie Instelling (Cl).

4.1.4
De (her)classificatie van de tanks met chloorbleekloog, zoutzuur, natronloog en ammonia dient plaats te
vinden overeenkomstig de BRL-K903/08, deel lil: 11.8 genoemde wijze en binnen de daarin genoemde
termijnen.
4.1.5
Vergunninghouder mag in afwijking van voorschrift 4.1.3 een gelijkwaardig veiligheidsniveau als beschreven
in BRL-K903/08 realiseren, wat door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie overeenkomstig de
PBV-P107776 "Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" moet
zijn aangetoond. Deze Risico Inventarisatie en Evaluatie moet uiterlijk binnen 6 maanden na het van kracht
worden van deze vergunning zijn uitgevoerd en op verzoek kunnen worden overgelegd aan het bevoegd
gezag. De installatie (lees; inrichting) dient bedreven te worden zoals deze in de Risico Inventarisatie en
Evaluatie is beschreven.
4.1.6
Tanks waarin zich chemicaliën bevinden die met elkaar kunnen reageren moeten zodanig van elkaar zijn
afgescheiden dat de chemicaliën niet met elkaar in contact kunnen komen.
4.1.7
Binnen de inrichting moet een inspectie-en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek
onderhoud en de periodieke inspectie van de opslagtanks te allen tijde wordt geborgd. Het systeem moet
inzichtelijk zijn voor het bevoegd gezag.

5

GELUID EN TRILLINGEN

5.1
Algemeen
5.1.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrieiawaai, uitgave 1999. Het geluidsniveau moet
worden beoordeeld op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld.
5.2
Representatieve bedrijfssituatie
5.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA^LT veroorzaakt door de inrichting mag niet meer bedragen dan
in onderstaande tabel is aangegeven.
Tabel 2: geluidnormen voor LAr.iT o p de beoordelingspunten:
Beoordelings Omschrijving
punt

LAr.LT [in dB(A)]

Dagperiode
Avond periode
07.00-19.00u
19.00-23.00u
HGW125
Borgsweer 12
27
27
MTG063(57) Farmsum - Zijlvest 20
36
36
MTG098(65) Weiwerd-T.J. Janseweg 11 37
37
MTG102(57) Geefweersterweg 4
35
35
Z003
zonegrens noordzijde zee 29
29
Z012
zonegrens oostzijde zee
24
24
Z037
zonegrens zuidzijde land
23
23
Z045
zonegrens westzijde land
24
24
Z055
zonegrens westzijde land
25
25
Z058
zonegrens westzijde zee
27
27
De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 3.
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Nachtperiode
23.00-07.00u
27
36
37
35
29
24
23
24
25
27

5.2.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.iT veroorzaakt door de inrichting mag, behoudens het
bepaalde in voorschrift 5.2.3, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:
Tabel 3: geluidnormen voor het LAr.LT op de controlepunten
Controlepunt Omschrijving
LAr,LT [in dB(A)]

V-BDJ-01

Dagperiode
07.00-19.00U
56

Avondperiode
19.00-23.00u
56

Parkeerplaats Dynea bij
ijzeren hek
X = 260.137, y = 593.036
V-BDJ-02
Midden voor plant 1
73
73
X =2 60.112, y = 593.585
V-BDJ-03
Ter hoogte van stack
69
69
X = 260.296, y = 593.611
V-BDJ-04
stopplaats BioMCN bij
52
52
binnensteiger
X = 259.850, y = 593.000
De ligging van de controlepunten is aangegeven op tekening in bijlage 3.

Nachtperiode
23.00-07.00u
56
73
69
52

5.2.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 5.2.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift
5.2.1 niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de
resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
punten.

6

LUCHT

6.1
Emissies van stoffen uit puntbronnen
6.1.1
De concentratie stikstofoxiden (NOx) in de afgassen van de fornuizen van de reformers mag de waarden uit
onderstaande tabel niet overschrijden.
Tabel 4: emissiegrenswaarden voor NOx in de afgassen van de fornuizen van de reformers
Omstandigheden
Stof
Emissiegrenswaarde tot Emissiegrenswaarde na
1-1-2016 in (mg/Nm3)
1-1-2016 in (mq/Nm3)
Representatieve bedrijfssituatie NOx
100
*(
(RBS)
Regenereren katalysatoren
**(
NOx
110
*( emissiegrenswaarde op grond van het activiteitenbesluit.
**( emissiegrenswaarde op grond van het Bees-A
6.1.2
Van regenereren als bedoeld in voorschrift 6.1.1 is sprake als de methanolproductie minder is dan 70% van
de maximale productiecapaciteit. Het regenereren mag niet langer duren dan:
- 6 dagen met glycerol inzet;
- 5 dagen zonder glycerol inzet.

6.1.3
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient BioMCN een Plan van Aanpak ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag over te leggen waarin - in een tijdspad - wordt aangegeven op welke
wijze per 1-1-2016 de NOx concentratie in de afgassen van de branders van de reformers van MeOH-1 zal
voldoen aan de grenswaarde voor NOx. In dit Plan van Aanpak dient ten minste te zijn aangegeven:
a) De uiterste datum waarop de NOx-concentraties in de afgassen van de fornuizen van MeOH-1 zowel
tijdens de representatieve bedrijfssituatie als tijdens het regenereren van de katalysatoren van de
reformers zijn bepaald door middel van representatieve metingen of PEMS;
b) De uiterste datum dat het onderzoek naar de technische mogelijkheden om branders van de fornuizen
van MeOH-1 zodanig aan te passen dat kan worden voldaan aan een emissie-eis van 70 mg/Nm3, is
afgerond;
c) De uiterste datum waarop de onder "b" bedoelde aanpassingen zijn uitgevoerd of, indien uit het
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onderzoek blijkt dat een emissie van 70 mg/NmS technisch niet haalbaar is, de uiterste datum waarop
een ontvankelijke aanvraag om een hogere grenswaarde voor NOx is ingediend.

6.1.4
Ten minste 9 maanden voor het in werking stellen van MeOH-2 dient een Plan van Aanpak als bedoeld in
voorschrift 6.1.3 te worden ingediend ten aanzien van de NOx concentratie in de afgassen van de branders
van de reformers van MeOH-2.
6.1.5
Vergunninghouder respectievelijk de drijver van de inrichting dient zich te houden aan een goedgekeurd plan
van aanpak als bedoeld in voorschrift 6.1.3 en/of 6.1.4.
6.2
Diffuse (VOS) emissies
6.2.1
De diffuse emissie van VOS dient jaarlijks te worden gemeten overeenkomstig het gestelde in het
'Meetprotocol voor lekverliezen' (Rapportagereeks MilieuMonitor nr. 15, maart 2004). De te ondernemen
acties moeten in een plan van aanpak zijn vastgelegd dat op verzoek aan het bevoegd gezag moet kunnen
worden overgelegd.
6.2.2
De bepaling van de lekverliezen, diffuse emissies en emissies bij transport via leidingen van vluchtige
organische koolwaterstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig het gestelde in de documenten "Diffuse
emissies en emissies bij op- en overslag" en "Meetprotocol voor lekverliezen" uit de rapportagereeks
MilieuMonitor (nr. 14 en 15, maart 2004) van RIVM/MNP. Hiertoe moet de vergunninghouder aantoonbaar
een lekverliezenbeheersprogramma uitvoeren. Van de werkzaamheden die voortvloeien uit het
beheersprogramma "lekverliezen", moet de vergunninghouder op een overzichtelijke wijze administratie
bijhouden. De uitgevoerde inspecties moeten overeenkomstig het gestelde in het meet- en
beheersprogramma "lekverliezen" jaarlijks in het PRTR-verslag worden geëvalueerd.
6.2.3
Giftige, stankverwekkende en/of brandgevaarlijke vloeistoffen die vrijkomen uit monsternamepunten dan wel
uit analyse- of monstername-apparatuur moeten worden opgevangen of teruggevoerd in het proces.
6.3
Fakkelinstallatie
6.3.1
Het fakkelsysteem moet zo min mogelijk worden gebruikt en alleen als dit in verband met een veilige "start
up" of "shut down" noodzakelijk is, of tijdens een noodsituatie.
6.3.2
Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.3.1 mag de fakkelinstallatie worden gebruikt voor het affakkelen
van aardgas (stookgas) tijdens het regenereren van de katalysatoren.
6.3.3
De fakkelinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, en zodanig worden geïnspecteerd, getest en
onderhouden, dat te allen tijde ontsteking van de aan de fakkel toegevoerde brandbare dampen en/of
gassen is verzekerd.
6.3.4
De fakkelinstallatie moet zijn voorzien van:
sensoren die automatisch een alarm afgeven indien de waakvlam is uitgegaan;
een ontstekingsinstallatie waarmee de waakvlam op afstand kan worden aangestoken
6.3.5
De in voorschrift 6.3.4 bedoelde sensoren en ontstekingsinstallatie dient jaarlijks te worden getest. De
resultaten van deze testen moeten overeenkomstig de voorschriften in paragraaf 1.4 worden geregistreerd
en bewaard.
6.3.6
De vergunninghouder moet zorgen voor een optimale bedrijfsvoering, zodat er bij de verbranding in de
fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt.
6.3.7
De fakkelinstallatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat vlamterugslag in het
leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden
gewaarborgd dient te blijven.
6.3.8
Het gebruik van de fakkel moet als bijzondere bedrijfsomstandigheid gemeld worden en er moet een
registratie worden bijgehouden.

pagina 39 van 53

7

EXTERNE VEILIGHEID

7.1

Veiligheidsmanagementsysteem

7.1.1
Vergunninghouder dient een veiligheidsmanagementsysteem te hebben geïimplementeerd dat is gebaseerd
op ISO 14001 of een gelijkwaardige norm.

7.1.2
Vergunninghouder dient te beschikken over een actueel document waarin het gevoerde beleid ter
voorkoming van ongevallen, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's, is
vastgelegd. Het document dient de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de
beheersing van de risico's van ongevallen te bevatten. De beheersmaatregelen dienen in samenhang met
ontwerp, constructie, exploitatie, onderhoud en dergelijke een voldoende veilige en betrouwbare situatie op
te leveren.
7.2

Veiligheidsbeheerssysteem

7.2.1
Vergunninghouder dient een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hanteren. Het VBS dient te voldoen aan
de NTA 8620 of een gelijkwaardige methode.
7.2.2
Het VBS dient ten minste de elementen te bevatten zoals opgenomen in bijlage 9 van PGS 6.
7.2.3
De procedures in het veiligheidsbeheerssysteem voor de systematische identificatie van ongewenste
gebeurtenissen (ongevalsscenario's) die tot zware ongevallen kunnen leiden, bevatten minimaal een
systeem voor de analyse van:
• de gevaren die tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen leiden;
• de condities waaronder de gevaren zich manifesteren;
• het schatten van de kans op het vrijkomen van een gevaarlijke stof;
• de ernst van de gevolgen.
De procedures geven tevens aandacht aan de frequentie voor de systematische analyse en noemen andere
redenen die een analyse als boven bedoeld noodzakelijk maken.
7.2.4
In de procedure voor het aanbrengen van wijzigingen van het veiligheidsbeheerssysteem zijn de volgende
aspecten verzekerd:
• voor welke wijziging de procedure geldt;
• hoe de gevolgen voor de veiligheid worden geëvalueerd;
• hoe er gebruik wordt gemaakt van relevante gegevens over ongevallen en incidenten;
• hoe de documentatie wordt aangepast;
• hoe over wijzigingen met uitvoerenden (medewerkers van de productie- en onderhoudsafdeling) wordt
gecommuniceerd;
• hoe in training van medewerkers wordt voorzien;
• hoe de wijziging wordt gecontroleerd, d.w.z. hoe wordt nagegaan dat:
O de wijziging volgens de procedure is uitgevoerd;
O de gevolgen voor de veiligheid in kaart zijn gebracht;
O eventuele maatregelen zijn genomen en de documentatie hierop is aangepast;
O over de wijzigingen met betrokken personeel is gecommuniceerd.
7.2.5
In het trainings- en opleidingsprogramma van het veiligheidsbeheerssysteem is ten minste aandacht besteed
aan:
• beheersing van risico's van zware ongevallen;
• procesveiligheid;
• risico's van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen;
• gevaar eigenschappen van processen.

7.2.6
Vergunninghouder heeft de bevindingen van uitgevoerde veiligheidsstudies vastgelegd in een document.
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7.2.7
Vergunninghouder hanteert procedures voor:
• het in en uit bedrijf nemen van installaties;
• alle fasen van de normale bedrijfsvoering (inclusief testen, onderhoud en inspectie);
• waarnemen van en reactie op afwijkingen van normale operationele condities;
• productie tijdens onderhoud.
In deze procedures moet ten minste aandacht worden besteed aan de (tijdelijk) te nemen
veiligheidsmaatregelen.
7.2.8
Het VBS dient jaarlijks intern te worden geaudit.

7.2.9
Binnen 6 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghouder het bedrijfsnoodplan
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag over te leggen.

7.2.10
Het bedrijfsnoodplan dient jaarlijks te worden geoefend. Deze oefeningen dienen te worden uitgevoerd op
basis van de verschillende vastgestelde ongevalsscenario's.

7.2.11
Voor elke oefening moet een draaiboek aanwezig zijn en van elke oefening dient een evaluatie te zijn
opgesteld, die conform voorschrift 1.4.2, minimaal 5 jaar moet worden bewaard.
7.3

Brandpreventie

7.3.1
In een gevaarlijk gebied mag geen open vuur aanwezig zijn en niet worden gerookt. Dit verbod geldt niet
voor installaties of ruimten in een gevaarlijk gebied die zijn ingericht of beveiligd tegen de risico's van vuur en
roken en waarbij duidelijk is aangegeven dat vuur en roken zijn toegestaan.
7.3.2
Van voorschrift 7.3.1 mag worden afgeweken, wanneer werkzaamheden moeten worden verricht waarbij
vuur noodzakelijk is, mits voor elk zodanig geval de vergunninghouder een schriftelijke ontheffing heeft
verleend, nadat hij zich ervan heeft overtuigd dat deze werkzaamheden zonder extra gevaar kunnen
plaatsvinden. Ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn
toegestaan en geregistreerd bij de controlekamer.
7.3.3
Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften en door
middel van een symbool volgens de norm NEN 3011 [Ref. 52]. Deze opschriften en symbolen moeten nabij
de toegang van het terrein van de inrichting en op brandgevaarlijke plaatsen zijn aangebracht. Zij moeten
goed leesbaar en zichtbaar zijn.
7.3.4
Brandbestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen, zoals slangen, moeten zijn geborgen in gemakkelijk bereikbare
kasten. De kasten moeten opvallend zijn geplaatst en zijn voorzien van deuren, waarop de inhoud van de
kasten duidelijk is vermeld. De kasten moeten zijn geschilderd in de kleur rood volgens de norm NEN 3011.
7.4
Onderhoud, controle en inspecties
7.4.1
In de inrichting dienen een registratiesysteem en een archiefsysteemaanwezig te zijn.
In het registratiesysteem moeten zijn opgenomen:
• alle procesvaten, opslagtanks, ketels, leidingsystemen, flessen, pompen, compressoren,
gasdetectiesystemen, elektrische systemen, rioleringssystemen, olieafscheiders, fakkelsystemen
inclusief toebehoren;
• de geplande data waarop controle en/of onderhoud moet plaatsvinden;
• de data waarop controle en/of onderhoud is uitgevoerd. Indien overschrijding van de geplande data heeft
plaatsgevonden de motivatie en de autorisatie hiervan.
In het archiefsysteem moeten zijn opgenomen: de meetresultaten, foto's, omschrijvingen en
installatietekeningen (eventueel aangepast), reparaties, beproevingen en de beoordelingen.
Deze gegevens moeten gedurende de gehele levensduur worden bewaard. Foto's moeten, conform
voorschrift 1.4.2, minimaal 5 jaar worden bewaard.
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7.4.2
Naast het toezicht tijdens het uitvoeren van operationele werkzaamheden moeten de installaties
ondergebracht zijn in een onderhouds-, inspectie en beheerssysteem. In dit systeem moet de functie van elk
van de installaties met de vastgestelde frequentie van inspectie, onderhoud, keuring, en zo nodig van herstel
zijn vastgelegd.
7.4.3
Tekeningen, procesbeschrijvingen en equipmentlijsten moeten op regelmatige basis worden geactualiseerd
volgens een hiervoor geldende procedure. In deze procedure moet worden geregeld dat tekeningen in de
controlekamer binnen zes weken nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd worden bijgewerkt en dat
wijzigingen tenminste eens per jaar in een centraal archiefsysteem worden verwerkt. Tot het aanwezig zijn
van de definitieve tekeningen moeten de voorlopige tekeningen beschikbaar zijn in de controlekamer.
7.5

Procesvoering

7.5.1
In geval de werking van continu werkende emissiemeetapparatuur gestoord is, geldt dat binnen 48 uur de
nodige maatregelen moeten worden genomen om aan de storing een einde te maken. Indien te verwachten
is dat een storing van deze meetapparatuur langer zal duren dan 48 uur, of indien de storing daadwerkelijk
langer duurt dan 48 uur, moet hiervan melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.
7.5.2
Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van bijzondere situaties
voor wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert, moet direct worden gerepareerd of
worden vervangen. Als de desbetreffende apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen,
moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd, tenzij vergunninghouder kan aantonen dat met behulp
van bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden beheerst.
7.6

Procesbewaking

7.6.1
De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband houden met het optreden van
bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden
weergegeven en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door ter zake kundig personeel worden
geaccepteerd.
7.6.2
Het personeel in het controlegebouw en het bedieningspersoneel van de vanuit het controlegebouw
bestuurde installaties moeten in direct contact met elkaar kunnen staan.
7.6.3
In de controlekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig zijn, waarin voor
de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
a. het opstarten van de installatie;
b. het in bedrijf zijn van de installatie;
c. het stoppen van de installatie;
d. storingen en/of noodsituaties in de desbetreffende installatie of in een andere installatie, die een effect
kunnen hebben op de desbetreffende installatie;
e. het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
Het bedienend personeel moet volgens deze instructie werken.
7.6.4
Het aanbrengen van wijzigingen in zowel het procesbesturingssysteem als het procesbeveiligingssysteem
mag alleen via een, vooraf opgestelde, schriftelijke procedure en slechts door deskundig en daartoe
geautoriseerd personeel worden uitgevoerd. Procesgerelateerde wijzigingen dienen bekend te zijn bij het
bedienend personeel. Deze wijzigingen moeten worden vastgelegd.
7.6.5
Bij storingen in het procesbesturingssysteem moeten te allen tijde de voor het veilig stellen noodzakelijke
beveiligingen operationeel blijven.
7.6.6
Bij veiligheden die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten voorzieningen zijn aangebracht om de
goede en veilige werking bij het afblazen te garanderen, zoals vlamterugslagbeveiliging, aarding,
verwarming of voorzieningen om lucht bij te mengen in de uitlaat.
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7.6.7
De uitlaten van de veiligheidstoestellen (veerbelaste veiligheidskleppen, breekplaten of combinaties
daarvan) in de procesinstallatie moeten via een gesloten leidingsysteem zijn aangesloten op een
vernietigings- of verwerkingsinstallatie, om te voorkomen dat brandbare, brandgevaarlijke, giftige en/of
stankverwekkende stoffen in de atmosfeer komen. De goede werking van de veiligheidstoestellen
(veiligheidskleppen, breekplaten of combinaties daarvan) mag hierdoor niet in gevaar worden gebracht.
7.6.8
Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen met gevaarlijke stoffen die zich op een
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd
door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
7.7

Procesinstallaties

7.7.1
Ter voorkoming van ongewenste uitstroming moeten na afsluiters die naar de buitenlucht afvoeren en die
incidenteel gebruikt worden blindflenzen of afsluitdoppen op de juiste wijze zijn aangebracht.
7.7.2
Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten, emballage waarin zich
gevaarlijke stoffen bevinden, moeten zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin
aanwezig is.
7.7.3
De installaties moeten worden beschermd tegen verlies van stoffen door corrosie en beschadigingen.
7.7.4
Rioolsystemen voor installaties waarin brandbare vloeistoffen voorkomen, moeten zijn uitgevoerd als een
oliehoudend rioolsysteem. Onder een oliehoudend rioolsysteem wordt verstaan: een geheel met vloeistof
gevuld rioolsysteem, of een, door middel van watersloten afgesloten, gedeeltelijk met vloeistof gevuld
rioolsysteem met ventilatiepijpen die uitmonden op een veilige plaats. Afvalwater met vluchtige bestanddelen
met een vlampunt van 55 graden Celsius of lager, mag alleen worden geloosd in een oliehoudend
rioolsysteem. De afvoerleiding naar een oliehoudend rioolsysteem waarin brandbare vloeistoffen met een
vlampunt van 55 graden Celsius of lager voorkomen, moet zijn voorzien van een vlamterugslagbeveiliging.
7.8
Ongewone voorvallen
7.8.1
De buurbedrijven, waaronder in ieder geval worden verstaan de inrichtingen van JPB, Dynea en Lubrizol,
waarbij de gevolgen van een ongewoon voorval tot een gevaarlijke situatie bij deze bedrijven (inrichtingen)
kunnen leiden, moeten zo spoedig mogelijk worden gewaarschuwd. Indien brandbare, explosieve en/of
giftige stoffen vrijkomen moeten concentratie-metingen worden verricht om vast te stellen of er gevaar voor
deze bedrijven bestaat. Er moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen die het gevaar opheffen of,
zover dit niet mogelijk is, het gevaar zoveel mogelijk beperken.
7.9

Vastleggen uitgangspunten QRA

7.9.1
Voordat MeOH-2 wordt opgestart moet een kennisgeving **VR en MRA zijn ingediend. In MeOH-2 mag geen
methanol worden geproduceerd voordat het **VR en MRA zijn goedgekeurd. Het **VR en MRA moet
tenminste 3 maanden voor de (geplande) opstart van MeOH-2 zijn ingediend.

7.9.2
Vergunninghouder dient het gehele proces conform de beschrijving in het "Veiligheidsdocument, BioMCN,
beschrijving installatieniveau, d.d. 27-05-2013" te bedrijven. Er dient aantoonbaar preventief onderhoud
plaats te vinden.

7.9.3
De dubbel uitgevoerde hogedrukbeveiliging in de toppingkolom dient een betrouwbaarheid te hebben van
SIL-klasse 1. Deze beveiliging dient zodanig te zijn ingesteld dat bij een druk van 2 bar de stoomkleppen zijn
gesloten.

7.9.4
De nominale werkdruk in de kolom mag maximaal 0,9 bar bedragen. De dubbel uitgevoerde drukbeveiliging
dient een betrouwbaarheid te hebben van SIL-klasse 1. Deze beveiliging dient zodanig te zijn ingesteld dat
bij een druk van 2 bar de stoomkleppen zijn gesloten.

7.9.5
De lagedrukbeveiliging in de kolom dient een betrouwbaarheid te hebben van SIL-klasse 1.
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7.10

Overige voorschriften

7.10.1
De gehele inrichting moet ter beveiliging tegen blikseminslag zijn voorzien van een doelmatige aarding. De
installaties, welke tezamen de inrichting vormen, moeten tegen elektrostatische oplading zijn beschermd. De
uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en de aardingsinstallaties moet
geschieden overeenkomstig NEN-EN-IEC 62305 en in overeenstemming zijn met de NPR 1014.
7.10.2
In ontluchtingsleidingen en in de uitlaat van veiligheden, die zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur
waarin explosieve damp-luchtmengels kunnen voorkomen, moet een vlamkering of een gelijkwaardige
voorziening zijn aangebracht. De ontluchtingsleidingen moeten op een veilige plaats ten opzichte van
ontstekingsbronnen in de buitenlucht en mogelijke verblijfplaatsen voor personen uitmonden.
7.10.3
Veiligheidstoestellen moeten zo zijn geplaatst en beschermd dat hun werking op generlei wijze kan worden
belemmerd.
7.10.4
Installaties met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij in elke situatie op een veilige
manier uit bedrijf kunnen worden genomen.
7.10.5
De noodstroomvoorziening moet een hoge bedrijfszekerheid hebben. Om dit te bereiken moet de generator
van de noodstroomvoorziening ten minste éénmaal per maand op de juiste werking worden gecontroleerd.
Ook moet de gehele noodstroomvoorziening ten minste voor of na een grote onderhoudsstop op de juiste
werking worden gecontroleerd. Controle dient te worden vastgelegd. De gegevens dienen conform
voorschrift 1.4.1 te worden bewaard.

8

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15)

8.1.1
De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de
PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de
voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de
paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
8.1.2
De binnen de inrichting opgeslagen hoeveelheid verpakte gevaarlijke (afval)stoffen mag niet meer dan
10.000 kg bedragen.

9

PROEFNEMINGEN

9.1
Proefnemingen gericht op procestechniek en/of product
9.1.1
Vergunninghoudster mag - bij wijze van proef - alternatieve (proces)technieken, processen of grond-, hulp-,
of brandstoffen toepassen welke niet in de aanvraag zijn beschreven, teneinde de processen, installaties en
producten te optimaliseren, mits hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde
Staten.
9.1.2
Toestemming voor het vorige voorschrift wordt slechts verleend indien:
a. de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren omtrent de technische haalbaarheid van de
andere toepassing en deze informatie niet langs andere weg kan worden verkregen;
b. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
c. bij de proefneming niet meer alternatieve stoffen zullen worden ingezet dan noodzakelijk is om de onder
-a- bedoelde informatie te vergaren;
d. aangetoond is dat de proefneming binnen de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische
randvoorwaarden plaats kan vinden.
9.1.3
Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming aan
Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende
gegevens:
• het doel en de noodzaak van de proefneming;
• een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met
vermelding van de capaciteit;
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•
•

de wijzigingen in installaties en procesvoeringen die benodigd zijn;
de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, risico's voor de omgeving en verbruiken
zullen worden geregistreerd en beheerst;
• de verwachte wijziging in emissies (b.v. lucht, geluid, bodem) en verbruiken (b.v. energie), aangegeven
met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in risico's voor de omgeving.
9.1.4
Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een
rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich
verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd.
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BIJLAGE 2 : BEGRIPPEN
AFVALSTOFFEN:
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of
voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AS SIKB 6700:
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en
examenreglement.
BEDRIJFSRIOLERING:
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen,
verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en
afvoer van bedrijfsafvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele
maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op
reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter
voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald
of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van
een verwaarloosbaar bodemrisico.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
CUR-RAPPORT196:
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.
CUR/PBV:
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CÜR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CÜR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
CÜR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
DIFFUSE EMISSIES:
Emissies door lekverliezen.
Emissies van oppervlaktebronnen
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
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EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
GEVAARLIJKE AFVALSTOF:
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke
eigenschappen bezit.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
GOEDEREN:
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de
meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan
aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr.LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde
periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal
geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld
overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLIEZEN:
Rapport nummer 15 van maart 2004 uit de rapportagereeks Milieumonitor van het RIVM
MNP:
Milieu en Natuur Planbureau
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5725:
NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009
NEN 5740:
NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari
2009.
NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur.
NEN 6487:
Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6671:
Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en
vetten - Soxhiet extractie.
NEN 6672:
Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten Directe extractie.
NEN 6672/C1:
Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten Directe extractie. Correctieblad.
NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.
NEN-EN 14181:
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.
NEN-EN 15259:
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Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlocaties en
voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.
NEN-EN 1825-1 :
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.
NEN-EN 1825-2:
Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en
onderhoud.
NEN-EN-ISO/IEC:
Een door het Comité Européen de Normalisation (OEN) geïmplementeerde norm van de International
Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (lEC) die door het
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NEN-EN-ISO/IEC 17020:
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren.
NEN-EN-ISO/IEC 17025:
Algemene eisen voor de bekwaamheid van de beproevings- en kallbratielaboratoria.
NEN-ISO:
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands
Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NEN-ISO 10523:
Water - Bepaling van de pH.
NEN-ISO 22743:
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CPA).
NEN-ISO 22743/01:
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CPA). Correctieblad.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NTA:
Nederlandse Technische Afspraak
NTA 8620:
Specificatie van een veillgheldsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen.
OVERSLAAN:
het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden
aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere
vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt
getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op
een inrichting.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
PGS 6:
Aanwijzing voor implementatie van Brzo 1999
PGS 15:
Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 29:
Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
PGS 30:
Richtlijn voor vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten: bovengrondse tankinstallaties tot 150 m3
en afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.
PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof Is geworden, ter
vermindering van:
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de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
RIVM:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbev eling 44
(overeenkomstig Activiteitenbesluit).
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Barim).
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:
Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de
specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing van dit
besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS geldt.
VOS:
Vluchtige Organische Stoffen; stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:
Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april
2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE).
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BIJLAGE 3 : REFERENTIEPUNTEN GELUID

257000
256000
259000
260000
261000
262000
263000
264000
lndustri«l«wul • IL. [Zontb«hMr DatfZiJI 2012 - Kopit Qro«p Export; 00120 QBioMCN (2012) ^ 00049 QDynM (2013) + nw JPB (2013) + tbv vorg plot»]. Ooomiliou V2.13
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BIJLAGE 4 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.1, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen

Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)

Folie

Okg

EPS (piepschuim)

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Plastic bekertjes

± 500 bekertjes

Overige kunststoffen
Autobanden

25 kg
5 banden

GFT/Swill

200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets
Overig houtafval

2 pallets (± 40 kg)
40 kg

Glazen verpakkingen

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
40 kg

Metalen
Steenachtig materiaal / Puin
Textiel

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg

Glas- en steenwol

25 kg

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen,enz

Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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