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1

Besluit

1.1

Aanvraag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 2 augustus 2016 een aanvraag om een
omgevingsvergunning (een revisievergunning) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor de Reststoffen Bewerkingsinstallatie Delfzijl (verder RBI).
De aanvraag is ingediend door Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder NAM).
Aanvraagnummer: OLO 874819.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Warvenweg 18 te Farmsum, gemeente Delfzijl. Kadastraal
bekend onder gemeente Delfzijl, sectie O nummers 475 en 476.
Aangevraagd is het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een
inrichting.
1.2

Beslissing

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

de vergunning te verlenen voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking
hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e juncto artikel 2.6 Wabo);

3.

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:


aanvraagformulier,



Hoofdstuk 3 van "Bijlage bij het OLO aanvraagformulier" met NAM documentnummer
EP201305203323 d.d. 1 augustus 2016;

4.

dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;

5.

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;

6.

op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer jo. artikel 2.7 lid 1 van het Activiteitenbesluit
maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden met betrekking tot de jaarvrachten kwik en
benzeen naar de lucht;

7.

op basis van artikel 8.42 Wet Milieubeheer jo. artikel 2.7 lid 8 Activiteitenbesluit
maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden met betrekking tot het controleren van
kwik- en benzeenemissies naar de lucht;

8.

dat de Verklaring van geen bedenkingen van burgemeester en wethouders van de gemeente
Delfzijl van d.d. 29 september 2016 onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

1.3

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland binnen
zes weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd.
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het
beroepschrift wordt niet ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn
ingediend. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
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1.4

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
1.5

Ondertekening

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Namens dezen,

De heer A.J. Klijn
Afdelingshoofd Primair Proces
1.6

Verzending

Verzonden op: 3 mei 2017

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:


Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Postbus 28000, 9400 HH Assen;



college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA
Delfzijl;



burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl;



Ministerie van Infrastructuur en Milieu/ Directie Veiligheid en Risico's, Postbus 20901, 2500 EX
Den Haag;



Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;



Inspectie SZW, Directie Major Hazard Control, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;



Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;



Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;



Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Afdeling vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE
Utrecht;



Groningen Seaports N.V., Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl.
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2

Procedure

2.1

Projectbeschrijving

Op 2 augustus 2016 is door de NAM een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen
of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting ingediend voor de volgende
hoofdactiviteiten:

materialen;
.
Nader omschreven activiteiten:


Opslag, overslag, reiniging en bewerking van met kwik verontreinigde afvalstoffen
(voornamelijk kwikhoudend slib), materieel en materialen (beide geen afvalstoffen) ten
behoeve van verdere externe verwerking of retourzending naar de NAM-locaties.
In de inrichting vind geen eindverwerking plaats. Alle stromen worden vanuit de inrichting
afgevoerd naar een eindverwerker;



Andere activiteiten die plaats vinden:
-

onderhoud van schoongemaakt materieel;

-

(tussen) opslag van afvalstoffen, zoals actief kool, met kwik vervuild zand en
vloeistoffen afkomstig van onderhoudswerkzaamheden;

-

opslag van glycol. Dit is een opslag voor het tijdelijk vrijmaken van een NAMinstallatie elders van de hulpstof glycol.

Ten opzichte van de vorige revisievergunning uit 2004 zijn de volgende veranderingen aangevraagd:
met kwik verontreinigde slibstromen in tankcontainers (opslagplaats D);
(locatie A);
-103A, -B en –E (als bezinktanks) voor indikken slib;
van kolkenzuigers en vrachtwagens op de laad-/losplaats;
laadplaats C voor beladen van tanks uit T-103A, -B en -E en T-107;
istofoverslag in Bewerkingsgebouw-2 (BG2);
bewerking van vloeistofstromen met minder dan 10% sediment;
-511.
Alle stoffen, equipment en materialen zijn uitsluitend afkomstig van NAM-locaties, zowel
onshore als offshore. De RBI is aangewezen als verzamelinrichting voor het bewerken en op- en
overslaan van deze materialen.
De RBI is een zelfstandig opererende locatie. De locatie wordt bemand door personeel van de NAM en
door personeel van een vaste contractor voor het uitvoeren van de operationele activiteiten.
Diverse andere afdelingen binnen NAM ondersteunen de locatie op diverse gebieden, waaronder circa
60 personen voor geheel NAM op vlak van gezondheid, veiligheid en milieu en diverse
expertisehouders die verantwoordelijk zijn voor een bepaald(e) discipline of onderwerp. In totaal 22
verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld ‘mechanical rotating’, ‘civil’, ‘inspection’ and
‘safety engineering’). Op de locatie zelf zijn in totaal circa 6 personen werkzaam.

overzicht van opslagen (zie onder andere bijlage 5 aanvraag)
a. Vooropslag van 500 m2 van nog te bewerken materieel/materiaal en slib;
b. Vooropslag A-320 van 150 m2 met tankcontainers van 8 m3 met kwikhoudend slib (ADR klasse 6 en
9);
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c. Opslagplaats D (nieuw ten opzichte van de vorige revisievergunning) met een oppervlakte van circa
500 m2 voor maximaal 60 containers (a 8 m3) met maximaal 50% aardgascondensaat per container en
een kleine fractie slib (ADR klasse 3, 6 en 9);
d. Opslagloods van 2.000 m2, voor opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage en in
tankcontainers; (ADR klasse 6 en 9 ); materiaal in afwachting van transport naar een daartoe geëigende
en bevoegde be-/verwerkingsinrichting of terug naar NAM-locaties, eventueel wordt het eerst
transportgereed gemaakt, reeds afgeroomde tankcontainers met nog te bewerken slib, emballage met
ingedikt slib uit de afvulinstallatie voor ingedikt slib en opslag van verontreinigd slib;
e. Opslag kleiner dan 10 ton van metallisch kwik in 4 zogenaamde kwikbombes in opslagkluis BG9. De
inhoud van een kwikbombe is 80 liter;
f. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage kleiner dan 10 ton in chemicaliënkasten;
g. Opslagtanks met proceswater van shredderinstallatie (T-104 en T-204 (recyclewatertanks);
h. Opslagtanks met niet ADR-geclassificeerde stoffen, T302 en T 501 (beiden glycolopslag);
i. Stikstoftank V-520 (netto 6 m3, bruto inhoud 11,7 m3);
j. Dieselvoorraad tank 2 m3 (valt onder par. 3.4.9 van het Activiteitenbesluit, zie paragraaf 3.2);
k. Na-opslag van circa 1000 m2 van gereinigd materiaal/materieel ten behoeve van retourzending
naar NAM-locaties;
m. Na-opslag: opslag van niet gevaarlijke (afval)stoffen;
n. Na-opslag: opslag van schone emballage en pallets;
o. Na-opslag: containers met diverse voorraden van gebruiksvoorwerpen als handschoenen en
reinigingsmiddelen;
l. tank voor noodlossingen kolkenzuiger T-131 in BG 2;
m. gasflessen stikstof en waterstof (4 cilinders) in de vooropslag.

Onderscheid opslagtanks en procesvaten
Zie bijlage 7 (processchema) en legenda van bijlage 5 (overzichtstekening) van de aanvraag voor het
onderscheid tussen opslagtanks en procesvaten.
Opslagtanks zijn uitsluitend de eerder genoemde:
T-104 (100 m3) voor de opslag van glycol of cc-water;
T-204 (45 m3) voor de opslag van cc-water (=recyclewater);
T-302 (34 m3) voor de opslag van glycol;
T-501 (60 m3) voor de opslag van glycol of cc-water;
T-620 (bluswatertank);
T-131(22 m3) voor de noodopslag van afvalwaterstromen verontreinigd met aardgascondensaat,
kwikhoudend slib en mijnbouwhulpstoffen.
Procesvaten zijn de andere T-nummers, waaronder T-201 en T-107.

Overzicht van installaties (zie onder andere paragraaf 3.3 van de aanvaag)
a. losplaatsen voor het lossen van kolkenzuigers en tankcontainers;
b. een buiten opgestelde bewerkingsinstallatie voor het ontwateren van slib door middel van bezinken
bestaande uit ontvangstank, sterrenzeef en bezinktanks;
c. gesloten bewerkingsgebouw waar reinigingsactiviteiten worden uitgevoerd en filters worden bewerkt
in een shredderinstallatie;
d. afvulinstallaties voor het afvullen van ingedikt slib in verschillende typen emballage;
e. laad- en losplaatsen voor aan- en afvoer van glycol en afvoer van CC-water (Continuously
Contaminated = verontreinigd) water);
f. dienstengebouw (kantoor en controlekamer);
g. parkeerplaats voor kolkenzuigers;
h. bluswatertank, calamiteitenopvangbak en hemelwateropvangbak;
i. Procesvat T-107 en T-201 (aardgascondensaat/vuilwater) ten behoeve van ontmenging;
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i. transport vindt plaats met elektrisch/diesel aangedreven heftrucks, die worden opgeladen bij het
oplaadstation.
2.2

Huidige vergunningsituatie

Op 26 oktober 2004 (nr.2004-23.787/44,MV) is een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(Wm) verleend.
Op 21 december 2009 is het indirecte lozingendeel van de voormalige Wvo-vergunning van het
Waterschap Hunze en Aa’s van 13 oktober 2004 onderdeel geworden van de toenmalige
milieuvergunning(Wm).
Op 25 oktober 2011, 2011-47.922/43, MV, is de vergunning van 2004 ambtshalve gewijzigd ten
behoeve van het aanpassen van de geluidsvoorschriften.
Eerder is de volgende melding verleend op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer, betreffende het in
gebruik nemen van de voormalige wasstraat als een opslagplaats voor het tijdelijk opslaan van
mogelijk radioactief equipement en/of reststoffen. Deze melding (met als kenmerk 2006-23.863a16,
MV) is op 6 februari 2007 geaccepteerd.
Op 4 juli 2013, zaaknummer 468563; proc.nr. 872139, is een omgevingsvergunning verleend ten
behoeve van het in overeenstemming brengen van de vergunde situatie met het van toepassing zijnde
Veiligheidsrapport.
Deze vergunningen zijn verleend voor onbepaalde tijd.
Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, Invoeringswet Wabo, worden genoemde vergunningen gelijkgesteld
met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteiten.
2.3

Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht:
28.1.a sub 2

Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een
capaciteit hebben van 5 m³ of meer;

28.1.a sub 4

Inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen;

28.4.a sub 5

Inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke
afvalstoffen;

28.4.b sub 2

Inrichtingen voor het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke
afvalstoffen.

Het betreft een IPPC-inrichting, omdat de inrichting valt onder de volgende in bijlage I van de Europese
richtlijn industriële emissies (RIE) aangegeven categorieën:
5.1. De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan
10 ton per dag door middel van: fysisch-chemische behandeling/mengen of vermengen
voorafgaand aan de fysisch-chemische behandeling/herverpakking voorafgaand aan de fysischchemische behandeling.
5.5. Tijdelijke opslag in afwachting van een van de onder de punten 5.1 vermelde behandelingen, met
een totale capaciteit van meer dan 50 ton.
Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo)
vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen.
De inrichting is aangewezen op grond van Bijlage 1, deel 1 eerste kolom H2 van de Seveso III-richtlijn:
overschrijden van de hoge drempelwaarde voor een acuut toxische stof categorie 2 en E1; gevaar voor
het aquatisch milieu in de categorie chronisch 1.

8

Gelet op de aanwijzing onder genoemde Bor-categorieën, de aanwijzing als Brzo-inrichting en omdat
het een IPPC-inrichting betreft, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (op grond van
Bor, artikel 3.3. lid 1) het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting te
verlenen of te wijzigen.
Het bevoegd gezag is er procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor dat in het 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 dient het bevoegd
gezag ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar
zijn afgestemd.
2.4

Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo.
Aangezien bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag geen MER moet worden gemaakt
hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
De ontvangst van de aanvraag is bevestigd aan de aanvrager op 4 augustus 2016.
De aanvraag is aangevuld op 13 oktober 2016 en op 2 januari 2017.
Van 13 februari 2017 tot en met 27 maart 2017 heeft een ontwerp van het besluit ter inzage gelegen
in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. Gedurende deze periode is
eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is
geen gebruik gemaakt.
2.5

Volledigheid

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 om een
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een volledige 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)(o.a. art. 4.17 en 4.18 lid 1 onder b, jo. art. 4.13 lid1 van
het Brzo). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
volledigheid. Daarbij is op advies van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gebleken dat een aantal
gegevens ontbrak, zo was de Milieurisicoanalyse (MRA) van onvoldoende kwaliteit. Een dergelijke
analyse wordt door een waterbeheerder (zoals RWS) beoordeeld. De aanvrager is per brief van 20
september 2016 hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben
daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 4 weken. We
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 13 oktober 2016. Hierdoor is de wettelijke procedure
opgeschort met 24 dagen. Per brief van 30 november 2016 hebben wij aanvrager geïnformeerd dat de
MRA nog niet volledig is en om aanvulling verzocht. Op 2 januari 2017 heeft aanvrager aanvullende
gegevens geleverd.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen 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 en 6.3 Bor, en aangezien de aanvraag betrekking heeft op milieuactiviteiten binnen een
hogedrempelinrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Besluit risico’s zware ongevallen 2015,
hebben wij, conform art. 6.15 Bor, de aanvraag ter advisering verzonden via OLO d.d. 4 augustus en
per brieven van 12 en 25 augustus 2016 aan:


het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
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de burgemeester van de gemeente Delfzijl;



het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Veiligheid en Risico’s;



de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;



Inspectie SZW;



het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen;



het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Naar aanleiding hiervan hebben de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (email-bericht van 9
september 2016 en de Inspectie Leefomgeving en Transport (email-bericht van 12 september 2016)
laten weten niet op de aanvraag te zullen adviseren.

Advies Waterschap Hunze en Aa's
Via OLO heeft het waterschap Hunze en Aa’s (WHA) op 2 september 2016 hun advies op de aanvraag,
met kenmerk Z03359, verstrekt.
WHA constateert dat de door hen in april 2016 gemaakte opmerkingen op het concept van het VR*
(veiligheidsrapport), dat nu als bijlage 4 van de aanvraag is gevoegd, niet zijn verwerkt. WHA adviseert
ons om óf de aanvraag te laten aanvullen óf die informatie te betrekken bij de beoordeling van het VR,
dat in het kader van Brzo-2015 nog in 2016 aan de betrokken bevoegde gezagen wordt aangeboden.
Ten aanzien van de Milieurisicoanalyse (MRA) als onderdeel van zowel het VR* als het VR hebben we er
voor gekozen de aanvraag te laten aanvullen (zie par. 2.5 hierboven). Ten aanzien van de andere
aspecten worden die tekortkomingen bij de beoordeling van “VR-2015” meegenomen.
Verder geeft WHA aan dat in sommige delen van de aanvraag ten onrechte door de NAM wordt gesteld
dat hemelwater afstromend van terreindelen naar de hemelwaterbak (T-610) beschouwd zou moeten
worden als afstromend van zogenaamde bodembeschermende voorzieningen. Zowel WHA als wij
beschouwen deze voorzieningen niet als voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen
(vergunning van 26 oktober 2004), ook al functioneren ze wel als zodanig.
Dit afstromend hemelwater valt naar het inzicht van WHA onder het Activiteitenbesluit (AB) en niet
onder de vergunningplicht in het kader van de Waterwet.
Over de invulling van het zorgplichtbeginsel vanuit het AB heeft het WHA afspraken gemaakt met de
NAM. Dit voorziet dan ook voor dit aspect in een invulling ten aanzien van de beste beschikbare
technieken.
Naar onze overtuiging wordt dit aspect in voldoende mate in onze overwegingen verwoord, zodat een
aanpassing van de aanvraag op dit punt niet nodig wordt geacht.
WHA constateert terecht dat de advisering op de indirecte lozing door RWS NN wordt ingevuld (zie o.a.
par. 3.16).

Advies Rijkswaterstaat
De minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, heeft bij brief van 12
september 2016, kenmerk RWS-2016/38230, door ons ontvangen op 15 september 2016, ons
geadviseerd met betrekking tot de aanvraag en met betrekking tot de te stellen voorschriften aan de
indirecte lozing van de RBI op de Zoute Afvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZI) van North Water. Dit
bindende advies bevat ook de overwegingen van RWS NN ten aanzien van deze voorschriften. Het
advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd alwaar de overwegingen zijn te beschouwen. De
voorschriften zijn opgenomen in par. 9 van het voorschriftenpakket.
In het advies heeft RWS NN ten onrechte verwezen naar Brzo-1999 en Seveso-II. De toetsing heeft
echter feitelijk plaatsgevonden aan Brzo-2015 en Seveso-III; het betreft dus uitsluitend een tekstuele
tekortkoming.
Het advies van RWS NN heeft ertoe geleid dat de NAM de aanvraag heeft aangevuld met een aangepaste
MRA op 13 oktober 2016 en op 2 januari 2017 (zie par 2.5 hierboven).
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Advies Veiligheidsregio Groningen
De Veiligheidsregio Groningen, onderdeel Brandweer Groningen (in het vervolg VRG) heeft bij brief van
22 september 2016, kenmerk Z/16/010937, door ons ontvangen op 22 september 2016, ons
geadviseerd met betrekking tot de aanvraag en dan in het bijzonder met betrekking tot de
brandveiligheid.
Het advies heeft, zoals de VRG stelt, nadrukkelijk geen betrekking op een beoordeling van het
veiligheidsrapport (gesterd; VR*), dat als bijlage 4 bij de aanvraag is gevoegd, behalve dan op de
kwantitatieve risicoanalyse (QRA) (bijlage 5 van deze bijlage 4; referentie: IEMBD9097R001F04, versie04/finale versie van 5 november 2015) en op het onderzoek naar de brandbaarheid van het ingedikte
slib (bijlage 4.6 van deze bijlage 4; rapportage laboratoriumonderzoek ingedikt slib, gedateerd 14
augustus 2012 van TAUW, projectnummer 1211039).
Ten aanzien van de beoordeling van de QRA merkt de VRG op dat, uit de berekeningen blijkt dat de
contour voor het plaatsgebonden risico, dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op
die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof binnen
de RBI, met een kans van 10-6 per jaar, bijna geheel binnen de inrichting ligt. Binnen deze contour
liggen geen (beperkt) kwetsbare objecten. Het invloedsgebied ligt tot maximaal 50 meter buiten de
inrichtingsgrens. Ook binnen deze contour liggen geen (beperkt) kwetsbare objecten. Daarom is
volgens de VRG het maximaal aantal slachtoffers buiten de inrichting kleiner dan 10 personen per jaar.
Conform de definities uit het Bevi is hiermee naar het oordeel van de VRG geen sprake van een
groepsrisico. Hierdoor is ook naar het inzicht van de VRG een verantwoording van het groepsrisico,
zoals bedoeld in het Bevi, niet van toepassing.
Wij onderschrijven deze constateringen van de VRG.
De VRG adviseert ons om ten aanzien van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen dan wel gassen
voorschriften aan de vergunning te verbinden overeenkomstig PGS-15.
Deze voorschriften zijn door ons opgenomen.
De VRG is van oordeel dat in de aanvraag is aangetoond dat het ingedikte slib als niet brandbaar en als
een vaste stof moet worden geclassificeerd.
Wij onderschrijven dit standpunt.
Ten slotte constateert de VRG op basis van de aanvraag dat er binnen de RBI brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en daarnaast kent de Brandweer Groningen specifieke procedures voor
het eventueel optreden binnen de RBI, die zijn opgenomen in het bedrijfsnoodplan. De VRG heeft
hieromtrent dan ook geen specifieke opmerkingen.
In de inhoudelijke overwegingen is aangegeven hoe wij deze adviezen bij onze besluitvorming hebben
betrokken.
2.7

Verklaring van geen bedenkingen

Volgens artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 Crisis en herstelwet kan de vergunning
niet worden verleend voordat burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben verklaard,
dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Hierbij geldt dat de verklaring slechts kan worden
geweigerd in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het desbetreffende
ontwikkelingsgebied Oosterhorn. Op 21 april 2017 hebben burgemeester en wethouders van de
gemeente Delfzijl verklaard geen bedenkingen te hebben. Een exemplaar van de verklaring is
bijgevoegd en maakt integraal onderdeel uit van de vergunning.
In de verklaring is aangegeven, dat er wat betreft de gemeente geen voorschriften op grond van artikel
2.27 lid 4 van de Wabo hoeven worden toegevoegd. De veranderingen hebben volgens de gemeente
geen dan wel een positieve invloed op de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied
Oosterhorn, omdat het plaatsgebonden risico voldoet aan de normstelling conform het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi) en de geluidbelasting op de omgeving afneemt ten opzichte van de
huidige situatie.
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2.8

Coördinatie Waterwet

Er is geen sprake van een lozing waarvoor een watervergunning vereist is. Derhalve is coördinatie niet
aan de orde.
2.9

Milieueffectrapport-procedure

Ten behoeve van de oprichtingsvergunning uit 1995 voor de RBI was het noodzakelijk om een
milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Het MER is in 1999 geëvalueerd en in de aanvraag in 1999
ten behoeve van de eerste revisievergunning opgenomen en betrokken bij de besluitvorming op 10
november 1999. Nadien is de inrichting niet zodanig veranderd dat een MER-plicht dan wel een merbeoordelingslicht aan de orde is.
2.10 Publicatie besluit
Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de
provinciale website.
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3
3.1

Inhoudelijke overwegingen milieu
Milieuhygiënisch toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen 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.
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing:
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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 in het onderstaande tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk
op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten in deze inrichting zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Dit wordt hieronder onderbouwd.
In deze beschikking zijn de voor de te vergunnen activiteiten relevante voorschriften opgenomen.
3.2

Activiteitenbesluit

Inleiding
Het Activiteitenbesluit (AB) is een Algemene maatregel van bestuur waarin voor bepaalde activiteiten
direct werkende eisen zijn gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden
opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het AB worden afgeweken voor zover dat in het AB is
aangegeven. Echter bij inrichtingen waarin zich een IPPC-installatie bevindt heeft het bevoegd gezag
de bevoegdheid strengere eisen te stellen dan welke gelden op basis van het AB op grond van artikel
2.22 vijfde lid van de Wabo.
Uit bijlage 1 van het Bor blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op een type C inrichting, waarvoor een
vergunningplicht geldt. Tevens is er sprake van een IPPC-installatie.
Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het AB van toepassing zijn. Dit betekent dat
bepaalde voorschriften uit het AB en de bijbehorende Ministeriële regeling (Activiteitenregeling) een
rechtstreekse werking hebben en er voor die specifieke onderdelen geen voorschriften 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 AB en de bijbehorende
Ministeriële regeling.

Bepalingen met betrekking tot activiteiten
De aanvraag bevat geen nieuwe activiteiten waarop het AB van toepassing is geworden (zie bijlage 2
van de aanvraag).
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Wel is er sprake van een aantal bestaande activiteiten die reeds onder de werking van het AB vallen.
Daarbij moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het AB en de bijbehorende
Activiteitenregeling:


Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening;



Paragraaf 3.2.1: het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote
stookinstallatie;



Paragraaf 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse
opslagtank.

Op bovengenoemde activiteiten is tevens afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) van
toepassing.

Algemene regels voor de hele inrichting
Voor de hele inrichting is afdeling 2.3 (lucht) en afdeling 2.4 (bodem) van toepassing, omdat het een
type C inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.

Geur
Op grond van het AB artikel 2.7a lid 2 kan indien er sprake is van een redelijk vermoeden dat
geurhinder niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt een geuronderzoek worden geëist.
Dit redelijk vermoeden is niet aanwezig, zodat geen geuronderzoek is gevraagd bij de aanvraag. De
rechtstreekse werking van het AB maakt het mogelijk om later, indien dit redelijk vermoeden zich wel
voordoet, alsnog een geuronderzoek van het bedrijf te eisen. Tot op heden zijn er nooit geurklachten
over de RBI door ons geregistreerd.

Maatwerkvoorschriften
De voorschriften van het AB hebben rechtstreekse werking. Indien het AB dit aangeeft is het wel
mogelijk voor het bevoegd gezag om aanvullende maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Maatwerk luchtemissies
De aanvraag vermeldt dat de RBI is uitgerust met een HVAC afgasbehandelingssysteem ten behoeve
van de reiniging van ventilatielucht en afgassen afkomstig van de procesinstallatie, bewerking- en
opslagruimtes en ademgassen van opslagtanks (en procesvaten). Alle locaties en installatiegedeelten
waar gassen of dampen kunnen vrijkomen zijn aangesloten op deze installatie. In dit systeem worden
de afgezogen gassen en dampen behandeld door middel van actief koolfilters. Het systeem is de
belangrijkste maatregel ter voorkoming van luchtverontreiniging.
Omdat er sprake is van een IPPC-inrichting, zijn de emissie-eisen van paragraaf 2.3 niet van
toepassing op deze installatie indien BBT-conclusies zijn vastgesteld voor de activiteit of het type
productieproces (artikel 2.3a lid 2 AB). Op de inrichting zijn de BBT-conclusies uit het BREF
Afvalbehandeling en de BREF op- en overslag bulkgoederen van toepassing (zie ook paragraaf 3.3.) .
Wij zijn van mening dat er geen relevante BBT-conclusies met betrekking tot de emissiegrenswaarden
in het BREF Afvalbehandeling en het BREF op- en overslag bulkgoederen zijn opgenomen en dat
afdeling 2.3 (lucht) van het AB moet worden toegepast.
Artikel 2.5 van het AB geeft de volgende klasseindeling met bijhorende emissie-eisen:


Kwik MVP 1: grensmassastroom 0,15 g/uur, emissie-eis 0,05 mg/Nm3;



benzeen MVP 2: grensmassastroom 2,5 g/uur, emissie-eis 1 mg/ Nm3;



tolueen, ethylbenzeen en xylenen: gO.2, grensmassastroom 500 g/uur, emissie-eis 50 mg/
Nm3.

Genoemde eisen zijn rechtstreeks werkend.
Uit de aanvraag valt te lezen dat zowel voor benzeen als voor kwik geldt dat na verloop van tijd, door
het beladen worden van het koolfilter, de emissieconcentratie stijgt tot de (toegestane)
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emissiegrenswaarde, en op dat moment maatregelen worden genomen door het filter te vervangen.
Dat wil zeggen dat gedurende het grootste deel van de bedrijfstijd de emissieconcentratie (aanzienlijk)
lager is dan de emissiegrenswaarde. Gemiddeld genomen presteert de installatie dan ook aanzienlijk
beter dan volgens direct werkende regels toegestaan. Zowel kwik als benzeen is een ZZS (zeer
zorgwekkende stof), waardoor het van belang is de emissie van die stoffen tot het minimum te
beperken. Wij zien in deze bijzondere technische kenmerken van de installatie aanleiding om, met
toepassing van artikel 2.4 lid 8 van het Activiteitenbesluit, in het belang van een verdere bescherming
van het milieu, door middel van maatwerk een lagere gemiddelde emissie van kwik en benzeen voor te
schrijven door het opleggen van een jaarvracht die lager is dan zou volgen uit het product van
maximale concentratie, debiet en draaiuren. Uit de aanvraag volgt dat deze jaarvracht haalbaar is, en
hiermee wordt bereikt dat niet meer milieuruimte vergund wordt dan aangevraagd. .
Hierbij hebben we het “Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit”, bijlage 2 van de
“Beleidsregel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016” (het zgn. VTH-kader), de artikelen 4
en 20 in acht genomen.
De in de dispersieberekeningen opgegeven waarden voor jaarvrachten zijn:
voor kwik 8760*9.000* 0,05 mg/Nm3 = 4 kg per jaar
voor benzeen 8760*9.000* 1 mg/Nm3= 79 kg per jaar
Dit is een worst case scenario.
Tabel 6.1 in de aanvraag geeft een veel lagere vracht van 0,02 kg per jaar voor kwik
en 43 kg per jaar voor benzeen. Deze aangevraagde vrachten zijn als maatwerk eisen vastgelegd in
voorschrift 10.1.

Maatwerk erps's
Voor monitoring van het afgas wordt in het afgaskanaal een monster genomen en door een
gaschromatograaf (voor BTEX-analyse) en een AA-spectrometer (voor kwikanalyse) geanalyseerd.
De gaschromatograaf wordt tweewekelijks gekalibreerd en de AA-spectrometer wordt twee keer per
jaar gekalibreerd.
Voor de gaschromatograaf zijn er op de locatie vier cilinders (2x stikstof en 2x waterstof) met elk een
waterinhoud van 50 liter aanwezig. Bij dreigende overschrijding van de emissie-eis wordt het actief
koolfilter vervangen, hiertoe is telkens een filterpakking (ong. 30 ton actief kool) binnen de inrichting
beschikbaar. De werkwijze hiervoor is opgenomen in het Operating Manual van de RBI. De BBT-toets
geeft geen emissienormen.
Door de aard van de nageschakelde techniek en het wisselende aanbod van af te vangen componenten
aan de techniek is slecht te voorspellen wanneer doorslag gaat plaatsvinden, terwijl doorslag ten
gevolge van het verzadigd zijn van het koolstofpakket direct leidt tot grote emissies van schadelijke
componenten. Wij zien daarom aanleiding om af te wijken van het door artikel 2.8 van het
Activiteitenbesluit voorgeschreven controleregiem. In de aanvraag wordt een controleregiem
beschreven dat recht doet aan de hiervoor beschreven bijzondere omstandigheden, en borgt dat de
emissies beperkt blijven tot onder de emissiegrenswaarden. Wij schrijven daarom in het belang van de
bescherming van het milieu (op basis van artikel 2.7 lid 8 van het Activiteitenbesluit) als maatwerk een
afwijkend controleregiem voor in voorschrift 10.2. Wij zien de beschreven controlemethode als ERP
categorie A.

Maatwerk bodem
Op alle binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten is afdeling 2.4 (bodem) van het AB van
toepassing, omdat het een type C inrichting betreft waartoe een IPPC-installatie behoort.
De voorschriften van het AB hebben rechtstreekse werking. Het is wel mogelijk voor het bevoegd gezag
om aanvullende maatwerkvoorschriften vast te stellen ten aanzien van deze activiteiten.
Aan de aanvraag is een bodemrisicoanalyse toegevoegd waaruit blijkt dat bij alle installatieonderdelen
een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
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Wij zijn van mening dat er in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften hoeven te worden
gesteld voor genoemde activiteiten, omdat de voorschriften van het AB voldoen voor deze situatie.
3.3

Beste beschikbare technieken

Inleiding
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT)
worden toegepast.
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse
milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de
installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar
genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. De inrichting valt onder de IPPC-categorieën 5.1 b, c
en d en 5.5.
Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij
rekening houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven
een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste
milieuprestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen
worden BBT-conclusies genoemd. Een BBT-conclusie is een document met de conclusies over de beste
beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig de Richtlijn industriële emissies. Als voor de
desbetreffende activiteit nog geen BBT-conclusies zijn vastgesteld gelden de hoofdstukken "Best
Available Techniques (BAT)" uit de BREF's als BBT-conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de
Europese Commissie voor publicatie op internet.
Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht (Mor). Een actueel
overzicht van de BBT-conclusies is te vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil
www.infomil.nl/bbt-conclusies.

Toetsing
Bij de beoordeling van de aanvraag hebben wij de BBT-conclusies die zijn opgenomen in het
BREF Op/overslag bulkgoederen, in paragraaf 5.1.2 betrokken. Deze BBT-conclusies luiden
samengevat:
1. toepassing van een veiligheidsmanagementsysteem zoals beschreven in sectie 4.1.6.1 van het BREF;
2. een aangewezen verantwoordelijke medewerkers voor de operatie die is opgeleid volgens
noodgevallen zoals beschreven in sectie 4.1.7.1 en het informeren van het personeel over de gevaren
van de opgeslagen stoffen en de noodzakelijke maatregelen voor een veilige opslag;
3. het opslaggebouw uit te voeren overeenkomstig sectie 4.1.7.2 en het toepassen van
veiligheidsafstanden ten opzichte van andere gebouwen, opslagen, laad/los-voorzieningen en
ontstekingsbronnen;
4. het toepassen van gescheiden opslag bij met elkaar reagerende stoffen;
5. toepassing van productopvang overeenkomstig sectie 4.1.7.5;
6. toepassing van geschikte brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen zoals beschreven in
sectie 4.1.7.6;
7. het vermijden van ontstekingsbronnen zoals beschreven in sectie 4.1.7.6.1;
Daarnaast hebben wij bij de beoordeling van de aanvraag de BBT-conclusies, die zijn opgenomen in
het BREF Afvalbehandeling (augustus 2006; BBT-conclusies van jan. 2013), betrokken;
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Tevens hebben wij rekening gehouden met de in de bijlage bij de Mor aangewezen
informatiedocument over beste beschikbare technieken. Dit betreft de, in het kader van Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen, PGS15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2016 versie 1.0
(september 2016) .

Conclusie
Uit onze toetsing blijkt dat de inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte
voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT).
Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.4

Nationale milieubeleidsplan

Het algemene rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP). 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 inrichting niet in strijd is
met het NMP.
3.5

Provinciale Omgevingsvisie

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in de
Omgevingsvisie 2016-2020, die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 2016 hebben vastgesteld.
Hierin is het beleid vastgelegd voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie
op verschillende beleidsterreinen zoals milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water.
Deze Omgevingsvisie is op 15 juli 2016 in werking getreden.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen
worden nagestreefd:


een duurzame economische structuur: concurrerend, bereikbaar en toekomstbestendig;



een duurzame, aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving in sterke steden en vitale
dorpen, omgeven door een mooi landschap.

Bij de uitvoering van beide doelen staat duurzame ontwikkeling centraal in ons handelen. Dit gaat om
de economische, sociale en ecologische domeinen, waarbij gekeken wordt naar effecten zowel in het
nu als in de toekomst. Het gaat daarbij ook om begrippen als houdbaar, leefbaar en rechtvaardig. Ons
beleid resulteert in een leefbare (people), aantrekkelijke en veilige (planet) en concurrerende en
bereikbare (profit) provincie.
In deel C Beleid, hoofdstuk 20 “Tegengaan milieuhinder”, blz. 122 e.v., worden de doelstellingen die
specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) hebben
Gedeputeerde Staten op 15 december 2015 een beleidsregel vastgesteld, genaamd “Beleidsregel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016 provincie Groningen” (het zgn. VTH-kader).
Als bijlagen bij dit VTH-kader zijn o.a. het geurhinderbeleid en het maatwerkbeleid in het kader van
het Activiteitenbesluit gevoegd. Deze beide beleidsonderdelen zijn tevens op 15 december 2015 door
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het VTH-kader is op 1 januari 2016 in werking getreden.
Bij de besluitvorming van het initiatief van de NAM ten aanzien van de Reststoffenbewerkingsinstallatie
hebben we getoetst of de milieu-impact in brede zin past binnen zowel het VHT-kader als binnen de
Omgevingsvisie dan wel hebben we normstelling toegepast, zodat het initiatief past binnen deze
kaders. Dit heeft in het bijzonder zijn uitwerking gekregen bij de emissies naar de lucht (lagere
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vrachten vastgelegd) en bij de toepassing van BBT binnen de inrichting.
De Omgevingsvisie en het VTH-kader bevatten ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning
wordt gevraagd en de milieuaspecten die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.6

Groene Wetten

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de vergunningverlening voor activiteiten die
invloed kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en op de
natuurwaarden van beschermde natuurmonumenten. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden vormen
samen de Natura 2000-gebieden. De activiteit kan effecten hebben op een Natura 2000-gebied of op
een beschermd natuurmonument als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998, te weten de
Waddenzee (het Eems-Dollard Estuarium). Er moet daarom worden beoordeeld of de activiteit de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren, bezien in het licht
van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen.
De revisie voor de RBI houdt in hoofdzaak een actualisatie in plus een uitbreiding met twee
opstelplaatsen binnen de inrichting voor tankcontainers (emballage). De RBI ligt op ongeveer 2 km.
afstand van het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied, De Waddenzee. Het betreft een bestaande
inrichting sinds 1996, waarbij er sprake is van een zeer “geluidsarme” inrichting met nagenoeg geen
lichtuitstraling en uitsluitend een ketelinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, ten behoeve
van het HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)-afgasbehandelingssysteem, warm spoelwater en
de CV-installatie, welke voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Ook ten aanzien van deze
ketelinstallatie verandert de NOx-emissie niet ten opzichte van de situatie van de ca. afgelopen 20 jaar.
Daarnaast vraagt de NAM voor de RBI nu substantieel lagere emissievrachten naar de lucht aan van
kwik, benzeen en BTEX dan bij de eerdere revisievergunning van 26 oktober 2004. De NAM heeft bij de
aanvraag een luchtkwaliteits- en kwikdepositie-onderzoek gevoegd (bijlage11 van de aanvraag),
waaruit blijkt dat de bijdragen aan de luchtkwaliteit voor kwik en benzeen en de kwikdepositie (zeer)
laag zijn ten opzichte van de achtergrondwaarden.
Op grond van de ingediende aanvraag concluderen wij, dat de aangevraagde activiteiten niet relevant
zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet en er geen Nbw-vergunning is vereist.

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individueel beschermde plant- en diersoorten. In de
Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten
en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of
verstoren van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit
houdt in dat, als de oprichting of het in werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot
negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) beschermde diersoorten,
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Gelet op de ligging van de inrichting op een bestaand industrieterrein en de voortzetting van een
bestaande activiteiten is toepassing van de Flora- en faunawet niet aan de orde.

Aanvullende voorschriften
Artikel 1.1, lid 2 Wabo jo artikel 1.1. lid 2 sub a Wm geven onder meer aan dat onder gevolgen voor
het milieu in ieder geval verstaan wordt de gevolgen voor het milieu gezien vanuit het belang van de
bescherming van dieren en planten.
Gelet op de ligging van de inrichting op een bestaand industrieterrein (Oosterhorn) en de voortzetting
van de bestaande activiteiten zijn wij van oordeel dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten
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er geen redenen zijn om aan de gevraagde vergunning ingevolge de Wabo aanvullende voorschriften
te verbinden op grond van genoemd artikel.
3.7

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.
Het milieudeel van het bedrijfsvoeringsysteem van de NAM is gecertificeerd tegen de ISO 14001 norm,
en wordt als zodanig jaarlijks beoordeeld door een externe certificatie-instelling (zie ook bijlage 19
van de aanvraag).
Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.8

Toetsing aan het Landelijk Afvalbeheerplan

Inleiding
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de
bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu"
is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (Wm) is
aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan
moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen
10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk
Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP; 2de wijziging in werking per 6 januari 2015)
is het afvalstoffenbeleid neergelegd.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
In het LAP is in sectorplannen de minimumstandaard aangegeven. De minimumstandaard geeft de
meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetreffende afvalstoffen, waarvoor nog
vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en
verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een
vergunning worden verleend.

Licht radioactief afval
Aanvrager ontvangt van de NAM-gaswinningslocaties ook kwikhoudende stromen met laag
radioactieve stoffen (LSA; Lage Specifieke Activiteit) ook wel NORM (Naturally Occurring Radioactive
Material) genoemd. Aanvrager heeft hiervoor een vergunning van het ministerie van EZ in het kader van
de Kernenergiewet.
Op 7 juli 2005 is de RBI aangewezen als LSA (NORM)-verzamelinrichting, overeenkomstig hoofdstuk II,
Algemeen onder lid c, van NAM-vergunning ingevolge het Besluit Stralingsbescherming met kenmerk
AI/CK/B/KEW/gh nr. 2001/46969. Deze beschikking is per 31 oktober 2008 vervangen door
beschikking met kenmerk 2007/2811-23, laatstelijk gewijzigd op 2 september 2014 onder kenmerk
2014/0553-07. Onder deze vergunning worden op de RBI radioactief besmette verontreinigde
afvalstoffen en materialen opgeslagen en bewerkt.
Deze afvalstoffen zijn volledig vergelijkbaar met de andere afvalstoffen die aanvrager ontvangt, op- en
overslaat en bewerkt, behoudens dus het verhoogde stralingsaspect (boven de drempelwaarden van de
meldingsplicht dan wel de vergunningplicht in het kader van de Kernenergiewet).
De los van het stralingsniveau van belang zijnde milieuaspecten, zoals bescherming van de bodem en
wijze van opslag, worden via het Activiteitenbesluit dan wel deze vergunning geregeld overeenkomstig
de verplichtingen die voor de niet licht radioactieve afvalstoffen gelden, aangezien deze aspecten niet
onderscheidend zijn tussen de twee typen afvalstoffen; alleen het stralingsniveau is een
onderscheidende factor.
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De bewerkingscapaciteit van de licht radioactieve afvalstoffen valt binnen de totale capaciteit van de
inrichting. De LSA-stromen worden apart bewerkt van de andere stromen.
Alle aspecten van de ontvangst, de op- en overslag en de bewerking, die gerelateerd zijn aan de
stralingsaspecten van deze afvalstoffen dan wel materieel/materiaal, vallen onder de Kernenergiewet.
Over deze aspecten gaat deze vergunning niet. Hieromtrent hebben wij geen bevoegdheid.

Uitsluitend opslaan
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning
kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:


Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;



Dierlijke bijproducten.

Het LAP geef aan dat het bevoegd gezag nadere voorwaarden stelt aan de capaciteit, duur en
voorzieningen van/voor de opslag.
De aanvraag geeft de volgende afvalstoffen die uitsluitend worden opgeslagen:


actief kool (Euralcode 06.13.02*);



met kwik vervuild zand (Euralcode 17.05.03*);



filterbussen (Euralcode 20.03.01*);



metallisch kwik (Euralcode 16.03.07*);



vloeistoffen afkomstig van onderhoudswerkzaamheden (slibstromen)( Euralcode
05.07.01*).

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.
Op grond van het LAP staan wij deze activiteiten toe en verbinden voorschriften aan de vergunning met
betrekking tot de capaciteit, de duur en de voorzieningen voor de opslag.

Administratieve organisatie en interne controle bij uitsluitend opslaan
Het LAP geeft aan dat indien het afval eigendom van een andere rechtspersoon is en ook beoogd is dat
te blijven, geen acceptatietraject behoeft te worden doorlopen. Het afval wordt zonder visuele controle
en administratief en/of analytisch onderzoek binnen de inrichting van de drijver gebracht. De controle
van de drijver van de inrichting blijft beperkt tot de begeleidingsbrieven en/of transportformulieren.
In onderhavig geval blijft het afval in het bezit van dezelfde rechtspersoon, zodat bij deze inrichting de
vereenvoudigde aanpak, zoals beschreven in het aan de aanvraag toegevoegde acceptatie- en
verwerkingsbeleid een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(bijlage 10 van de aanvraag), mag worden toegepast.

Bewerkingen
De volgende bewerkingen van de afvalstromen, (alle met Euralcode 05.07.01*), vindt plaats binnen de
inrichting:
1. slibbewerking, waarbij met kwik en aardgascondensaat verontreinigd slib wordt ontwaterd;
2. shredderen van peco- en glycolfilters. Hierbij ontstaat filterdoek (afval);
Sectorplan 82 "kwikhoudend afval" is van toepassing.
Omdat de RBI geen eindverwerker is, is een belangrijke toets dat de bewerking niet de toepassing van
de minimumstandaard bij de eindverwerker belemmert. Dit is niet het geval, omdat binnen de
inrichting slechts sprake is van voorscheiding voordat afvoer naar de eindverwerker plaatsvindt.

Controle bij uitsluitend opslaan
Zoals eerder is aangegeven blijft de controle voor de afvalstoffen die uitsluitend worden opgeslagen,
zoals: actief kool, kwik vervuild zand, filterbussen en vloeistoffen afkomstig van onderhoudswerkzaamheden uitsluitend beperkt tot de begeleidingsbrieven en/of transportformulieren.

Controle bij bewerking
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In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatieen verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting
acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door
technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een
inrichting worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Hierbij mag rekening worden gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. De relevante Euralcodes van
de afvalstoffen die worden geaccepteerd dienen te zijn aangegeven.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd (zie bijlage 10 van de
aanvraag) die voldoet aan de voorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven.
Op basis hiervan kunnen wij instemmen met het AV-beleid en de AO/IC van de NAM RBI.
Eventuele wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten aan ons worden voorgelegd. Als
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is
vereist. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.2.

Registratie
De aanvrager behoudt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor).
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet
milieubeheer (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen
ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende
Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van
afvalstoffen.
3.9

Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie
Onder preventie van afval wordt verstaan het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van
afval of het verminderen van de milieuschadelijkheid daarvan door reductie aan de bron of intern
hergebruik. Omdat de RBI een afvalstoffenbewerkende installatie is met als doel de hoeveelheid
afvalstoffen die uiteindelijk moeten worden gestort of verbrand te reduceren of de milieuschadelijkheid
ervan te verminderen kan worden gesteld dat RBI een voor de NAM preventieve maatregel is.
Wij achten het niet zinvol om in deze vergunning het thema afvalpreventie voor de RBI nader te
reguleren

Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet
goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven
gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er
bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle
afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet
van hen kan worden gevergd.
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Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de afvalstoffen die vrijkomen gescheiden worden
opgeslagen en afgevoerd naar de respectievelijke verwerkers. Op basis van het gestelde in de aanvraag
achten wij het in de onderhavige situatie daarom niet nodig van de aanvrager verdergaande
afvalscheiding, dan is aangevraagd, te verlangen.

Registratie
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) moet het bedrijf een registratie bijhouden van de
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De
gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn er geen
nadere voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen.

Bewaartermijn geproduceerde afvalstoffen
Het bevoegd gezag dient op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)
voorschriften aan een vergunning te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een
inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel
hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten
volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Dit
is vastgelegd in de voorschriften.
3.10 Activiteiten
In bewerkingsruimte BG2 vindt naast reiniging van groot materiaal met een reinigingsinstallatie in een
geconditioneerde schoonmaakruimte ook overslag van vloeistoffen met een laag gehalte aan slib
plaats. Verder kunnen in deze ruimte noodlossingen plaatsvinden van kolkenzuigers. Daarnaast
worden ten minste één keer per jaar kolkenzuigers in- en uitwendige gereinigd in BG2. Het betreft in
zijn algemeenheid transportmiddelen die verontreinigd kunnen zijn met kwik.
In bewerkingsruimte BG3 vindt reiniging van klein materiaal plaats met een reinigingsinstallatie (A327).
In bewerkingsruimte BG12 worden filters geshredderd.
Bewerkingsruimte BG13 is de demontageruimte. Zeer grote appendages worden eventueel in één van
de geconditioneerde ruimtes (BG2 of BG13) gereinigd. Na reiniging kan demontage en reparatie
plaatsvinden. Alle bewerkingsruimten zijn gesloten uitgevoerd en aangesloten op een
luchtreinigingsinstallatie (de HVAC).
3.11 Laad- en losplaatsen
Het aangevoerde kwikverontreinigde aardgasslib wordt vanuit de kolkenzuigers of vanuit
tankwagens/tankcontainers rechtstreeks overgepompt in de slibontvangsttanks en vandaar uit verder
bewerkt. Inertisering van vrachtwagens op de laad-/losplaats vindt plaats met behulp van de
stikstofinstallatie. Laadplaats C wordt gebruikt voor het beladen van tanks T-103A, -B, -E en T-107.
Daarnaast is er een laad- en losplaats voor de aan- en afvoer van glycol en afvoer van CC-water per
tankauto.
Intern transport vindt plaats met electrische heftrucks, die worden opgeladen bij het oplaadstation.
3.12 Gevaarlijke afvalstoffen in emballage /tankcontainers

Inleiding
In de aanvraag is nog getoetst aan de PGS15:2011 versie 1.1 (december2012) (samengevat PGS15
oud). Inmiddels is de PGS15 aangepast en vervangen. Bij het opstellen van dit besluit is de nieuwe
versie PGS15:2016 versie 1.0 (september2016) (samengevat: PGS15) toegepast.
De PGS-15 maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10 ton.

22

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Op de in de aanvraag aangegeven opslag van metallisch kwik en de opslag in chemicaliënkasten is de
PGS-15 van toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is
vastgelegd welke onderdelen van de PGS15 van toepassing zijn.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (boven de 10 ton)
Dit betreft de opslagloods van 2.000 m2. Opgeslagen wordt ontwaterd (ingedikte) slib in emballage
(drum, 200 kg) en tankcontainers (8 m3) als ook afgeroomde tankcontainers (8 m3) met nog te
bewerken slib (zie onder andere ook par. 3.3.3, 3.4.1 en 3.4.2 van de aanvraag). Het slib is in
hoofdzaak kwikhoudend (bewerkt en onbewerkt) afkomstig van de aardgaswinning.
Tevens wordt bewerkt filtermateriaal opgeslagen.
Daarnaast worden nog diverse niet gevaarlijke stoffen en materialen in deze loods opgeslagen (overige
niet metallisch afval en schroot).
Om de gevaarseigenschappen van het opgeslagen ingedikte slib te kunnen vaststellen, zijn
laboratoriumtesten uitgevoerd. De resultaten van deze testen zijn opgenomen in bijlage 17 van de
aanvraag. Uit de resultaten blijkt dat het opgeslagen slib volgens de ADR testmethode voor klasse 4.1
wordt geclassificeerd als een niet brandbare vaste stof. Vanwege de aanwezigheid van kwik wordt het
slib geclassificeerd als vaste stof ADR 6.1/ADR 9 .
De aanvraag geeft aan dat de loods voldoet aan PGS-15 oud. Het betreft een uitpandige
opslagvoorziening.
PGS15 voorschrift 4.2.1 tabel 4.1 geeft: uitgaande van opslag ADR 6 en 9 en de aanwezigheid van
aanverwante vaste stoffen ) dient een beschermingsniveau 3 te zijn gerealiseerd.
Beschermingsniveau 3 betekent dat voldaan dient te worden voldaan aan de voorschriften uit paragraaf
3 en 4 van PGS15 waarin o.a. :
4.3 koopmansgoederen en aanverwante stoffen;
4.4 bereikbaarheid opslagvoorziening;
4.5 maximale oppervlakte opslagvoorziening, vakindeling en scheiding vakken;
4.7 productopvang i.v.m. de opslag van afgeroomde tankcontainers met nog niet ingedikt slib;
De relevante delen van dePGS15 zijn vastgelegd in de voorschriften bij dit besluit.
Om te voorkomen dat er tankcontainers met aardgascondensaat (die nog niet zijn afgeroomd) worden
opgeslagen, hebben wij dit expliciet in de vergunning uitgesloten.

Opslag tankcontainers
Tankcontainers worden op vijf locaties tijdelijk opgeslagen:
1. Vooropslag bewerkingsgebouw met nog te bewerken materiaal en slib in tankcontainers van 8 m3;
2. Vooropslag A-320 ADR klasse 6 en 9) met tankcontainers van 8 m3 met grote fractie kwikhoudend
slib in een mengsel van vervuild water en aardgascondensaat;
3. Opslagplaats D (nieuw ten opzichte van de vorige vergunning) voor 60 tankcontainers met
maximaal 50% aardgascondensaat en een kleine fractie slib (ADR 3);
4. Opslagloods waarin naast emballage, afgeroomde tankcontainers (8 m3) met slib worden
opgeslagen (ADR 6.1/9);
5. In bewerkingsgebouw 2.
De binnen de NAM aanwezige tankcontainers betreffen tankcontainers zoals die worden toegepast in
de on- en offshore industrie. Deze containers, NOGEPA tankcontainers vallen onder het
keuringsregime van de IMDG (internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee).
De containers die reeds zijn afgeroomd vallen niet meer onder ADR 3 en mogen daarom in de
opslagloods worden opgeslagen.
De tankcontainers die gedurende korte tijd op de inrichting aanwezig zijn, zijn in afwachting van
lossing en vervoer naar elders. Voor de eisen voor deze opslag hebben wij de voorschriften uit
paragraaf 10 van de PGS 15 opgenomen.
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Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor de continue monitoring van de afgassen via
de HVAC m.b.v. een gaschromatograaf. Het gaat dan om 2 flessen stikstof en 2 flessen waterstof,
beide van elk 50 liter inhoud, de opslag van gasflessen valt onder PGS-15. In de vergunning zijn
voorschriften conform PGS-15 opgenomen om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
3.13 Opslagtanks
De opslagtanks T-204 (recyclewater opslag), T302(glycolopslag) en T 501 (cc-water of glycolopslag)
hebben wij beoordeeld als niet ADR-geclassificeerd.
Bij de opslagtanks is enkel het bodemaspect van belang. Het bodemaspect valt onder de rechtstreekse
werking van het Activiteitenbesluit.
In tank V-520 wordt stikstof opgeslagen. Beoordeeld als vallend onder de PGS-9 (april 2014). Voor
deze tank hebben wij voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van stikstof.
3.14 Opslag niet gevaarlijke (afval)stoffen
Daarnaast vindt in de na-opslag van circa 1000 m2 (zie ook par. 2.1 hierboven) opslag plaats van niet
gevaarlijke stoffen/materialen, zoals van gereinigd materiaal waaronder de opslag schone emballage
en pallets en niet-gevaarlijke afvalstoffen.
Voor deze opslag speelt met name het bodemaspect een rol. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit.
3.15 Afvalwater

Directe lozing op oppervlaktewater
Lozing van drainagewater vindt plaats op de sloot.
Lozing van afvalwater afkomstig van daken en van verharde terreindelen w.o. het parkeerterrein vindt
plaats op de sloot via hemelwaterbak T-610.
Deze activiteiten vallen onder het bevoegd gezag van het waterschap Hunze en Aa’s. Een
Watervergunning is niet nodig, omdat het Activiteitenbesluit van toepassing is (zie desbetreffende
paragraaf 2.3 van deze vergunning en paragraaf 3.1.3 Activiteitenbesluit). De NAM en het waterschap
hebben overeenstemming bereikt over de invulling van het zorgplichtbeginsel onder het AB ten
aanzien van deze lozing.

Indirecte lozingen van afvalwater op het Zeehavenkanaal
Lozing op het riool van de volgende stromen:
- Hemelwater uit hemelwaterbak T-610 en calamiteitenbak T-611;
- Afvalwater afkomstig van sanitaire voorzieningen. (Via het riool en de ZAWZI wordt het afvalwater
afgevoerd naar het Zeehavenkanaal (Rijkswater). Door het bevoegd gezag voor lozingen op Rijkswater,
i.c. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, is een bindend advies opgesteld.

Kwikhoudend afvalwater
In het op de sloot te lozen hemelwater kan als gevolg van de activiteiten op de inrichting kwik
voorkomen. Boven een kwikgehalte van een 0,5 µg/l is directe lozing op de sloot niet meer toegestaan
en dient het hemelwater via het riool te worden afgevoerd. In dat geval is sprake van een indirecte
lozing op het Zeehavenkanaal. Indien het kwikgehalte groter is dan 2 µg/l wordt het afvalwater per as
afgevoerd naar een verwerker.
Om te besluiten via welke route het hemelwater wordt afgevoerd wordt het water verzameld in
hemelwaterbak T-0601 en bemonsterd. Op basis van de analyseresultaten voor kwik wordt bepaald
welke route wordt gekozen (paragraaf 6.2 van de aanvraag).
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3.16 Advies RWS
Zie voor de door ons overgenomen voorschriften hoofdstuk 9 van het voorschriftenpakket en voor de
overwegingen van RWS bijlage 2 van dit besluit waar het advies integraal is opgenomen.
Conclusie van het advies is:
Gezien de te verwachten aard en de omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van
het ontvangende oppervlaktewater-lichaam, wordt de lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht
en bestaan er met betrekking tot de lozing geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde
omgevingsvergunning.

Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wabo-vergunning
eisen worden gesteld aan de indirecte lozing op het openbare riool. Deze voorschriften dienen ter
bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn aan de vergunning verbonden.
3.17 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.
Door de afgasbehandelingsinstallatie (HVAC) op de inrichting wordt benzeen geëmitteerd. Als
grenswaarde voor benzeen dient in acht te worden genomen 5 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie.
Ook wordt kwik geëmitteerd maar daarvoor geldt geen grenswaarde. Andere relevante stoffen worden
niet geëmitteerd
Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsberekening gevoegd (bijlage 11: Dispersie- berekeningen Kwik en
benzeen en Depositiebepaling Kwik, referentie BD6415/R0003/Nijm, gedateerd 11 november 2015,
van Royal HaskoningDHV), waarin de immissie in de omgeving ten gevolge van de emissie van benzeen
en kwik is bepaald, en ook de depositie van kwik.
Uit bijlage 11 van de aanvraag blijkt dat de maximale bijdrage van de RBI aan het achtergrondniveau
voor benzeen 0,0134 µg/m3 is, berekend met STACKS 14.1. De achtergrondconcentratie van benzeen
in het desbetreffende gebied is ten hoogste 0,8 µg/m3. Dat wil zeggen dat voor benzeen de berekende
immissie ruim onder de immissiegrenswaarde ligt.
De hoogst berekende bijdrage aan de jaargemiddelde concentratie van kwik is berekend op 0,0006972
µg/m3. De huidige achtergrond concentratie van kwik wordt op grond van modelberekeningen
ingeschat op 0,002- 0,003 µg/m3 als jaargemiddelde (bron: prioritaire stoffen beleid juni 2001). Er is
geen grenswaarde gegeven in bijlage 2 van de Wm.
Voor kwik is in de EU-norm aangegeven dat er een richtwaarde is voor de jaargemiddelde concentratie
van kwik. Deze norm is vervolgens niet gekwantificeerd. Daarom is vervolgens getoetst aan de
maximale jaargemiddelde concentratie voor levenslange blootstelling aan kwik zoals het RIVM die heeft
vastgesteld. Deze waarde van 0,05 µg/m3 wordt volgens de berekeningen niet overschreden .
Uit de aanvraag valt te lezen dat zowel voor benzeen als voor kwik geldt dat na verloop van tijd, door
het beladen worden van het koolfilter, de emissieconcentratie stijgt tot de (toegestane)
emissiegrenswaarde, en op dat moment maatregelen worden genomen door het filter te vervangen.
Dat wil zeggen dat gedurende het grootste deel van de bedrijfstijd de emissieconcentratie (aanzienlijk)
lager is dan de emissiegrenswaarde. Gemiddeld genomen presteert de installatie dan ook aanzienlijk
beter dan volgens direct werkende regels toegestaan. Zowel kwik als benzeen is een ZZS (zeer
zorgwekkende stof), waardoor het van belang is de emissie van die stoffen tot het minimum te
beperken. Wij zien in deze bijzondere technische kenmerken van de installatie aanleiding om, met
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toepassing van artikel 2.4 lid 8 van het Activiteitenbesluit (zie ook paragraaf 3.2), in het belang van een
verdere bescherming van het milieu, door middel van maatwerk een lagere gemiddelde emissie van
kwik en benzeen voor te schrijven door het opleggen van een jaarvracht die lager is dan zou volgen uit
het product van maximale concentratie, debiet en draaiuren. Uit de aanvraag volgt dat deze jaarvracht
haalbaar is, en hiermee wordt bereikt dat niet meer milieuruimte vergund wordt dan aangevraagd.
De emissie waarbij bovenstaande immissie berekend is, is die volgens de vigerende vergunning en zal
verder worden verlaagd vanwege de aanscherping van de emissie-eis voor benzeen van 3 mg/Nm3
naar 1 mg/Nm3 op basis van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast is de werkelijke emissie,
gemiddeld over het jaar, aanzienlijk lager door het bovenbeschreven gebruik van het koolfilter. Dit
komt tot uiting in de lagere vergunde jaarvracht dan berekend kan worden uit concentratie, debiet en
draaiuren . Verder blijkt dat de aanvraag geen betrekking heeft op een wijziging van de overige
bronparameters (zoals temperatuur, debiet, situering bron, etc.) van onderliggende vergunning. Een
nieuwe toetsing van benzeen aan de grenswaarden in bijlage 2 van de Wm kan daarom achterwege
blijven. Niettemin wordt de voorliggende berekening gebruikt om een luchtkwaliteitstoets uit te
voeren.

Conclusie
De luchtkwaliteit verandert niet. Op grond van artikel 5.16 lid 1b is er geen belemmering voor
voorliggende besluitvorming.
Noot. In bijlage 11 is ook inzicht gegeven in de bijdrage van het bedrijf aan de depositie van kwik in de
omgeving, hoewel de beoordeling hiervan geen onderdeel uitmaakt van de luchtkwaliteitstoets. Uit de
berekening blijkt dat de bijdrage van het bedrijf ten hoogste 1% bedraagt van de achtergronddepositie,
gebaseerd op dezelfde worst case als gebruikt voor de immissieberekeningen. Dat wil zeggen dat de
werkelijke bijdrage nog geringer zal zijn.
3.18

Geluid

Toetsingskader
Het geluidhinderniveau als gevolg van het industrielawaai wordt op de volgende aspecten beoordeeld:

1.

1.

Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (gemiddelde geluidbelasting);

2.

Maximale geluidniveaus, en;

3.

Indirecte hinder.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting van de NAM RBI is gevestigd aan de Warvenweg 18 te Farmsum. De inrichting is gelegen
op het industrieterrein Oosterhorn dat op grond van de Wet geluidhinder is voorzien van een
geluidzonegrens.
Met een geluidzonegrens Wet geluidhinder wordt beoogd om het geluidniveau afkomstig van dit
industrieterrein te begrenzen tot een etmaalwaarde van 50 dB(A).
Deze geluidzone overlapt een groot deel van gebieden waarin geluidgevoelige bestemmingen zijn
gelegen. Omdat binnen deze geluidzone een hogere geluidbelasting heerst dan de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde, zijn voor deze woningen op grond van de Wet
geluidhinder ontheffingen voor een hogere geluidbelasting verleend
De geluidbijdrage die door het bedrijf wordt aangevraagd mag niet zorgdragen voor een overschrijding
van de wettelijke grenswaarde op de geluidzonegrens en bij geluidgevoelige objecten gelegen binnen
deze zone.
Met ingang van 25 juni 2013 is het facetplan-Geluidzone vastgesteld en onherroepelijk geworden. Dit
facetplanning heeft op grond van artikel 54 en 41 van de Wet geluidhinder de geluidzone rondom de
industrieterreinen in Delfzijl gewijzigd en is de geluidzone, zoals deze in 1993 met het Koninklijk
besluit 93/8551/186,MA, is vastgelegd, komen te vervallen. De geluidzone omvat dezelfde
industrieterreinen als waarop de geluidzone van 1993 betrekking had. Tevens is met deze wijziging
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van de geluidzone het besluit vaststelling hogere grenswaarden geluidhinder vastgesteld.
Reden voor deze wijziging is enerzijds de herontwikkeling van het centrum van Delfzijl en anderzijds
de ontwikkeling van de industrieterreinen. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan ontwikkelingsruimte.
Omdat de gemeente Delfzijl ook ruimte wil bieden voor economie en werkgelegenheid is om die reden
het facet-plan vastgesteld, waarmee herontwikkeling van het stadscentrum en de ontwikkelingen op
het industrieterrein Oosterhorn mogelijk wordt gemaakt en zijn gewaarborgd.
Incidentele bedrijfssituatie
Toegestaan is om met een beperkte frequentie af te wijken van een representatieve bedrijfssituatie
waarbij tijdelijk een hogere geluidbelasting heerst. Voorwaarde is dat deze afwijking niet vaker dan 12
dagen in een jaar plaatsvindt. Het bevoegd gezag kan voorschriften stellen om geluidhinder die tijdens
deze incidentele bedrijfssituaties ontstaat te beperken tot een aanvaardbaar hinderniveau.
Zonetoets
De gemeente Delfzijl is beheerder van de geluidzonegrens. De aangevraagde geluidbelasting van alleen
de representatieve bedrijfssituatie is in het zonebeheer getoetst aan de geluidgrenswaarden bij
geluidgevoelige objecten en de zonegrens, zoals deze in het Facetplan-Geluidzone zijn vastgelegd.
Tevens houdt de gemeente rekening met de kavelreservering zoals deze destijds in het rekenmodel
5b2 is vastgelegd. Dit betekent dat de inpasbaarheid van het totale bronvermogen van de aanwezige
installaties en mobiele geluidbronnen aan deze reservering worden getoetst. Daarmee wordt beoogd
dat een verdeling van het geluidniveau van dit industrieterrein op een zodanige manier plaatsvindt dat
de aangevraagde geluidbelasting niet ten koste gaat van de reserveringen van de braakliggende
terreindelen, die bestemd zijn voor toekomstige ontwikkelingen op dit industrieterrein.
2.

Maximale geluidniveaus

Maximale geluidniveaus zijn kortstondige verhogingen van het heersend geluidniveau en zijn
waarneembaar als deze niveaus 10 dB boven het heersend geluidniveau zullen komen te liggen. Voor
het beoordelen van deze maximale geluidniveaus hanteren wij de adviezen uit de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening 1998. Deze adviseert dat maximale geluidniveaus bij
geluidgevoelige bestemmingen zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen dan wel worden
beperkt. Wanneer er sprake is van maximale geluidniveaus, die inherent zijn aan het productieproces
en/of activiteiten binnen de inrichting, dan dienen deze te worden begrensd tot maximaal 70 dB(A) in
de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Wanneer aan deze
grenswaarden wordt voldaan, kan worden gesproken van een aanvaardbaar hinderniveau.
3.

Indirecte hinder

Indirecte hinder wordt niet getoetst bij gezoneerde industrieterreinen. Wanneer dit wel zou gebeuren,
zou het speciale regime van de Wet geluidhinder, dat er onder meer van uitgaat dat een verruiming
van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan, worden
doorkruist.

Beoordeling
Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd, rapportnummer 01369970-0001, datum 29
januari 2015 van GLT Plus. In dit onderzoek is het geluidhinderniveau als gevolg van de inrichting
weergegeven .
Ad. 1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald op grond van een representatieve bedrijfssituatie. Dit is een bedrijfssituatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van brongegevens die bij de bestaande installaties in 1998 zijn
ingemeten. Voor overige installaties en onderdelen waarvan de geluidemissie niet is gemeten, is de
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geluidemissie gebruikt op basis van geluidbronmetingen van vergelijkbare installaties en mobiele
geluidbronnen zoals vrachtwagens. Ten opzichte van het akoestisch onderzoek dat in 1998 is
uitgevoerd, is een aantal bedrijfsonderdelen komen te vervallen, deze zijn:
- de tanks T-103C en T-103D zijn vervangen door een grotere, hogere tank T-107 zonder roerwerk
waardoor deze als geluidbron is komen te vervallen;
- de hogedrukspuitunit wordt alleen gebruikt met gesloten deuren, hierdoor is de geluidbronmeting
van de hogedrukspuitunit met open deuren komen te vervallen;
- kolkenzuigers worden alleen binnen het bewerkingsgebouw (BG2) in- en uitwendig gereinigd.
Voorheen gebeurde dit in de buitenlucht;
- manoeuvreer-locatie kolkenzuiger is verwijderd, omdat deze locatie niet meer wordt gebruikt.
In hoofdstuk 2 onder paragraaf 2.2 van het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie
met de maatgevende geluidbronnen en tijdsduur beschreven.
De geluidbelasting op vergunning-punt 1, de Warvenweg tegenover de ingang van RBI, bedraagt ten
hoogste 55,3 dB(A) in de dagperiode en 37,6 dB(A) in de avond- en nachtperiode en de geluidbelasting op vergunning-punt 2, voormalig woning Kloosterlaan 24, bedraagt ten hoogste 39,9 dB(A)
in de dagperiode en 23,1 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Ten aanzien van de vergunde
geluidruimte is de geluidbelasting met 3 tot 2 dB gereduceerd.
De reductie in geluidniveaus kan worden verklaard doordat de instrumentenlucht-compressoren,
shredder, HVAC-ventilator, etc. ondergebracht zijn in een gebouw. Tevens worden de
schoonmaakwerkzaamheden die significant lawaai veroorzaken tevens inpandig uitgevoerd. Deze
wijzigingen kunnen als Beste Beschikbare technieken (BBT) worden beschouwd.
Zonetoets
De gemeente Delfzijl heeft in haar rol als zonebeheerder de aangevraagde bijdrage in de
geluidbelasting getoetst op de wettelijke zonepunten en bij geluidgevoelige objecten binnen de
geluidzone. In de zonetoetsing van Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV, gedateerd 27 mei 2015,
kenmerk 4708-08/NAA/jd/fw/1, is geconcludeerd, dat uit de beoordeling blijkt dat de RBI voor de
dag-, avond- en nachtperiode minder geluid aanvraagt dan nu is vergund (zie tabel 1 van de
zonetoets).
Uit de beoordeling blijkt dat NAM voor de Reststoffen Bewerkingsinstallatie aan de
Warvenweg 18 op de vergunningpunten niet meer geluid aanvraagt dan al vergund is.
Aangezien de vergunningpunten op korte afstand van de grens van de inrichting liggen, is
het belang van deze vergelijking voor de belasting op woningen en de zonegrens beperkt.
De inrichting vraagt op de beoordelingspunten in het zonebeheermodel voor de dagperiode
tot 1.0 dB en voor de avond- en nachtperiode tot 2.6 dB meer geluidruimte aan
dan gereserveerd in het geluidverdeelplan. De toename komt voor de dag-, avond- en
nachtperiode overeen met ten hoogste respectievelijk 0.00%, 0.00% en 0.01% van de
totaal beschikbare ruimte van het industrieterrein. Een toename tot 0.01% is niet
significant ten opzichte van de geluidruimte van het industrieterrein.
Door inpassing van NAM wijzigt de cumulatieve geluidsbelasting ten gevolge van het
totale industrieterrein op de beoordelingspunten in het zonebeheermodel niet. Op alle
beoordelingspunten wordt voldaan aan de grenswaarden die voor het hele industrieterrein
gelden.
De zonetoets is als bijlage 3 aan dit besluit toegevoegd.
Incidentele bedrijfssituatie
Incidenteel, niet vaker dan 12 dagen per jaar, kunnen drie slibauto's in de avondperiode worden
geleegd. De berekende geluidbelasting op de vergunningpunten zal met 10 dB toenemen. Omdat dit
gemiddeld 1 keer per maand voorkomt en geluidgevoelige bestemmingen hier geen hinder van
ondervinden, gezien deze zich op zeer grote afstand van de inrichting bevinden, zien wij dan ook geen
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reden om voor deze bedrijfssituatie beperkingen in geluidvoorschriften vast te leggen.
Ad. 2 Maximale geluidsniveaus
Als gevolg van onder andere het lossen van stikstof kunnen verhogingen van het gemiddelde
geluidniveau ontstaan. Deze bedragen op de vergunningpunten dichtbij de inrichting ten hoogste 59,3
dB(A) in de dagperiode en 49,8 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Omdat maximale geluidniveaus
dienen te worden beoordeeld op gevels van geluidgevoelige objecten kan worden gesteld dat hier
ruimschoots wordt voldaan aan de streefwaarden, zoals deze in de Handreiking worden geadviseerd.
Reden hiertoe is dat deze geluidgevoelige objecten op zeer grote afstand van de inrichting zijn
gelegen. In feite kan worden gesteld dat geen hinder als gevolg van maximale geluidniveaus aanwezig
is. Om die reden zien wij geen noodzaak om deze maximale geluidniveaus te beperken in
geluidvoorschriften.

Conclusie
Wij concluderen dan ook dat de inrichting voldoet aan beste beschikbare technieken en dat de
geluidbijdrage niet zorgdraagt voor een overschrijding van de wettelijke grenswaarden op de
geluidzone en geluidgevoelige objecten binnen de zonegrens. Voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau zijn geluidvoorschriften aan deze vergunning verbonden.
3.19 Externe Veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder
meer productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze
stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.
De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico
van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door
de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen
van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit risico's zware ongevallen 2015
Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna Brzo 2015) van kracht geworden.
Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. Het Brzo 2015 komt in plaats van het Brzo
1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke
stoffen waarin wordt aangesloten bij de Europese indeling (classificatie) van gevaarlijke stoffen, de
zogenaamde CLP-verordening (EG 1272/2008). Gevaarlijke afvalstoffen dienen in overeenstemming
met Seveso III te worden ingedeeld. Op 18 december 2014 heeft de Europese Commissie de Eural
gewijzigd [1357/2014] en tegelijkertijd is ook bijlage III van de Kaderrichtlijn afvalstoffen
[2008/98/EG] aangepast. Gevaarlijke afvalstoffen worden op grond van hun gevaareigenschappen
ingedeeld in categorie HP 1 tot en met HP 15, dit om mogelijke verwarring met de in de CLPverordening gedefinieerde codes voor gevarenaanduiding te voorkomen.
Het Brzo 2015 verplicht om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie
met de Europese Commissie worden gedeeld.
In het nieuwe besluit worden Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie-indeling van
gevaarlijke stoffen, aangemerkt als een hoog- en laagdrempelige inrichting.
Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin
moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te
voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze
maatregelen nemen, maar zijn niet verplicht tot het opstellen van een veiligheidsrapport.
De inrichting van de NAM was onder het Brzo 1999 een hoogdrempelige inrichting en verplicht tot het
opstellen van een Veiligheidsrapport. De status is door Brzo 2015 niet gewijzigd.
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Binnen de inrichting kunnen de volgende, in Seveso III (en afgeleid uit de Eural 1357/2014 ) genoemde
gevarenklassen aanwezig zijn:


2 ton metallisch kwik, categorie HP 6 zoals bedoeld in bijlage 1, deel 1 categorie acuut toxisch
H 1;



2000 ton kwikhoudend slib, categorie HP 6 en HP14 zoals bedoeld in bijlage 1, deel 1categorie
acuut toxisch H 2 en gevaar voor het aquatisch milieu categorie E 1;



214 ton aardgascondensaat, categorie HP 3 zoals bedoeld in bijlage 1, deel 1 categorie
ontvlambare vloeistoffen P 5c.

De hoeveelheid aquatoxische stoffen categorie E 1 overschrijdt de hoge drempelwaarde voor categorie
E 1 in kolom 3. De inrichting blijft een hogedrempelinrichting en is daarmee VR-plichtig.
Dit houdt in dat er naast een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO), een veiligheidsbeheerssysteem
(VBS) en een intern noodplan, tevens een veiligheidsrapport en een actuele stoffenlijst aanwezig moet
zijn. De onderdelen van het VR die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting
en voor het milieu zijn bij de vergunningaanvraag gevoegd en tezamen met de vergunningaanvraag ter
inzage gelegd.
De aanvraag is voor advies verzonden naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
Inspectie Leefomgeving en Transport, waterschap Hunze en Aa's, Rijkswaterstaat directie Noord,
Veiligheidsregio Groningen, burgemeester gemeente Delfzijl.

Veiligheidsrapport
Bij de aanvraag is een VR* gevoegd (bijlage 4), waarin de relevante onderdelen voor externe veiligheid
zijn opgenomen om besluitvorming op deze aanvraag mogelijk te maken. In het Veiligheidsrapport
(VR*) is onder meer opgenomen:


een kwantitatieve risicoanalyse (QRA); en



een milieurisicoanalyse (MRA).

Domino-effecten
Op basis van artikel 8 eerste lid 1 Brzo 2015 wijst het bevoegd gezag zogenaamde dominoinrichtingen aan waarvan het risico of de gevolgen daarvan groter kunnen zijn vanwege
risicoverhogende factoren van nabijgelegen inrichtingen
De RBI was vóór de inwerkingtreding van Brzo 2015 niet aangewezen als domino-inrichting.
Aangezien de inrichting niet is gelegen binnen een veiligheidscontour, zoals bedoeld in artikel 14 van
het Besluit externe veiligheid inrichtingen, is een beoordeling van domino-effecten op groepen
inrichtingen zoals bedoeld in artikel 8 tweede lid niet aan de orde.
In de nabijheid van de inrichting bevindt zich de inrichting van de JPB Groep aan de Warvenweg 20-22.
Deze inrichting van JPB beschikt over een opslagvoorziening met gevaarlijke (afval)stoffen, zoals
bedoeld in PGS-15 en tankopslagen met niet brandbare vloeistoffen. Deze inrichting is een Brzoinrichting; ook een zogenaamde hogedrempelinrichting.
Voor aanwijzing wordt gebruik gemaakt van het Instrument Domino-Effecten (IDE) van het RIVM. De
bepaling van de domino-afstand berust op het uitgangspunt dat alleen vrijwel onmiddellijk werkende
overdrachtsmechanismen (fragmenten, piekoverdruk, langdurige warmtestraling en langdurig
vlamcontact) kunnen leiden tot een domino-effect.
Voor de PGS-15 opslagen bij JPB hebben wij geoordeeld dat brand als domino-effect moet worden
beschouwd. Gelet op de afstand van de opslagvoorziening van JPB tot de bewerkingsinstallatie van
NAM RBI is er naar onze mening geen sprake van een risicoverhogende factor.

Conclusie
Wij concluderen dat er geen sprake is van risicoverhogende factoren van nabijgelegen inrichtingen op
de installaties van NAM RBI.
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De inrichting wordt niet aangemerkt als domino-inrichting.

Beoordeling afstand tot natuurgebieden
Uit artikel 2.14, tweede lid, van de Wabo blijkt dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgdragen dat er
voldoende afstand aanwezig is tussen de inrichting en een waardevol of kwetsbaar natuurgebied. Ook
moet op grond van dit tweede lid het bevoegd gezag bij de beoordeling van deze afstand de
maatregelen betrekken die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of
de gevolgen daarvan te beperken.
Het begrip ‘voldoende afstand’ is niet nader gedefinieerd. Een uniforme methode voor het beoordelen
van de risico’s ontbreekt nog. Het dichtstbijzijnde natuurgebied is De Waddenzee met een afstand
ongeveer 2000 meter.
Met betrekking tot de beoordeling van deze afstand hebben wij het volgende overwogen:
Door het RIVM is in 2012 het rapport “Beoordeling risico’s gevaarlijke stoffen voor natuurgebieden”,
rapportnr. 620550006/2012 uitgebracht. Dit is echter geen vastgesteld beleid. In het beleid dient een
grenswaarde en een verplichte “Milieu Effecten Toets (MET)”en een “Bedrijf Effecten Toets (BET)” te
worden vastgesteld voor de invulling van de systematiek. Gelet hierop beperken wij ons tot een
beoordeling gebaseerd op informatie uit de QRA en MRA van de NAM RBI.
Uit de QRA blijkt dat De Waddenzee buiten de 1% letaliteitsafstand van 50 meter ligt. Uit de MRA blijkt
dat door het voldoen aan de Stand der Veiligheidstechniek er geen sprake is van onacceptabele
milieurisico’s.
Wij zijn daarom van mening dat voor de aangevraagde activiteiten de afstand tot genoemd
natuurgebied voldoende groot is.

Registratiebesluit externe veiligheid
De inrichting valt onder een aangewezen categorie zoals bedoeld in artikel 3 van het Registratiebesluit
externe veiligheid. Daarom zal na inwerkingtreding van deze beschikking de inrichting in het openbaar
risicoregister worden geactualiseerd.

Besluit externe veiligheid inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag
afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten
geldt een richtwaarde.
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als een
kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof
betrokken is.
Het groepsrisico (GR) betreft de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en
een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Omdat het BRZO2015 op de inrichting van toepassing is, is het Bevi eveneens van toepassing (Bevi,
artikel 2, eerste lid sub a). Door het bedrijf is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. De QRA
is als onderdeel van het VR* (bijlage 5 van bijlage 4), toegevoegd bij de aanvraag (documentnummer
IEMBD9097R001F04, versie 04/Finale versie d.d. 5 november 2015. Royal Haskoning). De resultaten uit
de QRA zijn door ons getoetst aan het Bevi en akkoord bevonden.
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Zie hieromtrent ook par. 2.6 en dan in het bijzonder het advies (ontvangen 22 september 2016) van de
Veiligheidsregio Groningen, onderdeel Brandweer Groningen.
Ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is gebruik gemaakt van het
rekenpakket Safeti-NL, versie 6.54 en de Handleiding risicoberekeningen Bevi versie 3.3.

Plaatsgebonden risico (10-6 contour)
Uit deze risicoanalyse blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar, ten gevolge van de
activiteiten van NAM RBI voor een klein gedeelte buiten de inrichtingsgrens is gelegen. In de QRA wordt
aangegeven welke scenario’s verantwoordelijk zijn voor deze contour. Hieruit blijkt dat het vrijkomen
van stoffen vanuit de bezinktank T-107 de grootste bijdrage levert en maatgevend is voor de externe
veiligheid. Binnen de 10-6 contouren bevinden zich geen kwetsbare objecten.
Het bestemmingsplan “Oosterhorn” is thans niet meer geldig. Om te voorkomen dat er ongewenste
ontwikkelingen plaatsvinden, is op 11 februari 2016 een nieuw voorbereidingsbesluit in werking
getreden. Op deze manier is geborgd dat er geen kwetsbare objecten binnen 10 -6-contouren ontstaan.
Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van het Bevi.
De 10-6-contour is naast grenswaarde voor kwetsbare objecten ook richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten.
Binnen de 10-6 contour bevinden zich geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Er wordt dan
ook voldaan aan de grens- en richtwaarde van het Bevi. .

Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico verantwoord moet worden
50 meter bedraagt.. Binnen het invloedsgebied bevinden zich alleen werknemers van de NAM RBI. In de
QRA is daarom ook geen groepsrisico berekend.
Zoals aangegeven onder 2.6 Adviezen kan een verantwoording van het groepsrisico achterwege blijven.

Bedrijfsnoodplan
In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel
is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan, indien gewenst
door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0c van de
Arbeidsomstandighedenregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen
(verwezen wordt naar bijlage II van de regeling) als ook in artikel 10 Brzo 2015. De oefenfrequentie van
het noodplan is vastgelegd in artikel 11 Brzo 2015. Gezien het voorgaande en de verplichting
voortvloeiende uit het Brzo 2015 nemen wij geen aanvullende voorschriften op in deze vergunning.

Brandveiligheid
De VRG heeft ons bij brief van 22 september 2016 geadviseerd, waarbij de VRG opmerkt dat op basis
van de aanvraag er binnen de RBI brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en dat daarnaast de
Brandweer Groningen specifieke procedures kent voor het eventueel optreden binnen de RBI, die zijn
opgenomen in het bedrijfsnoodplan. De VRG heeft hierop geen op- of aanmerkingen.
Wij concluderen op basis van dit advies dat de VGR instemt met de aanwezige
brandveiligheidsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn tevens opgenomen in het Veiligheidsrapport,
waarop toezicht plaatsvindt onder de rechtstreekse werking van het BRZO2015.
3.20 Explosiegevaar
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat dan met name om het
explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzone-indeling. De
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is de toezichthoudende instantie. Wij zien geen
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aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp verdergaande voorschriften aan deze vergunning te
verbinden.
3.21 Installaties onder druk 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.
3.22 Verruimde reikwijdte

Energie
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), echter aanvrager valt niet onder de MJA3.
Naast dit instrument geeft de omgevingsvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie
in de milieuvergunning (Infomil, oktober 1999) worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik
hoger dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) of hoger dan 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant
bestempeld.
Het meer recente Activiteitenbesluit, maar strikt genomen niet voor dit deel van toepassing zijnde,
geeft ten opzichte van de circulaire ‘Energie in de milieuvergunning’ meer actuele grenzen voor een
energiebesparingsonderzoek, namelijk:
•

een jaarlijks verbruik groter dan 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen;

•

een jaarlijks elektriciteitsverbruik groter dan 200.000 kWh.

Binnen de inrichting wordt naar schatting 1.000.000 kWh elektriciteit per jaar en een minder relevante
hoeveelheid aardgas voor o.a. ruimteverwarming verbruikt.
Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een voor energiebesparing
relevante hoeveelheid energieverbruik.
Getoetst is of de inrichting voldoende inspanningen heeft gepleegd om tot het zuinig en verantwoord
omgaan met energie te komen. Sinds de ingebruikname van de inrichting is het energieverbruik fors
gedaald door onder meer de ingebruikname van de bezinktank (T-107) waardoor de decanter, een
grote energieverbruiker, niet meer in gebruik is en waardoor ook het aantal verpompingen is
afgenomen.
Wij zijn van mening dat een energiebesparingsonderzoek thans geen nieuwe kostenefficiënte
besparingsmaatregelen zal opleveren en vinden het derhalve niet zinvol om een onderzoekverplichting
in de vergunning op te nemen. In de vergunning is wel een voorschrift voor een meet- en
registratieverplichting van het energieverbruik opgenomen.

Grondstoffen en waterverbruik
Door de RBI wordt relatief weinig leidingwater gebruikt en derhalve is het waterverbruik in deze
vergunning geen relevant thema.
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing
van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen.

Verkeer en vervoer
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Vervoersmanagement is 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. De voor
vervoersbewegingen richtinggevende relevantiecriteria van meer dan 100 werknemers en/of meer dan
500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar worden niet
overschreden.
3.23 Overige aspecten

Strijd met andere wetten en algemene regels
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met andere regels of wetten die
met betrekking tot de inrichting gelden.

Reach
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 inrichting moet voldoen aan de verplichtingen uit REACH.

Proefnemingen
Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een
veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling
gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het
milieu.
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak essentieel om op bepaalde
momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informatie worden
vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om inzicht te
krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden).
Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te
kunnen vergaren.
In de aanvraag (hoofdstuk 9) heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om
desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel
dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang
(minimaal zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften
opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.
De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten
daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een
procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.
Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op
een zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP.
Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige
technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de
daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van
essentieel belang zijn.
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PRTR-verslag
Binnen de inrichting van NAM wordt een activiteit verricht zoals genoemd in bijlage 1 bij de EGverordening PRTR. Het betreft activiteit 5.a. installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van
gevaarlijk afval met een capaciteitsdrempel ontvangst van 10 ton per dag.
Dit blijkt uit de aangevraagde capaciteit voor aanvoer van gevaarlijk afval op de inrichting van 6000 ton
per jaar, wat overeenkomt met meer dan 10 ton per dag.
De NAM moet van de inrichting in het PRTR-(milieu)jaarverslag rapporteren over de emissies naar
lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het PRTR-(milieujaar)verslag moet
voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in paragraaf 12.3 van de Wm. De eisen vanuit de Europese
verordening zijn in hoofdstuk 12 van de Wm geïmplementeerd. Het PRTR-verslag moet elektronisch
worden ingediend.

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 lid 4 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting, 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.
Aanvrager heeft niet om toepassing verzocht van bovengenoemd artikel 1.7 lid 4.

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.

Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningaanvraag 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 vergunningvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.
In dit 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. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met
voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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Voorschriften milieu
1.

ALGEMEEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
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

de inrichtingsgrens

b

alle gebouwen en de installaties met hun functies;

c

alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met

vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
1.2.
De inrichting moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.3.
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.
1.4.
De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke oriëntatie binnen de
inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden,
zowel binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht. De in de inrichting
aangebrachte of gebruikte verlichting moet echter zodanig zijn afgeschermd dat geen onnodig
hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
1.5.
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de
voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning 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 of buiten kantoortijden uiterlijk binnen een half uur aanwezig zijn, om
in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
1.6.
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 vergunning opgenomen voorschriften.
1.7.
Voor alle documenten, richtlijnen en normen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de
versie die actueel is ten tijde van het genomen besluit, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is
aangegeven.
1.8.
Aan het bevoegd gezag moet naam en telefoonnummer zijn opgeven 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.
Registratiesysteem
1.9.
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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 Activiteitenbesluit;
b. de schriftelijke instructies voor het personeel;
c. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
d. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven - dan wel op
grond van rechtstreekse voorschriften van het Activiteitenbesluit uitgevoerde - metingen, analyses,
keuringen, controles, inspecties en/of onderzoeken;
d. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
e. registratie van de actuele hoeveelheden opgeslagen afvalstoffen;
f. registratie m.b.t. het gebruik van grond- en hulpstoffen;
g. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en aardgasverbruik;
h. registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties.
1.10.
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerst volgende meting, analyse, keuring, controle, inspectie of onderzoek en ten
minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe
bevoegde ambtenaren.
Bedrijfsbeëindiging
1.11.
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan drie maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q.
gevaarlijke stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
1.12.
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.
Proefneming
1.13.
Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd
gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of
alternatieve grond-, hulpstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen bewerken. Goedkeuring kan
slechts worden verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de
technische haalbaarheid van de andere toepassing of bewerking en deze informatie niet op een andere
wijze kan worden verkregen.
1.14.
Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proefneming als hierboven bedoeld, moeten de
volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
b. een beschrijving van de alternatieve (afval)stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve
proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en
procesvoeringen;
c. motivering waarom de informatievergaring over technische haalbaarheid van een andere toepassing
of bewerking via deze proefneming moet plaatsvinden;
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d. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken (aangegeven met behulp van massabalansen),
invloed op het energetisch rendement, invloed op afvalstoffen en overige te verwachten wijzigingen in
gevolgen voor het milieu;
e. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de
verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
f. de hoeveelheid in te zetten materiaal (maximaal 2 ton conform de aanvraag);
g. de duur van de proef (maximaal 6 maanden conform de aanvraag).
1.15.
Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van de op basis van voorschrift 1.14 ingediende gegevens
goedkeuring onthouden om milieuhygiënische of maatschappelijk relevante redenen, dan wel nadere
eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van de duur of een
beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen
nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
1.16.
De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd na een goedkeuring en binnen de daaraan
verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden
of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proefneming onmiddellijk gestopt
worden.
1.17.
De resultaten van de proefneming moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na
afronding van de proefneming, worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
2.

PROCEDURES AFVAL

Algemeen
2.1.
De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de in bijlage 10 van de aanvraag
opgenomen procedures met betrekking tot het acceptatie en verwerkingsbeleid en administratieve
organisatie en interne controle(verder A&V-beleid en AO/IC). Wijzigingen in het A&V-beleid en AO/IC
mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk zijn bevestigd door het bevoegd gezag.
2.2.
Wijzigingen van het A&V-beleid en AO/IC moeten uiterlijk acht weken voordat de wijziging wordt
doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist)
schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient ten minste
het volgende aangegeven te worden:
de reden tot wijziging;
de aard van de wijziging;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-AO/IC;
de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
2.3.
Bij de aanvraag zijn onderstaande afwijkingen gemeld. Deze zijn goedgekeurd:
1. het samenvoegen van verschillende partijen aardgasslib in de ontvangsttanks zonder vooraf een
monster en analyse te hebben uitgevoerd;
2. het opbulken van aardgasslib in een bezinktank met een inhoud van 600 m³.
Bedrijfsvoering
2.4.
Indien blijkt dat een partij kwikhoudende afvalstoffen, ongewenste (afval-)-stoffen bevat en op basis
van het AV-beleid geweigerd moet worden, dient de vergunninghouder deze partijen gescheiden van
overige kwikhoudende afvalstoffen op te slaan en te voorzien van signalering (borden of linten).
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Vervolgens moeten maatregelen worden getroffen om deze stoffen van de inrichting af te voeren naar
een daartoe erkende inzamelaar/verwerker en eventuele herhaling te voorkomen.
2.5.
De weegbrug welke wordt gebruikt voor de massabepaling van aangeleverde ingangsmaterialen moet
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut (NMI) zijn geijkt.
Er dient een verklaring aanwezig te zijn, waaruit blijkt dat de externe weegbrug door NMI
geijkt/gecontroleerd is met hierin opgenomen de datum van de laatste kalibratie, in de inrichting
aanwezig te zijn.
2.6.
Te bewerken afvalstoffen dan wel residuen na bewerking van deze afvalstoffen, die onder de
Kernenergiewet vallen, mogen niet gemengd worden met te bewerken afvalstoffen dan wel residuen na
bewerking van deze afvalstoffen, die niet onder de Kernenergiewet vallen.
Opslagtermijn
2.7.
De maximale opslagtermijn van een partij afvalstoffen mag ten hoogste één jaar bedragen.
2.8.
Indien afvalstoffen (eventueel na bewerking) voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt de
in vorig voorschrift gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn
van maximaal drie jaar.
2.9.
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in het vorige voorschrift
gestelde verplichting nageleefd wordt.
3.

LADEN EN LOSSEN

3.1.
Het lossen en het laden van tankauto's moet lekvrij plaatsvinden.
3.2.
Reguliere laad- en losactiviteiten mogen alleen plaatsvinden op daartoe speciaal ingerichte laad- en
losplaatsen.
3.3.
De laad- en loswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd volgens schriftelijke procedures,
die op de los- en laadplaats aanwezig dienen te zijn.
3.4.
In deze procedures en instructies dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
-

de aanwezigheid van een goed opgeleide operator tijdens de verlading

-

het voorkómen van morsingen, overvullen en lekkages;

-

de beheersing van de gevaren van statische elektriciteit;

-

controle van benodigde voorzieningen;

-

toezicht op verlading van de juiste stoffen naar de juiste plaats;

-

beperking van luchtemissies;

-

veiligheidsvoorzieningen;

-

communicatie met de meetkamer over starten en (nood)stoppen;

-

aan- en afkoppelen van los- en laadslangen en verbindingen;

-

voorzieningen om kleine spills te kunnen opruimen (absorbens, waswater);

-

adequate beveiliging tegen aanrijden;

-

voorkomen van verrijden van een aangekoppelde tankauto

-

een noodstop en de noodstopvoorzieningen;

-

kleine blusmiddelen.
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3.5.
Het aantal verladingen van aardgascondensaat mag niet groter zijn dan 60 per jaar.
4.

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
4.1.
De opslag van werkvoorraden gevaarlijke stoffen in emballage en de opslag van gevaarlijke stoffen in
emballage in aftap- en overtapruimtes dient te voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.1.3 van de
richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen".

4.2.
Elke opslag van de gevaarlijke (afval)stoffen, welke door middel van hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15
is aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn valt dient ten minste te voldoen
aan het gestelde in de voorschriften:
-

3.1.1 tot en met 3.1.5;

-

3.2.1 tot en met 3.2.13;

-

3.3.1, 3.3.2, 3.3.4;

-

3.4.1 tot en met 3.4.12;

-

3.6.1;

-

3.7.1 tot en met 3.7.8;

-

3.10.1;

-

3.11.1 tot en met 3.11.3;

-

3.12.1;

-

3.13.1 tot en met 3.13.3;

-

3.14.1, 3.14.2;

-

3.15.1, 3.15.2;

-

3.16.1;

-

3.17.1 tot en met 3.17.3;

-

3.18.1;

-

3.19.1, 3.19.2.

Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage boven de 10 ton in opslagloods
4.3.
Elke opslag van de gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in hoeveelheden groter dan 10 ton, welke
door middel van hoofdstuk 1 van de richtlijn PGS 15 is aangewezen en derhalve onder de
werkingssfeer van deze richtlijn valt dient ten minste te voldoen aan het gestelde in
de voorschriften
-

4.1.1;

-

4.2.1, 4.2.2;

-

4.3.2;

-

4.4.1;

-

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5

-

4.7.1.

4.4.
In de opslagloods mogen uitsluitend afgeroomde afvalstoffen zowel in emballage en in tankcontainers
worden opgeslagen.
4.5.
Voor de opslagvoorziening moet beschermingsniveau 3 zijn gerealiseerd.
Opslag gevaarlijke stoffen in tankcontainers
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4.6.
De opslag van tankcontainers met gevaarlijke stoffen dienen te voldoen aan de volgende voorschriften
van richtlijn PGS 15:
-

10.1.1;

-

10.2.1, 10.2.2., 10.2.3, 10.2.4;

-

10.3 .1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4;

-

10.5.4, 10.5.6, 10.5.7;

-

10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4, 10.6.6, 10.6.7, 10.6.9, 10.6.10;

-

10.7.1;

-

10.8.1, 10.8.2.

4.7.
Tankcontainers geclassificeerd met ADR klasse 3 mogen alleen op opslagplaats D worden opgeslagen.

4.8.
De tankcontainers geclassificeerd met ADR klasse 3 dienen opgeslagen te zijn op minstens 10 m
afstand van een bouwwerk, andere brandbare objecten, andere brandbare opslag en andere
brandgevaarlijke activiteiten.
Opslag gasflessen

4.9.
De opslag van gasflessen in hoeveelheden groter dan 125 liter moet voldoen aan het gestelde in
hoofdstuk 6 van PGS 15.
5.

EXTERNE VEILIGHEID

5.1.
Het aantal verladingen mag maximaal 60 tankauto's op jaarbasis bedragen.
5.2.
Het aantal lossingen mag maximaal 125 tankauto's/kolkenzuigers op jaarbasis bedragen.
5.3.
Op de opslagplaats D mogen maximaal 60 tankcontainers (a 8 m3) met maximaal 50%
aardgascondensaat per container en een kleine fractie slib (ADR klasse 3, 6 en 9) worden opgeslagen.
6.

OPSLAG VLOEIBARE STIKSTOF PGS-9

6.1.
De opslag en gebruik van vloeibare stikstof in een reservoir dient te voldoen aan de volgende delen van
de richtlijn PGS 9 cryogene gassen: opslag van 0,125 m3-100 m3 (versie 1.0, april 2014):
paragraaf 3.1 t/m 3.12, behalve voorschriften 3.2.5, 3.2.6, 3.3.3 en 3.3.7 en behalve paragraaf 3.7 en
voorschriften 3.8.4 en 3.12.5.
Verder dient voldaan te worden aan de hoofdstukken 6 en 7 en de paragrafen 8.4 en 8.5 van
voornoemde richtlijn PGS 9.
7.

ENERGIE

7.1.
De vergunninghouder dient een energieboekhouding bij te houden, waarin per kalenderjaar de
volgende gegevens zijn opgenomen: aardgasverbruik(Nm3), energieverbruik (kWh), drinkwaterverbruik.
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Voornoemde gegevens over het voorafgaande kalenderjaar moeten gedurende 5 jaar worden bewaard
en op verzoek aan controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
8.

GELUID EN TRILLINGEN

Geluidsnormen in de buitenlucht
8.1.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de referentiepunten niet meer bedragen dan:
Referentiepunt

Meethoogte

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

(07.00-19.00

(19.00-23.00 uur)

(23.00- 07.00 uur)

uur)
1

5 meter

55

38

38 dB(A)

2

5 meter

40 dB(A)

23 dB(A)

23 dB(A)

1: op de Warvenweg ter hoogte van het midden van de inrichting
2: voormalige woning Kloosterlaan 24
8.2.
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
9.

INDIRECTE LOZING VAN AFVALWATER

9.1.
Het op de riolering te lozen water mag uitsluitend bestaan uit verontreinigd hemelwater (kwikgehalte >
0,5 μg/l en < 2 μg/l) afkomstig van de hemelwateropvangbak.

Toelichting:
beneden kwikgehalte 0,5 μg/l kan worden geloosd op oppervlaktewater (Waterwet)
Boven kwikgehalte 2 μg/l moet worden afgevoerd per as.
9.2.
Het afvalwater zoals bedoeld in het vorige voorschrift mag slechts in het riool worden gebracht, indien
door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
9.3.
Naar de ZAWZI van North Water mag uitsluitend mogelijk door de bedrijfsactiviteiten verontreinigd
hemelwater afkomstig van T610 (hemelwateropvangbak) of T611 (calamiteitenbak) worden afgevoerd.
9.4.
In het in voorschrift 9.3 bedoelde hemelwater mogen de grenswaarden in tabel 1 niet worden onderof overschreden.
Tabel 1.

parameter

grenswaarde

eenheid

analysemethode
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kwik

minimaal

0,5

µg/l

NEN-EN-ISO 12846:2012

maximaal

2,0

µg/l

benzeen

maximaal

50

µg/l

NEN-EN-ISO 15680:2003

som BTEX

maximaal

50

µg/l

NEN-EN-ISO 15680:2003

minerale olie

maximaal

10

mg/l

NEN-EN-ISO 9377-2:2000

pH

minimaal

6,5

-

NEN-EN-ISO 10523:2012

pH

maximaal

10

-

NEN-EN-ISO 10523:2012

maximaal

10

9.5.
1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval bij derden nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, en tijdelijk beperken of
staken van de lozing dan wel deelstromen daarvan bij vergunninghouder ter voorkoming van ernstige
verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk zijn, dient de vergunninghouder daartoe
onmiddellijk toe over te gaan op aanschrijving door of vanwege het bevoegd gezag of de
waterkwaliteitsbeheerder
2. Het tijdelijk beperken of staken van de lozing of deelstromen daarvan bij de vergunninghouder mag
niet voor langer dan een periode van 48 uren worden opgelegd. Deze periode mag met telkens 48 uur
worden verlengd.
9.6.
Uiterlijk vijf jaar na het van kracht worden van dit besluit en vervolgens elke vijf jaar, moet de
vergunninghouder bij het bevoegd gezag voor kwik en benzeen de volgende informatie verstrekken:
1. de mate waarin deze zeer zorgwekkende stoffen geloosd worden;
2. de reeds toegepaste technieken om de emissie van deze zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk
te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken, en;
3. een vermijdings- en reductieplan, gericht op het zoveel als technisch en kostentechnisch haalbaar is
verder beperken van deze emissies, met daarin:
a. een overzicht van de technieken om emissies van deze zeer zorgwekkende stoffen in de toekomst
nog verder te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, verder te beperken;
b. informatie over het rendement en de validatie van deze technieken;
c. informatie over de bedrijfszekerheid en de kosten van deze technieken;
d. informatie over afwenteleffecten van deze technieken, en
e. een keuze voor de op basis van deze informatie al dan niet toe te passen technieken.
10.

MAATWERK LUCHT

10.1.
De emissies van de afgasbehandelingsinstallatie HVAC mogen de onderstaande grenswaarden niet
overschrijden:
maximale jaarvracht in kg/jaar
kwik
benzeen

0,02
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10.2.
De emissie van de HVAC wordt continu gecontroleerd op de concentratie benzeen en kwik, door
middel van een analyzer met respectievelijk GC en AAS. De analyzer wordt eens per twee weken
gecontroleerd met ijkgassen. Kwaliteitscontrole conform NEN-EN 14181 is niet van toepassing.
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Bijlage 1: BEGRIPPEN
AFVALSTOFFEN: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
AFVALWATER: Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
AS SIKB 6700: Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende
protocollen en examenreglement.
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.
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.
BEWERKEN: Onder "bewerken" wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen
met een (grond)stof, halffabricaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te
veranderen.
BREF: BBT referentiedocument. Dit is een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT
wordt beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. Met dit document dient
rekening te worden gehouden bij het bepalen van BBT voor installaties die vallen onder de IPPCrichtlijn.
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 bulkcontainers (IBC's).
EMISSIE: Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
EURAL: De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 maart 2002). Aanwijzing van gevaarlijke
afvalstoffen.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A): Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),
overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
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.
GPBV: Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (= IPPC).
HERGEBRUIK: Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw
worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
IPPC-installatie: Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van richtlijn nr.
2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies.
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.
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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.
NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010: Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN-ISO: Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NULSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen
plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten
binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.
NUTTIGE TOEPASSING: Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel
dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te
vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor
die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn
genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen.
PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen
uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De
adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende
taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016) (.
PREVENTIE: Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is
geworden, ter vermindering van:
-

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.

RISICO: De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich
voordoen.
VERWERKING: Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering
voorafgaande voorbereidende handelingen.
VERWIJDERING: Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling
er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in
ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Wm: Wet Milieubeheer.
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Bijlage 2: ADVIES VAN RIJKSWATERSTAAT NOORD-NEDERLAND
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Bijlage 3: ZONETOETS

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Bijlage 4 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
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