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Geachte heer Velthuis,
Op 08-08-2017 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft
betrekking op Kisuma Chemicals BV gelegen aan Billitonweg 7 te Veendam. De melding is
geregistreerd onder zaaknummer Z2017-00012053.
Beoordeling melding
De melding is beoordeeld op juistheid en volledigheid. Het Activiteitenbesluit milieubeheer beschrijft
aan welke eisen een melding dient te voldoen. Hieraan wordt voldaan.
Inhoudelijk
In het kader van een onderzoek naar het veranderen van een analysemethode AAS (atoom absorptie
spectrometer) naar ICP (inductively coupled plasma atoom absorptie spectrometer) is het gebruik van
argongas nodig. De benodigde Argon wordt geleverd door de nu gemelde en te realiseren opslag voor
argongas. Het betreft één gasflessenbatterij van 16 flessen en drie losse gasflessen. De totale inhoud
van de gasflessenbatterij en de drie gasflessen bedraagt 950 liter. De melder heeft aangegeven dat de
opslag wordt uitgevoerd conform PGS15 en dat deze staat naast de reeds bestaande gasflessenopslag
ten behoeve van het laboratorium. Vanuit de nieuwe opslag loopt over het bestaande leidingtracé een
gasvoedingsleiding richting de ICP-installatie die is geplaatst in het direct nabijgelegen laboratorium.
Momenteel is in ontwikkeling de nieuwbouw en het herinrichten van de laboratoria en het kantoorgebouw. In dit ontwerptraject wordt de opslag van Argon meegenomen. De verwachting is dat deze
nieuwbouw medio 2019 gereed is. Zodoende blijft de tijdelijke argonopslag tot dit tijdstip bestaan.

Kennisgeving
Van de melding wordt kennisgegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website van
de provincie Groningen.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
de heer A. Zwerver van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788365.
Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

De heer A.J. Klijn
Afdelingshoofd Primair Proces
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