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1 Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit
1.1

Aanvraag omgevingsvergunning

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 10 juli 2017 een aanvraag om omgevingsvergunning
(fase 1) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor een
inrichting bedoeld voor het recyclen van met asbest verontreinigd staalschroot. De aanvraag is namens
Purified Metal Company B.V. ingediend door HaskoningDHV Nederland B.V.. De aanvraag is
geregistreerd onder OLO nr. 3079147.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Oosterwierum 7 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente
Delfzijl, sectie 1N, nrs. 1604 (ged.), 1605 (ged) en sectie 1O, nr. 610 (ged.).
De aanvraag is ingediend voor de activiteit “het oprichten en in werking hebben van een inrichting”.
Op 15 september 2017 hebben wij aanvullingen op de aanvraag ontvangen.
In de 2e fase zal vergunning worden gevraagd voor de activiteit “bouwen van een bouwwerk”.

1.2

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
Activiteitenbesluit

Met betrekking tot de emissie naar lucht dient voor onderhavige inrichting (deels) te worden voldaan
aan het bepaalde in Afdeling 2.3 en Afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling. Op basis van artikel 2.7 en artikel 3.9 van het Activiteitenbesluit kunnen wij ten
aanzien van emissie naar lucht maatwerkvoorschriften stellen.

1.3

Voorgenomen besluit

Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens te besluiten:
1.

gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen overeenkomstig
de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor de activiteit het oprichten en in werking hebben van een
inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 1 en 3 Wabo);

3.

de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning:
•

Aanvraagformulier;

•

Bijlage M1: Luchtonderzoek, ref. I&BBE9880R003F0.4 versie: 0.4/Finale versie, d.d. 14
september 2017;

•

Bijlage M3: BBT-toets PMC, ref. I&BBE9880-102-101R004F0.5, versie: 0.5/Finale versie, d.d.
14 september 2017.

4.

de door gemeente Delfzijl afgegeven verklaring van geen bedenkingen (kenmerk WABO-20170813)) deel uit te laten maken van de vergunning;

5.

voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de
voorschriften bepalend te laten zijn;

6.

de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is tevens voornemens te besluiten
om met betrekking tot het beheer van emissies naar lucht:
•

conform artikel 3.9 lid 2 van het Activiteitenbesluit de aan dit besluit verbonden
maatwerkvoorschriften 2.1.1, 2.2.1 tot en met 2.2.17, 2.3.1, 2.3.2 en 2.4.1 aan vergunninghouder
op te leggen;

•

conform artikel 2.7 lid 2 van het Activiteitenbesluit het aan dit besluit verbonden
maatwerkvoorschrift 2.5.1 aan vergunninghouder op te leggen.
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1.4

In werking treden besluit

Deze vergunning zal in werking treden op de laatste van de dagen waarop de beschikkingen voor de
eerste en tweede fase elk afzonderlijk in werking zouden treden.

1.5

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven door middel van publicatie in het Dagblad van het
Noorden (editie Noord) van 30 september 2017 en de provinciale website. Het ontwerpbesluit met de
daarbij behorende stukken liggen bij de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis gedurende zes
weken ter inzage. De stukken zullen met ingang van 3 oktober 2017 ter inzage worden gelegd.

1.6

Zienswijzen
Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft
eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar
voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het mondeling indienen van een
zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer W. Snippe van de Omgevingsdienst Groningen,
telefoonnummer 0598-788060.

1.7

Ondertekening

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend.

1.8

Verzending

Verzonden op: 27 september 2017
Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:
•

Purified Metal Company B.V., Van Leeuwenhoekweg 21, 3316 AV Dordrecht;

•

HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 151, 6500 AD Nijmegen;

•

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA
Delfzijl;

•

Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;

•

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

•

Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam;

•

Groningen Seaports N.V., Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl.
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2 Procedure
2.1

Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven, tenzij bij de
voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.
Aangezien bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een MER moet worden gemaakt,
hebben wij kennis gegeven van de aanvraag door publicatie in het Dagblad van het Noorden (editie
Noord) van 23 september 2017 en op de provinciale website.
De ontvangst van de aanvraag is op 10 juli 2017 bevestigd aan de aanvrager.
Op 27 juli 2017 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen, betreffende een overzicht van
Euralcodes van de binnen de inrichting voor be-/verwerking te ontvangen afvalstoffen.
Op 15 september 2017 hebben wij de volgende aanvullingen op de aanvraag ontvangen:
•

een aangepaste/aangevulde toelichting op de vergunningaanvraag (ref. I&BBE9880-103100R001F0.4, versie: 0.4/Finale versie, d.d. 14 september 2017) met bijhorende aangepaste
bijlage 1, Milieueffectrapport PMC (ref. I&BBE9880-103-100R003F0.4, versie: 0.4/Finale versie, 14
september 2017);

•

een aangepast luchtonderzoek (ref. I&BBE9880R003F0.4 versie: 0.4/Finale versie, d.d. 14
september 2017), bijlag M1 van de aanvraag;

•

een aangepast akoestisch onderzoek (ref. I&BBE9880R006F0.5, versie: 0.4/Finale versie, d.d. 14
september 2017), bijlage M2 van de aanvraag;

•

een aangepaste IPPC-toets (ref. I&BBE9880-102-101R004F0.5, versie: 0.5/Finale versie, d.d. 14
september 2017), bijlage M3 van de aanvraag;

•

een aangepaste toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (ref. I&BBE9880N001F01,
d.d. 18 augustus 2017), bijlage M4 van de aanvraag;

•

een beschrijvend deel van een AV-beleid (A&V-beleid PMC), bijlage M6 van de aanvraag.

Vanaf 3 oktober 2017 ligt het ontwerp van dit besluit gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. In deze periode wordt eenieder in de
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Fasering
De omgevingsvergunning wordt in 2 fasen aangevraagd, zoals bedoeld in artikel 2.5 van Wabo. De nu
aangevraagde fase 1 betreft de activiteit “oprichten en in werking hebben van een inrichting“. In fase 2
zal de activiteit “bouwen van een bouwwerk” worden aangevraagd.
De beschikkingen waarbij positief is beslist op de aanvragen met betrekking tot de eerste en tweede
fase worden, als deze in werking zijn getreden, tezamen aangemerkt als een omgevingsvergunning.

2.2

Volledigheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid. De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van
het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.
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2.3

Projectbeschrijving

Purified Metal Company B.V. (hierna: PMC) is voornemens om een recyclinginstallatie voor
met asbest (en mogelijk andere stoffen) verontreinigd staalschroot te realiseren op de locatie
Oosterwierum 1 te Farmsum. PMC wil maximaal 150.000 ton asbest verontreinigd staalschroot per jaar
(dagcapaciteit tot 576 ton) gaan recyclen. De te verwerken stroom asbesthoudend staalschroot heeft
de volgende samenstelling:
•

Soorten asbest: chrysotiel (wit), amosiet (bruin) en crocidoliet (blauw) asbest;

•

Samenstellingen: zowel hechtgebonden (bv. in coatings) als niet hechtgebonden asbest (bv. in
flenzen of isolatiemateriaal);

•

Concentraties asbest: gemiddeld 2,6%. Bij 150.000 ton per jaar zou dat dan omgerekend
neerkomen op een totaal van circa 3.900 ton asbest.

De inrichting wordt gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 38.771 m2, waarvan
5.786 m2 zal worden bebouwd.
Binnen het verwerkingsproces wordt verontreinigd staalschroot omgezet in hoogwaardige
grondstoffen. Tijdens het proces worden de asbestvezels thermisch “vernietigd” en vormen daardoor
geen gevaar meer voor mens en milieu. Het verwerkingsproces bestaat uit de volgende stappen:
1.

Voorbewerking: aanvoer en opslag schroot in gesloten containers en systemen;

2.

Smelten: met inductieovens wordt het schoot onder hoge temperatuur gesmolten, waarbij het
asbest uiteenvalt in onschadelijke componenten en waarbij vloeibaar metaal, slakken en gas
vrijkomen;

3.

Gieten: in een gietmachine worden de eindproducten “Purified Metal Blocks” (PMB’s) in het formaat
van bakstenen gevormd;

4.

Rookgasreiniging: alle gassen van de smelterij en gieterij die mogelijk nog schadelijke stoffen
bevatten worden in de rookgasreinigingsinstallatie verbrand, gereinigd en gefilterd, zodat de
uitstoot van schadelijke stoffen uit de schoorsteen tot een minimum wordt beperkt.

Het gerecyclede staalschroot vormt een hoogwaardige grondstof die ontdaan is van verontreinigingen
en weer als secundaire grondstof ingezet kan worden voor nieuwe staalproducten. Dit is duurzamer en
goedkoper dan storten.

2.4

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Met betrekking tot de emissie naar lucht dient voor onderhavige inrichting te worden voldaan
aan het bepaalde in afdeling 2.3 en paragraaf 3.2.1van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling. Op basis van de artikelen 2.7 en 3.9 van het Activiteitenbesluit kunnen wij ten
aanzien van de emissie naar lucht maatwerkvoorschriften stellen.

2.5

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting vallen onder meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag kunnen zijn. De
activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende in Bijlage I onderdeel C van het Bor genoemde
categorieën 12.1, 28.1a, 28.4c, 28.5 en 28.10.
Aangezien er sprake is van activiteiten die onder bovenstaande categorie 28.10 vallen is er sprake van
een vergunningplichtige (“type-C”) inrichting.
Aangezien de inrichting een inrichting is waartoe een IPPC-installatie behoort (bijlage I, categorie 2.2,
2.4 en 5.1 van de Richtlijn industriële emissies (RIE ), zijn wij op grond van artikel 2.4 Wabo in
samenhang met artikel 3.3 lid 1 onder b Wabo en artikel 2.1 lid 2 alsook bijlage I onderdeel C van het
Bor bevoegd om te beslissen op de aanvraag. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor
verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving aan de
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orde komen. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden
voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:
•

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;

•

Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;

•

Waterschap Hunze en Aa’s.

Bij brief van 27 juli 2017 (kenmerk 151220) hebben wij van de Inspectie voor de Leefomgeving en
Transport (ILT) een advies op de ingediende (concept)aanvraag ontvangen. In haar advies geeft ILT aan
dat de aanvraag dient te worden aangevuld met informatie aangaande de Bevi-toetsing, de toetsing
aan emissie-eisen voor ammoniak en lachgas, de beoordeling van de luchtkwaliteit ten aanzien van de
immissie van PM2,5 fijn stof en het beschikbaar hebben van een acceptatie en verwerkingsbeleid voor
afvalstoffen.
Mede naar aanleiding van het advies is de aanvraag aangevuld met onder meer een Bevi-toetsing, een
beoordeling van de PM2,5 immissie en een AV-beleid. Voor de DeNOx-installatie zal geen ureum, met
een gevaar voor vorming van lachgas, worden gebruikt. In de inhoudelijke overwegingen wordt nader
op voornoemde aspecten.

2.7

Verklaring van geen bedenkingen

Omdat het industrieterrein Oosterhorn is aangewezen als een ontwikkelingsgebied als bedoeld in de
Crisis en herstelwet (Chw), kan volgens artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 Chw een
vergunning van Gedeputeerde Staten alleen worden verleend nadat burgemeester en wethouders van
de gemeente Delfzijl verklaard hebben 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.
Op 22 augustus 2017 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl op ons
schriftelijke verzoek van 10 juli 2017 verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van
onderhavige omgevingsvergunning. Een exemplaar van de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen
(VVGB) is bijgevoegd en maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

2.8

Coördinatie
Coördinatie Waterwet

Er is geen sprake van een lozing waarvoor een watervergunning in het kader van de Waterwet (Wtw) is
vereist, waardoor er geen coördinatie conform artikel 3.16 Wabo aan de orde is.

2.9

Toezenden ontwerpbesluit

De aanvraag en het ontwerp van het besluit zijn gestuurd aan:
•

Purified Metal Company B.V., Van Leeuwenhoekweg 21, 3316 AV Dordrecht;

•

HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 151, 6500 AD Nijmegen;

•

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus 20.000, 9930 PA
Delfzijl;

•

Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;

•

Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
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•

Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam;

•

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

2.10 Publicatie ontwerpbesluit
ontwerpbesluit
Van dit ontwerpbesluit wordt mededeling gedaan door publicatie Dagblad van het Noorden en op de
provinciale website.
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3 Inhoudelijke overwegingen
3.1

Samenhang met overige wetwet- en regelgeving

IPPC-installaties
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 behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar
genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting bevinden zich IPPC-installaties
vallende onder de volgende categorieën uit bijlage I van de RIE.
•

categorie 2.2: Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting),

•

categorie 2.4: Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per

•

categorie 5.1: De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een

met inbegrip van uitrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur;
dag;
capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van (…) fysisch-chemische behandeling (…).

Activiteitenbesluit milieubeheer
In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende
eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is
aangegeven.
In bijlage I onderdeel B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht
geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna
Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet
in de vergunning mogen worden opgenomen. Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als
een type C inrichting waarin zich een IPPC-installatie bevindt.
De in deze beschikking opgenomen voorschriften zijn voorschriften voor aangevraagde activiteiten die
niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.
De volgende binnen de inrichting uit te voeren activiteiten vallen onder het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Ministeriële regeling:
1.

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

2.

In werking hebben van een middelgrote strookinstallatie, betreffende een naverbrandingsinstallatie
en een noodstroomaggregaat;

3.

Opslaan en overslaan van goederen;

4.

Opslag gasolie ten behoeve van een noodstroomaggregaat.

Met betrekking tot voornoemde activiteiten is verzocht om de aanvraag voor de omgevingsvergunning
als melding in het kader van het Activiteitenbesluit te zien.
Met betrekking tot de meldingsplichtige lozing van hemelwater is het waterschap Hunze en Aa’s
bevoegd gezag.
Voor voornoemde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten zijn de in Afdeling 2.1, 2.2 en 2.3
van hoofdstuk 2 - voor zover dit betrekking heeft op de genoemde activiteiten - van toepassing.
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Samengevat dient met betrekking tot deze activiteiten - voor zover deze betrekking hebben op de
genoemde (deel)activiteiten - te worden voldaan aan de volgende onderdelen van het
Activiteitenbesluit en de daarbij behorende bepalingen uit de Activiteitenregeling:
•

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening;

•

§ 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;

•

§ 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;

•

Afdeling 2.1 Zorgplicht;

•

Afdeling 2.2 Lozingen.

Voor alle aangevraagde activiteiten dient met betrekking tot het aspect bodem - voor zo ver voor deze
activiteiten geen bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en
bijbehorende Regeling – te worden voldaan aan de, voor zo ver van toepassing zijnde, artikelen van
Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling.
Daar waar voor de inrichting geen BBT-conclusies zijn vastgesteld en er geen maatwerkvoorschriften
op basis van het Activiteitenbesluit zijn gesteld, dient voor de inrichting met betrekking tot het aspect
lucht te worden voldaan aan het bepaalde in Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit en bijbehorende
Regeling.
In verband met het voor de binnen de inrichting aanwezige stookinstallaties van toepassing zijn van de
bepalingen uit § 3.2.1 van het Activiteitenbesluit, kunnen op basis van artikel 3.9 lid 2 van het
Activiteitenbesluit, in het belang van de bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften worden
vastgesteld met betrekking tot emissies van deze installaties. Er worden in dit geval door ons
aanvullende maatwerkvoorschriften met betrekking tot de emissies van de toe te passen
naverbrandingsinstallatie opgelegd aan PMC.
Verder hebben wij met betrekking tot de beperking van de diffuse emissie van (mogelijk
asbesthoudend) stof als gevolg van op- en overslag van uitgangsmaterialen, op basis van artikel 3.7 lid
2 een maatwerkvoorschrift opgelegd.

Milieueffectrapportage
Gelet op categorie C 21.5 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage moet ten behoeve van
dit besluit op een aanvraag omgevingsvergunning een milieueffectrapportage (hierna MER) door de
initiatiefnemer worden opgesteld. De in C 21.5 genoemde activiteit betreft “De oprichting van een
installatie bestemd voor de winning van asbest alsmede de oprichting, wijziging of uitbreiding van een
installatie bestemd voor de winning, bewerking of verwerking van asbest of asbesthoudende
producten”. De vereiste MER is overlegd bij de aanvraag om omgevingsvergunning.
Het MER is tot stand komen via de beperkte m.e.r.-procedure, zoals beschreven in paragraaf 7.8 van
de Wet milieubeheer (Wm). Daarbij is in aanmerking genomen dat er voor het project:
•

geen passende beoordeling nodig is op grond van de Wet natuurbescherming;

•

geen strijdigheid met het bestemmingsplan bestaat waarvoor, ter motivering van het besluit, een
goede ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld.

Ter plaatse is, zowel op grond van het door de gemeente Delfzijl vastgestelde voorbereidingsbesluit als
het op 29 juni 2017 gepubliceerde voorontwerp bestemmingsplan Oosterhorn, het initiatief van PMC
ruimtelijk inpasbaar. Een omgevingsvergunning om te mogen handelen in strijd met het
bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 onder a en onder 3 van de Wabo) is dan ook niet aangevraagd.
Daarnaast is de vergunning in het kader van Wet natuurbescherming inmiddels verleend zonder een
passende beoordeling.

11

De beperkte m.e.r.-procedure is gestart met het (conform 7.24 lid 1 Wm) indienen van een mededeling
van het voornemen door de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag. De mededeling is op 17 maart 2017
ingediend. Over de bij de mededeling gevoegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de in het
MER te beschouwen alternatieven heeft (voor)overleg plaatsgevonden. Vervolgens is conform 7.24 lid 2
en 3 van de Wm op 13 april 2017 een reactie gegeven over de reikwijdte en detailniveau van het MER.
Een en ander heeft geresulteerd in het tegelijkertijd indienen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning met als bijlage een MER. Van de aanvraag, het MER en deze ontwerpbeschikking
zal tegelijkertijd openbaar kennis worden gegeven (artikel 7.29 Wm). Een ieder kan vervolgens
inspreken op deze stukken. Op deze wijze worden de gevolgen voor het milieu en de eventuele
alternatieven in beeld gebracht en kan het bevoegd gezag een afgewogen besluit nemen in het kader
van de aanvraag omgevingsvergunning.

3.2

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij onder meer de volgende aspecten betrokken bij
de beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning:
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.
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van onderhavige inrichting zijn wij
voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. In dit ontwerpbesluit zijn voor de te vergunnen
activiteiten de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.
3.3

Beste Beschikbare Technieken

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.
Bij het bepalen van de BBT moet rekening gehouden worden met de in de bijlage van de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over BBT en met de BBT-conclusies.
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BBT-conclusies
Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies.
BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het
Bor).
Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden
vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6
januari 2011 onder het regime van de RIE.
Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREF’s bedoeld. Het
hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) op basis van deze BREF’s staan,
gelden als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn
vastgesteld).
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is
tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.
Bij het bepalen van de BBT hebben wij voor onderhavige IPPC-inrichting rekening gehouden met de
(deels) van toepassing zijnde BBT-conclusies uit de volgende BREF’s:
•

Reference Document for Iron and Steel Production, 2010 (BREF IJzer- en staalproductie), hoofdstuk
BAT;

•

Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, mei
2005 (BREF Smederijen en gieterijen), hoofdstuk BAT;

•

Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, augustus
2006 (BREF Afvalbehandeling excl. verbranding), hoofdstuk BAT;

•

Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, augustus 2006 (BREF
Afvalverbranding), hoofdstuk BAT;

•

Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems,
december 2001 (BREF Koelsystemen);

•

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, juli 2006 (BREF Open overslag van bulkgoederen), hoofdstuk BAT;

•

Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, februari 2009 (BREF
Energie efficiency), hoofdstuk BAT.

Daarnaast hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende
referentiedocumenten:
•

Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003 (REF Monitoring);

•

Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, juli 2006 (REF Economie en cross
media effecten).

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:
•

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, versie 2012);

•

Richtlijn PGS 9 voor cryogene gassen waaronder argon;

•

Richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;

•

Richtlijn PGS 30 voor opslag van vloeibare brandstoffen in bovengrondse tankinstallaties en
afleverinstallaties.

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3
van het Bor.
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In de aanvraag (bijlage M3, Rapport BBT-toets PMC) is een RIE/BBT-beoordeling opgenomen waarin
een toetsing aan BBT-conclusies is uitgewerkt.
Bij onze beoordeling hebben wij onderstaande BREF’s betrokken. Bij de behandeling van de
verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten nader uitgewerkt.
Aan het slot van deze considerans wordt, voor zover van toepassing, verantwoording afgelegd over de
integrale afweging tussen de verschillende milieu-aspecten en de in dit kader relevante BREF Economie
en cross media effecten.
BREF IJzer- en staalproductie
De BBT-conclusies hebben o.a. betrekking op de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire
smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur en het
smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
De voor PMC relevante BBT-conclusies betreffen in het bijzonder het proces van de inductieovens en
het continugieten.
Relevante BBT-conclusies hebben betrekking op milieuzorg, energiebeheer, kwaliteitsbeheer van
ingangsmateriaal, beheer van afval en afvalwater, monitoring van het proces en emissies naar lucht, en
geluidreductie.
BREF Smederijen en gieterijen
Voor PMC relevante BBT-conclusie uit deze BREF hebben betrekking op het smelten van ferrometalen
met gebruikmaking van een inductie-oven, het gieten in herbruikbare vormen en de bij deze processen
vrijkomende emissie dioxinen/furanen en stof.
BREF Afvalbehandeling
De BBT-conclusies hebben o.a. betrekking op de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke
afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische
behandeling.
BREF Afvalverbranding
In de BBT-toets zoals die is opgenomen in bijlage M3 van de aanvraag, wordt generiek getoetst aan de
BBT-conclusie voor afvalverbrandingsinstallaties. Hierbij wordt (terecht) geconcludeerd dat deze BREF
niet van toepassing is op de installaties van PMC.
BREF Koelsystemen
Binnen het BREF Koelsystemen ligt de nadruk op, naast verbetering van de algehele energie-efficiëntie,
op vermindering van het gebruik koelwater, koelwateradditieven en emissie hiervan naar het water.
BREF Op- en overslag van bulkgoederen
De BREF Op- en overslag bulkgoederen is (in verband met diffuse emissie van stof als gevolg van op en
overslagactiviteiten) niet van toepassing voor PMC omdat het (asbest) verontreinigde materiaal
uitsluitend verpakt en in afgesloten containers wordt aan-/afgevoerd en inpandig wordt opgeslagen.
Overslag van materialen vindt uitsluitend inpandig plaats met behandeling van afgezogen lucht.
BREF Energy efficiency
Het document is opgesteld om aanbevelingen te doen over good/best practices wat betreft energieefficiëntie bij IPPC-installaties. Om de BBT vast te stellen moet rekening gehouden worden met het
algemene doel van de BREF om een hoge graad van bescherming van het milieu te bereiken inclusief
energie-efficiëntie. De focus voor energie efficiëntie ligt in eerste instantie bij producten en hun
energieverbruik en daarna hoe deze producten het meest energiezuinig geproduceerd kunnen worden.
In de BREF IJzer- en staalproductie is reeds invulling gegeven aan energie-efficiënte.
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REF Monitoring
Voor zaken met betrekking tot monitoring is het REF Monitoring in ogenschouw genomen. Het REF
heeft betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden. De vergunning
dient passende eisen te bevatten voor de controle op lozingen, met vermelding van de meetmethode
en -meetfrequentie, de procedure voor de beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de
bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de
naleving van de vergunningsvoorwaarden. Hiertoe zijn bepalingen aan deze vergunning verbonden.
REF Economie en cross media effecten
Dit REF geeft richtsnoeren voor het maken van een BBT-afweging van toe te passen technieken waarbij
mogelijk sprake is van een afwenteling van (te vermijden) milieugevolgen van het ene milieucompartiment naar het andere. In onderhavig geval hebben wij een dergelijke afweging gemaakt ten
aanzien van de verwerking van kwikhoudend afval en de hierbij aan de orde zijnde doelmatigheid van
verwerking van deze afvalstoffen en te voorkomen (diffusie) emissie van kwik naar de lucht.

Conclusie
Op basis van voornoemde, door PMC uitgevoerde, BBT-beoordeling concluderen wij dat voor de
inrichting - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – wordt voldaan aan de
BBT ter voorkoming van o.a. emissies naar de lucht, de bodem, het water en geluidemissies en de BBT
met betrekking tot beheer van afvalstoffen en energiebeheer. Voor de overwegingen per milieuthema
wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen.
3.4

Nationaa
Nationaal milieubeleidsplan

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationaal 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 PMC niet in strijd is met
het NMP.
3.5

Provinciaal omgevingsbeleid

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.
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.
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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 uitvoering hiervan is op 13 december 2016 het “Milieuplan provincie Groningen 2017-2020”
(hierna MP) vastgesteld. Het plan is voor een belangrijk deel voortzetting van bestaand beleid. Nieuwe
elementen zijn overgenomen uit de adviezen uit het Evaluatie Rapport (ER), de Noordelijke Rekenkamer
en de evaluatie van het Vergunnings-, Toezicht- en Handhavingskader (VTH-kader).
Daarnaast zijn de onderstaande zaken nieuw in het MP:
•

Voor meerdere milieuthema’s verwijst het MP naar andere uitvoeringsprogramma’s: (1) energie en

•

Het programma “Strategie Gezondheid en Milieu 2014-2016” is afgelopen. Het beleid wordt

klimaat, (2) bodem en ondergrond, (3) water, (4) duurzame ontwikkeling en (5) veiligheid.
evenwel voortgezet en is opgenomen in het MP.
•

Het MP geeft het startschot voor een milieumonitor. Hierin worden bestaande milieu-gerelateerde
rapportages geïntegreerd. Hiertoe zijn specifieke indicatoren ten behoeve van de Structuurvisie
Eemshaven- Delfzijl opgenomen.

•

In het MP is het operationele VTH-beleid opgenomen voor de grote industriële- en afvalbedrijven.
Hiermee vervalt een groot deel van de huidige, aparte beleidsregel Vergunningen, Toezicht en
handhaving 2016. Bijlage 1 van het MP bevat onze Vergunningenstrategie Wabo (Milieu). Hiermee
wordt deels voldaan aan de toekomstige landelijke verplichting uit het Besluit VTH.

•

Milieuklachten gaan wij sneller afhandelen en wij zorgen dat de klacht sneller terecht komt bij het
bedrijf dat de (vermoedelijke) bron is van de milieuhinder. De geur-app die wordt ontwikkeld en
uitgerold samen met stakeholders met het oog op gezondheid en milieu, past hierbij.

•

Voor het plangebied van de Structuurvisie Eemshaven - Delfzijl is gebiedsspecifiek beleid
opgesteld voor geur, geluid en omgevingsveiligheid. Dat beleid is opgenomen in het MP.

•

In het gebiedsgerichte milieubeleid richten wij ons op een faciliterende en regisserende rol richting
gemeenten. Aanleiding is de herindeling tot feitelijke gebieden en de komst van de Omgevingswet
in 2019. Wij bereiden de overdracht voor naar de gemeenten van een aantal taken en
bevoegdheden, waaronder voor bodembeheer.

•

Daar waar wij sturing of invloed hebben op afval en input voor industriële productie, stimuleren wij
naast - preventie - nadrukkelijk de overgang naar een circulaire en bio-based economie binnen
het thema afval.

Met dit MP dragen wij bij aan een schoon en veilig Groningen. De provincie Groningen stimuleert de
overgang naar een circulaire economie en draagt zorg voor haar rol als bevoegd gezag voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Bij het bepalen van milieunormen wordt vooral uitgegaan van gezondheidseffecten voor bewoners. De
toestand van het milieu in Groningen wordt beter gemonitord. Een belangrijk speerpunt is het
verminderen van hinder door stank, lawaai en veiligheidsrisico’s en het zetten van stappen naar een
duurzame leefomgeving.

3.6

Groene wetten

Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling
natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van
de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is ook het Bor gewijzigd.
Op grond van het overgangsrecht van hoofdstuk 9 van de Wet natuurbescherming worden de op het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangige procedures tot het nemen van een besluit
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krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet en de Boswet vanaf het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens deze wet
behandeld. Dit betekent dat wij hiermee bij deze omgevingsvergunning rekening dienen te houden.
Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden
en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een
vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist. De vergunning en/of ontheffing
kunnen afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend, worden
aangevraagd bij de provincie of gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de
aanvraag gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend dan moet voor het
verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (hierna OBM) worden verleend. De OBM-plicht vloeit voort uit artikel 2.1, lid 1, onder i van
de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa van het Bor. Op grond van artikel 6.10a van het Bor mag de
OBM niet worden verleend zonder verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen.

Natura 2000-gebieden
Natura 2000-gebieden worden aangewezen middels een aanwijzingsbesluit van de Minister van
Economische Zaken (EZ). De inhoud van de aanwijzingsbesluiten is voor Natura 2000-gebieden van
groot belang, omdat het onder meer het referentiekader biedt voor het beheerplan, de beoordeling
van projecten en de vergunningverlening. Op 25 februari 2009 heeft de Minister van EZ o.a. het gebied
Waddenzee aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Eems-Dollard estuarium valt, voor zover het de
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied betreft, binnen de begrenzing van de Waddenzee. De Eems-Dollard
is voor het Habitatrichtlijngebied op 14 september 2007 aangemeld als Natura 2000-gebied en is op
12 december 2008 door de Europese Commissie op de communautaire lijst geplaatst. De Dollard
betreft in het kader van de Vogelrichtlijn een Speciale BeschermingsZone (SBZ). Onderhavige inrichting
bevindt zich in nabijheid van het voornoemde Natura 2000-gebied en SBZ.
De voorgenomen activiteit kan gevolgen hebben voor de omliggende natuur, onder andere door de
emissies van stikstofoxiden en mogelijke gevolgen daarvan voor het nabijgelegen Natura-2000 gebied
Waddenzee alsook het Natura-2000 gebied Lieftingsbroek en flora- en faunasoorten die daar leven. In
dat kader is in opdracht van PMC een stikstof depositie berekening en een natuurtoets uitgevoerd. Dit
heeft geleid tot het opstellen van een vergunningaanvraag ingevolge de Wnb. Op 25 april 2017 is de
definitieve aanvraag Wnb-vergunning (inclusief de natuurtoets) ingediend (dossiernummer K2954). De
ontwerpbeschikking voor de Wnb-vergunning heeft vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2017 ter inzage
gelegen. Bij de verdere besluitvorming naar aanleiding van een bezwaarschrift, zal de regulering van de
emissie van kwik in deze vergunning worden betrokken. Er is daarmee sprake van een zekere
inhoudelijke afstemming. De Wnb-vergunning haakt formeel echter niet aan bij deze aanvraag
omgevingsvergunning, zodat een gecoördineerde behandeling achterwege kan blijven.

Flora en fauna
De bepalingen ten aanzien van flora- en fauna in de Wnb hebben betrekking op de individuele
beschermde plant- en diersoorten. In de Wnb 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, voortplantings- en rustplaatsen van
beschermde dieren.
Ingeval een activiteit effecten heeft op beschermde dier- of plantsoorten en er kunnen geen
mitigerende maatregelen worden getroffen om de functionaliteit van de vaste verblijfplaats of
groeiplaats te garanderen is een ontheffing op grond van de Wnb vereist.
Op grond van de ingediende aanvraag en voornoemde natuurtoets, kan naar ons inzicht worden
geconcludeerd dat er voor de aangevraagde activiteit geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist.
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3.7

Capaciteit inrichting

Aangezien de op- en overslagcapaciteit en de afval be-/verwerkingscapaciteit van de asbesthoudende
afvalstoffen in hoge mate bepalend zijn voor de gevolgen voor het milieu door het in werking hebben
van de inrichting, zijn in voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.2 de maximale
doorzet/verwerkingscapaciteit van 150.000 ton met asbest verontreinigd metaalschroot en maximale
opslagcapaciteit hiervan vastgelegd. Deze maximale opslagcapaciteit heeft betrekking op de in de
ontvangstbunker aanwezige hoeveelheid schroot. Er vindt alleen inpandige opslag van metaalschroot
plaats.
Regulier is de inrichting van maandag tot en met vrijdag (24 uur per etmaal) in werking. In
uitzonderlijke situaties wordt in het weekend geproduceerd.
Binnen de inrichting wordt maximaal 1.152 ton ingangsmateriaal opgeslagen om verstoringen van de
aanvoer en om storingen in de schrootschaar te kunnen overbruggen. Er wordt voor maximaal 1 dag
ongeknipt materiaal en 1 dag geknipt materiaal opgeslagen.
3.8

Milieuzorg

In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem.
In zowel het BREF IJzer- en staalproductie, BREF Op- en overslag bulkgoederen, BREF Koelsystemen als
het REF Monitoring wordt het binnen de inrichting in werking hebben van een milieuzorgsysteem als
BBT beoordeeld.
In de aanvraag heeft PMC aangegeven te willen beschikken over een milieumanagementsysteem. Dit
betreft een systeem waarvan elementen volgens de norm ISO 14001 zullen worden gecertificeerd.
Bij het stellen van voorschriften hebben wij rekening gehouden met het in werking zijn van een
dergelijk milieumanagementsysteem. Met betrekking tot het opstellen en implementeren van het
milieuzorgsysteem hebben wij wel voorschriften aan deze vergunning verbonden (voorschriften
paragraaf 1.4).
Voorschriften 1.5.1 en 1.5.2 hebben betrekking op het bijhouden van een milieuregistratie met als
doel het inzicht houden van alle, in het kader van deze vergunning relevantie, milieu-informatie van
de inrichting.

3.9

Lucht

Algemeen beleid
Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies
naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de
luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wm. Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel
gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit.
Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden
bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. Indien en voor zover voor luchtemissies
van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3
echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor
deze luchtemissies worden alsdan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die
aansluiten bij de BBT-conclusies.
Tevens dient er te worden getoetst aan de kwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wm.

Activiteitenbesluit
In Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit zijn voor alle stoffen emissie-eisen opgenomen. De stoffen
worden hiertoe ingedeeld in zogenaamde stofcategorieën zoals gasvormig organisch (gO) en
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minimalisatie verplichte stoffen (MVP). Een stofgroep is weer onderverdeeld in stofklassen bijvoorbeeld
gO1, gO2 en gO3. Per stofklasse zijn in de Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit emissie-eisen
opgenomen. Hiertoe is per stofklasse een grensmassastroom en een vrijstellingsgrens vastgesteld.
De grensmassastroom (uitgedrukt als uur-emissie) per stofklasse geldt voor de gehele inrichting
(artikel 2.5 (tabel 2.5) Activiteitenbesluit). De beoordeling van de emissie aan de vrijstellingsgrens
(uitgedrukt als jaaremissie) geldt voor een individuele bron (artikel 2.6 (tabel 2.6)
Activiteitenbesluit). Indien de vracht van alle emissiepunten van de inrichting binnen een stofklasse
groter is dan de grensmassastroom van die stofklasse, dan geldt er een concentratie-eis die zo nodig
met voorzieningen moet worden gehaald. Indien de emissievracht van de inrichting lager is dan de
grensmassastroom hoeven er geen aanvullende eisen te worden opgenomen. Indien de emissievracht
van de inrichting groter is dan de grensmassastroom, maar de emissievracht van een bron lager is dan
vrijstellingsgrens dan geldt de emissiegrenswaarde niet voor die bron.
Op grond van artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit dient de emissie naar de lucht te worden
gecontroleerd op basis van het controleregime dat is weergegeven in tabel 2.8. Het toe te passen
controle regime wordt gebaseerd op de grootte van de storingsfactor. De storingsfactor F is op grond
van artikel 1.2 gedefinieerd als de storingsemissie gedeeld door de grensmassastroom. De
storingsemissie is gedefinieerd als de toename van de vracht van de emissie, uitgedrukt in g/uur, bij
het falen van een reinigingstechniek of procesgeïntegreerde maatregel. Uit het controleregime volgt
een controlevorm die is gebaseerd op emissie relevante parameters (ERP's). Volgens het
Activiteitenbesluit is een ERP gedefinieerd als een meetbare of berekenbare grootheid die in directe of
indirecte relatie staat met de te beoordelen emissies, onderverdeeld in de categorieën A en B, waarbij
categorie A, zo nodig na kalibratie, een kwantitatief beeld geeft van de emissie en categorie B een
kwalitatief beeld. Het bevoegd gezag kan, indien het belang van het milieu zich daar niet tegen verzet,
bij maatwerkvoorschrift hiervan afwijken.

BBT-conclusies
Voor emissies van een IPPC-installaties dient naast of aanvullend op voornoemde bepalingen uit het
Activiteitenbesluit rekening te worden gehouden met beschikbare/van toepassing zijnde BBTconclusies. De emissies van deze installaties mogen, in normale bedrijfsomstandigheden, niet hoger
zijn dan de emissieniveaus in de BBT conclusies. Dit volgt uit artikel 5.5 lid 6 van het Bor.
Voor de binnen de inrichting van PMC aanwezige IPPC-installaties, betreffende de smeltonvens, heeft
met betrekking tot de emissies naar lucht te stellen grenswaarden een toetsing aan de BBT-conclusies
uit de BREF IJzer- en staalproductie en BREF Smederijen en gieterijen plaatsgevonden. Daarnaast
hebben wij zijdelings de, niet direct van toepassing zijnde, BBT-conclusies uit de BREF
Afvalverbranding bij onze beoordeling betrokken

Beoordeling aangevraagde emissies lucht
Bij de aanvraag is een luchtonderzoek gevoegd (Luchtonderzoek, ref. I&BBE9880R003F0.4, d.d. 14
september 2017) bestaande uit een emissie- en een immissie (luchtkwaliteit) onderzoek. In deze
bijlage M1 van de aanvraag zijn van de afzonderlijke emissiebronnen, met inbegrip van de toepassing
zijnde emissiebeperkende voorzieningen, de te verwachten emissies uiteengezet.
De inrichting kent de volgende (mogelijke) bronnen voor de emissies naar de lucht:
1.

de ruimteafzuiging van de ontvangst-/voorbewerkingsruimte;

2.

puntafzuigingen van de ontvangst-/voorbewerkingsruimte en de afgassen van de smelterij met 2
inductieovens;

3.

de ruimte-afzuiging van de gieterij;

4.

de emissies van overige stookinstallaties (dieselgestookt noodstroomaggregaat en cv-installaties);

5.

verdringingslucht bij het vullen van tanks/silo’s voor additieven voor de rookgasreiniging;

6.

diffuse emissie van stof als gevolg van opslag bulkmaterialen op het terrein.
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Een gedeelte van de afgasstromen van de ontvangst-/voorbewerkingsruimte en de smelterij (samen
het “warm gas” genoemd, stroom 2 hierboven) wordt via achtereenvolgens een aardgasgestookte
naverbrander (met een verblijftijd van de afgassen van minimaal 2 seconden bij een temperatuur van
1200 °C en 11% zuurstof), een SNCR DeNOx-installatie, een (quench) koeling, actief kool en uiteindelijk
een doekenfilter via een centrale schoorsteen geëmitteerd. Voorafgaande aan de filterinstallaties
worden ten behoeve van het afvangen van kwik (maar ook andere stoffen zoals dioxinen/furanen)
additieven aan het afgas toegevoegd. De naverbrandingsinstallatie is bedoeld voor het uit de afgassen
verwijderen van asbest en koolwaterstoffen en is zodanig uitgevoerd de vorming van dioxinen en
furanen wordt voorkomen.
Afgassen van de gieterij (“koud gas”, stroom 3 hierboven) wordt, in verband met regulatie van de
temperatuur van de afgasstroom deels (25%) op de DeNOx-installatie en deel op de quench-koeling
(75%) ingevoerd.
Onder normale bedrijfsomstandigheden is het noodstroomaggregaat (stroom 5) uitsluitend gedurende
testperiodes in werking.
Met betrekking tot de emissies van voertuigen heeft alleen een immissie-toets (zie luchtkwaliteitstoets)
plaatsgevonden.
Op het terrein worden restmaterialen (slakken) in big bags op- en overgeslagen zodat er geen diffuse
emissie van stof kan optreden.
In de aanvraag is, gezien de overeenkomsten in de procesvoering, toch aansluiting gezocht bij de
emissie-eisen uit § 5.1.2 van het Activiteitenbesluit voor afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallaties. Hierin zijn emissie-eisen vastgelegd voor de afvalverbrandings- en
afvalmeeverbrandingsinstallatie zelf alsook de voorzieningen voor ontvangst, opslag en
voorbehandeling ter plaatse van het afval, de systemen voor de toevoer van afval, brandstof en lucht,
de voorzieningen voor de behandeling van afgassen, de voorzieningen voor de behandeling of opslag
van afvalverbrandingsresiduen en afvalwater, de schoorsteen, alsook de apparatuur en de systemen
voor de regeling van het verbrandings- of meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring
van de verbrandings- of meeverbrandingsomstandigheden.
Onderhavige inrichting betreft echter geen afvalverbrandingsinstallatie; voornoemde emissiegrenswaarden zijn daarom niet rechtstreeks van toepassing.
De afgassen van de smeltovens worden bewerkt in een aardgas gestookte naverbrandingsinstallatie.
Deze naverbrandingsinstallatie moet in het kader van het Activiteitenbesluit worden beoordeeld als een
(middelgrote) stookinstallatie zoals bedoeld in § 3.2.1van het Activiteitenbesluit. In § 3.2.1van het
Activiteitenbesluit zijn echter geen emissie-eisen met betrekking tot dit type stookinstallatie
opgenomen,
Daarom zijn voor deze emissies (de stromen 2 en 3 als hierboven genoemd) eisen gesteld door middel
van maatwerk op grond van artikel 3.9 lid 2. Hierbij zijn de emissiegrenswaarden uit artikel 2.5 van het
Activiteitenbesluit als uitgangspunt genomen.
De eisen van Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit zijn (direct) van toepassing op de stromen 1, 5 en
6, zoals hierboven genoemd.

Emissies centrale afgasbehandeling
Als mogelijke luchtverontreinigende stoffen uit de schoorsteen van de centrale afgasbehandeling van
PMC zijn de volgende componenten beschouwd:
•

(asbesthoudend) stof;

•

asbest;

•

stikstofoxiden;

•

zwaveldioxide;
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•

zoutzuur;

•

fluoride;

•

dioxines en furanen;

•

zware metalen;

•

ammoniak;

•

koolmonoxide;

•

koolwaterstoffen (VOS/PAK).

Stof
Ten behoeve van het finale ontdoen van (totaal) stof (stofklasse s) van de via de schoorsteen te
emitteren afgassen wordt een doekenfilterinstallatie toegepast.
In de aanvraag is aangegeven dat met betrekking tot de emissie van (totaal) stof (eindemissie
schoorsteen) zal worden aangesloten bij de in artikel 5.19, van het Activiteitenbesluit opgenomen
grenswaarde van 5 mg/Nm3 als halfuur- en daggemiddelde bij zuurstofpercentage van de afgassen
van 11% O2.
Conform de BBT-conclusies uit de BREF IJzer- en staalproductie worden voor primaire en secundaire
ontstoffing in de vlamboogovens (inclusief schroot voorverwarmen, laden, smelten, tappen, panoven
en secundaire metallurgie) alle emissiebronnen afgezogen door middel van een combinatie van directe
rookgasafzuiging en overkapping, directe gasafzuiging en omkasting en vervolgens via een
doekenfilter afgevoerd.
Op basis van de BREF IJzer- en staalproductie wordt een emissie van stof < 5 mg/Nm3 als
daggemiddelde als BBT beoordeeld. De BREF Smederijen en gieterijen geeft in deze, afhankelijk van de
toegepaste technieken, een emissierange van 5 – 20 mg/Nm3. Volgens het BREF Afvalverbranding geldt
een daggemiddelde stofemissie-eis van 5 mg/Nm3 bij 11% O2. De toepassing van een doekenfilter met
een rendement > 98% wordt als BBT gezien.
Op basis van artikel 2.5 lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit dient voor de emissie van (droog) stof
(stofklasse S), bij overschrijding van een grensmassastroom van 200 g/uur, te worden voldaan aan een
emissie-eis van 5 mg/Nm3 bij een als actueel te beschouwen zuurstofpercentage.
Gesteld kan worden dat de aangevraagde stofemissie voldoet aan alle voornoemde BBTbeoordelingsgronden en derhalve milieuhygiënisch acceptabel is.
Met betrekking tot de emissie van stof van de centrale afgasbehandeling hebben wij, aangezien in
§ 3.2.1 van het Activiteitenbesluit hiertoe geen emissie-eis is opgenomen, op basis van artikel 3.9 lid 2
van het Activiteitenbesluit en aansluitende bij de in artikel 2.5 lid 2 onder a van het Activiteitenbesluit
opgenomen emissiegrenswaarde, in het op te leggen maatwerkvoorschrift 2.1.1 een
emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm3 bij actueel zuurstofpercentage vastgelegd.
Asbest
De ontvangsthal voor te verwerken schroot, de voorbewerkingsruimte en de smelterij betreffen ruimtes
waar handelingen met het, met asbest verontreinigde, schroot plaats zullen vinden. In deze ruimtes
(“black areas”) komt stof vrij dat eventueel asbestvezels kan bevatten.
Om diffuse emissie van asbesthoudend stof via deuropeningen e.d. te voorkomen worden deze ruimtes
continu op onderdruk gehouden door toepassing van een ruimte-afzuiging (stroom 1 als hierboven
genoemd). De afgezogen lucht wordt behandeld met zogenaamde, voor verwijdering van asbest
verplicht toe te passen, High Efficiency Particle (HEPA) filters met een als nihil te beschouwen
restemissie (in de aanvraag is een verwijderingsrendement van 99,999995 % vermeld). Deze emissie is
minimaal en de techniek kan als BBT worden beschouwd.
Op basis van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit dient voor de emissie van asbest (stofklasse sA1),
bij overschrijding van een grensmassastroom van 0,25 g/uur, te worden voldaan aan een emissie-eis
van 0,05 mg/Nm3 bij een actueel zuurstofpercentage.
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Ook de afgassen van de smeltovens kunnen asbestdeeltjes bevatten. De proceslucht van de smeltovens
wordt afgezogen en behandeld in een rookgasreinigingsinstallatie bestaande uit een naverbrander met
nabehandeling van afgassen met een actief koolfilter en doekenfilter.
PMC heeft kunnen aantonen dat voornoemde eis voor de grensmassastroom voor de onbehandelde
afgassen niet zal worden overschreden en voornoemde emissiegrenswaarde daarmee niet van
toepassing is.
Zoutzuur (HCl)
Bij het smeltprocedé kan in geval van met kunststoffen (PVC verpakkingsmateriaal) verontreinigd
staalschroot HCl worden gevormd.
Door PMC wordt in de aanvraag voor HCl de emissiegrenswaarde uit artikel 5.19 van het
Activiteitenbesluit van 8 mg/m3 bij 11% O2 als uitgangspunt gekozen.
In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit is voor HCl (stofklasse gA3), bij een overschrijding van een
grensmassastroom van 150 g/uur, een emissie-eis van 30 mg/Nm3 vastgelegd.
Ook het, voor deze inrichting niet direct van toepassing zijnde, BREF Afvalverbranding geeft voor de
emissie van zoutzuur een daggemiddelde waarde van 8 mg/Nm3 bij 11% O2.
De door PMC aangevraagde, als BBT te beschouwen, emissie van HCl achten wij milieuhygiënisch
acceptabel. Zowel voornoemde BREF als artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit zijn niet direct van
toepassing zijn op de inrichting.
Met betrekking tot de emissie van HCl van de centrale afgasbehandeling hebben wij, aangezien in
§ 3.2.1 van het Activiteitenbesluit hiertoe geen emissie-eis is opgenomen, op basis van artikel 3.9 lid 2
van het Activiteitenbesluit en aansluitende bij de in artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit voor gA3
opgenomen emissiegrenswaarde van 30 mg/m3, in het op te leggen maatwerkvoorschrift 2.1.1 een
emissiegrenswaarde voor HCl met omrekening naar een, als actueel te beschouwen,
zuurstofpercentage van 16,3% vastgelegd.
Fluor (als HF)
Ondanks het feit dat in het smeltproces geen fluorhoudende additieven worden toegepast, wordt in
verband met de in het metaalschroot aanwezige verontreiniging een emissie-eis voor HF aan
vergunninghouder opgelegd.
Door PMC wordt voor HF uitgegaan van de grenswaarde uit artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit van
1 mg/m3 bij 11% O2.
Op basis van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit geldt voor HF (stofklasse gA2), bij een
overschrijding van een grensmassastroom van 15 g/uur, een emissie-eis van 3 mg/Nm3.
Het BREF Afvalverbranding geeft voor de emissie van HF een daggemiddelde waarde van < 1 mg/Nm3
bij 11% O2.
De door PMC aangevraagde, als BBT te beschouwen, emissie van HF achten wij milieuhygiënisch
acceptabel.
Ook met betrekking tot de emissie van HF van de centrale afgasbehandeling hebben wij, aangezien in
§ 3.2.1 van het Activiteitenbesluit hiertoe geen emissie-eis is opgenomen, op basis van artikel 3.9 lid 2
van het Activiteitenbesluit en aansluitende bij de in artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit voor gA2
opgenomen emissiegrenswaarde van 3 mg/m3, in het op te leggen maatwerkvoorschrift 2.1.1 een
emissiegrenswaarde voor HF met omrekening naar een actueel zuurstofpercentage van 16,3%
vastgelegd.
Zwaveldioxide (SO2):
Door PMC wordt, gebaseerd op de emissie-eis uit artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit van 40 mg/m3
bij 11% O2 aangevraagd.
Op basis van de BREF Smederijen en gieterijen wordt een SO2-emissie van 20 tot 100 mg/Nm3 als BBT
gezien.
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Op basis van artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit dient met betrekking tot de emissie van SO2
(stofklasse gA4), bij een overschrijding van een grensmassastroom van 2 kg/uur, in onderhavig geval
te worden voldaan aan een emissiegrenswaarde van 50 mg/Nm3.
Wij hebben laatstgenoemde emissiegrenswaarde, met omrekening naar het actuele zuurstofpercentage
van 16,3%, in een op basis van artikel 3.9 lid 2 van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan
vergunninghouder op te leggen voorschrift 2.1.1 vastgelegd.
Stikstofoxiden (NOx)
De emissie van NOx (bestaande uit NO en NO2) betreft met name thermische NOx welke ontstaat
doordat de in een gedeelte van het te smelten materiaal aanwezige stikstof met zuurstof reageert
onder invloed van hoge temperaturen. Er wordt, op basis van artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit,
voor NOx een halfuur/daggemiddelde emissieconcentratie van 180 mg/Nm3 bij 11% zuurstof
aangevraagd met een jaarvracht van 19,3 ton.
De aangevraagde emissiewaarde zal worden gerealiseerd door de toepassing van een, in verband met
de temperatuur van het te behandelen afgas en het stofgehalte in onderhavig geval als BBT te
beschouwen, SNCR (Selective Non Catalytic Reduction), waarbij ammoniak in de afgassen wordt
geïnjecteerd.
Om te bepalen of de aangevraagde NOx-emissie, milieuhygiënisch acceptabel is, is getoetst aan de
emissiewaarden zoals aangegeven in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit (200 mg/Nm³)
en het BREF Afvalverbranding (daggemiddelde met een range van 40 tot 100 mg/Nm³ bij 11 % O2). Op
basis van de BREF Smederijen en gieterijen wordt een NOx-emissie van 10 tot 200 mg/Nm3 en een
vracht van 0,2 kg/ton als BBT gezien.
Vorenstaande in ogenschouw nemende en aangezien in § 3.2.1 van het Activiteitenbesluit hiertoe geen
NOx emissie-eis voor dit type aardgas gestookte stookinstallatie is opgenomen, hebben wij op basis
van artikel 3.9 lid 2 van het Activiteitenbesluit en aansluitende bij de in artikel 2.5 lid 7 van het
Activiteitenbesluit voor gA5 opgenomen emissiegrenswaarde van 200 mg/m3, in het op te leggen
maatwerkvoorschrift 2.1.1 een emissiegrenswaarde voor NOX met omrekening naar het actuele
zuurstofpercentage vastgelegd.
Emissie Zeer zorgwekkende stoffen
Met betrekking tot de emissiegrenswaarden voor ZZS, met eventuele vrijstellingsbepalingen (artikel 2.6
Activiteitenbesluit), alsook de controle van de emissies van ZZS dient te worden voldaan aan de van
toepassing zijnde, rechtstreeks geldende, bepalingen uit respectievelijk artikel 2.5 en 2.8 van het
Activiteitenbesluit en bijbehorende bepalingen uit artikel 2.21, 2.22 en 2.23 van de
Activiteitenregeling.
Voor de centrale afgassenbehandeling, zijnde een stookinstallatie, gelden voornoemde bepalingen uit
het Activiteitenbesluit niet. Het Activiteitenbesluit kent geen eisen voor de emissie van ZZS van
stookinstallaties. Daarnaast kennen de voor IPPC-installaties (ovens) van toepassing zijnde BREF’s ook
geen BBT-conclusies/emissie-eisen met betrekking tot ZZS.
Met betrekking tot de aangevraagde verwerking van verontreinigd metaalschroot zijn in deze de
emissie van kwik (Hg) en chroom VI (Cr VI) beschouwd.
Gezien de procesomstandigheden en de toegepaste rookgasreiniging kan de emissie de ZZS-stoffen
dioxinen/furanen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) als nihil worden beschouwd.
PMC vraagt vergunning voor de verwerking van - uit de aardolie- en gaswinningsindustrie afkomstig kwikhoudend metaalschroot van, met kwiksulfide scaling of kwikhoudend slib verontreinigde,
transportleidingen. In verband met de toepassing van chroom VI-houdende conserverende verven kan
het te verwerken schroot hiermee vervuild zijn en kan er emissie van Cr VI aan de orde zijn.
Hg en Cr VI betreffen onder de minimalisatieverplichting (MVP) vallende ZZS-stoffen. Voor deze stoffen
gelden op grond van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit de volgende eisen.
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Stof

Stofklasse

Grensmassastroom

Concentratie-eis

Vrijstellingsgrens

MTR

g/uur

mg/Nm3

kg/jaar

g/m3

Hg

MVP-1

0,15

0,05

0,075

0,05

Cr VI

MVP-1

0,15

0,05

0,075

0,0025

Toetsing immissieconcentratie:
Op grond van artikel 2.4 lid 5 dient de immissie concentratie te voldoen aan het maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR) van de immissieconcentratie van die stof, tenzij die MTR-waarde niet is vastgesteld
(conform artikel 2.4 lid 7 Activiteitenbesluit). In de aanvraag is voor kwik een toetsing aan de immissie
concentratie eis opgenomen.
In verband met de emissie van ZZS van deze nieuw op te richten installatie hebben wij in een, op basis
van artikel 3.9 lid 2 Activiteitenbesluit op te leggen, maatwerkvoorschrift vastgelegd dat installaties
bedoeld voor de verwerking van ZZS-houden afvalstoffen en de hiervoor toegepaste
emissiereducerende voorzieningen op een zodanige wijze zijn ontworpen, uitgerust, onderhouden en
geëxploiteerd, dat wordt voorkomen dat de emissies in de lucht van ZZS leiden tot overschrijding van
de voor de stoffen geldende MTR-waarden alsook de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden
of streefwaarden.
Minimalisatieverplichting:
Met betrekking tot minimalisatieverplichting is artikel 2.4 lid 2 van het Activiteitenbesluit voor deze
stoffen van toepassing. Voor zo ver van toepassing dient hierbij te worden aangesloten bij het
bepaalde in de rechtstreeks geldende artikelen 2.17 tot en met 2.20 van de Activiteitenregeling. Voor
deze nieuwe installatie hebben wij in een, op basis van artikel 2.4 lid 4 te stellen, maatwerkvoorschrift
een van artikel 2.4 lid 3 afwijkende informatieplicht voor de emissie van ZZS vastgelegd, waarbij is
voorgeschreven dat niet elke 5 jaar maar jaarlijks dient te worden gerapporteerd aan het bevoegd
gezag omtrent de emissie van ZZS in het voorgaande jaar en de mogelijkheden voor verdere reductie
van de emissie van ZZS.
Emissie van kwik:
Op basis van de BREF IJzer- en staalproductie wordt een emissieconcentratie voor Hg < 0,05 mg/Nm3
als BBT gezien. In artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit is voor kwik een, op basis van daggemiddelde,
emissie-eis van 0,05 mg/Nm3 bij een zuurstofpercentage in het afgas van 11 vol. % O2 vastgelegd.
Vorenstaande in ogenschouw nemende en aangezien in § 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geen
emissie-eis voor Hg is opgenomen, hebben wij op basis van artikel 3.9 lid 2 van het Activiteitenbesluit
en aansluitende bij de in artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit voor MVP1-stoffen opgenomen
emissiegrenswaarde van 0,05 mg/m3, in het op te leggen maatwerkvoorschrift 2.1.1 een
emissiegrenswaarde met omrekening naar het actuele zuurstofpercentage vastgelegd.
Op basis van de BREF IJzer- en staalproductie is het bij toepassing van inductie-ovens voor het smelten
van staal BBT om de emissie van kwik te vermijden door het zo veel mogen weren van kwikhoudende
ingangsmaterialen. Op basis van artikel 2.4 lid 2 van het Activiteitenbesluit dienen emissies van ZZS
naar de lucht zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum
beperkt.
Door PMC wordt periodiek kwikhoudend metaalafval uit de aardgas- en aardolie-industrie, betreffende
onder meer transportleidingen met aan de binnenzijde een kwiksulfide scaling-laag, ingenomen voor
verwerking. Door PMC wordt aangegeven dat met de verwerking van dit afval in een smeltoven en
reiniging van de hierbij vrijkomende kwikhoudende afgassen door middel van actief kool en toediening
van een kwikbindend absorptiemiddel, de emissie van kwik tot een minimum wordt gereduceerd en
daarmee is te verkiezen boven andere verwerkingsmethodieken (verwijdering kwiksulfide scaling uit de
leidingen en hergebruik metaal met restanten kwik in reguliere smeltovens).
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Met inachtneming van de te hanteren (in het AV-beleid vast te leggen) acceptatiecriteria voor
kwikhoudend metaalafval, de geldende minimalisatieverplichting voor de emissie van kwik, een
afdoende borging van de goede werking van de afgassenbehandeling (inclusief een extra
afvangmogelijkheid voor kwik) en de toegepaste (continue) monitoring van de emissie, wordt met de
vergunde restemissie invulling gegeven aan de minimalisatieplicht voor kwik.
Emissie overige zware metalen
In verband met verontreinigingen in het te verwerken metaalschroot kan er sprake zijn van een emissie
van de zware metalen lood (Pb), chroom (Cr) en cadmium (Cd). In de aanvraag is voor de emissie van
zware metalen aangesloten bij de emissiegrenswaarden uit artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit.
Voor de emissies van de som Cd en thallium (Th) geldt een emissie-eis van 0,05 mg/Nm3 bij 11 % O2.
Voor de som van de metalen antimoon (Sb), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu), Pb, mangaan (Mn),
nikkel (Ni) en vanadium (V) betreft dit 0,5 mg/Nm3 bij 11 % O2.
Wij hebben voor het te emitteren afgas een op artikel 2.5 van het Activiteiten gebaseerde emissie-eis
omrekening naar het actuele zuurstofpercentage in maatwerkvoorschrift 2.1.1 vastgelegd.
Dioxines en furanen
Bij smelten van PVC- of PCB-houdend metaalschroot en met gebromeerde verven behandeld metaal
kunnen dioxines en furanen (PCDD/F), zijnde ZZS, ontstaan. Daarnaast zouden mogelijk PCDD/F bij de
behandeling van afgassen met de rookgasreiniging kunnen worden gevormd. Echter, indien de
naverbrandingsinstallatie zodanig wordt uitgelegd dat de verblijftijd van het afgas in de
verbrandingsinstallatie minimaal 1,5 seconden is bij een temperatuur van meer dan 850 ºC, zal hiervan
geen sprake zijn.
Teneinde de temperatuur voldoende hoog te houden voor het vernietigen van asbest, is deze
verbrandingsinstallatie voorzien van een aardgasgestookte steunbrander. Voor de behandeling van
afgassen in de naverbrandingsinstallatie wordt, zoals in de aanvraag is aangegeven, uitgegaan van en
verblijftijd van minimaal 2 seconden bij een temperatuur van 1200 ºC.
Na het passeren van de DeNOx-installatie worden de afgassen, ten behoeve van het behandelen van de
afgassen met additieven en de toepassing van een doekenfilter, gekoeld. Vorming van dioxines en
furanen tijdens dit traject wordt voorkomen door toepassing van een snelle koeling door middel van
een quench.
Voor het afvangen van eventuele restanten dioxinen en furanen wordt aan de afgassen gefaseerd een
additief toegevoegd, bestaande uit een mengsel van kleimineralen (70 – 80%) en actief kool (20 - 30%).
Het toegevoegde additief wordt (incl. de opgenomen dioxinen/furanen) afgevangen met een
doekenfilter. Op basis van de BREF IJzer- en staalproductie kan deze behandeling van afgassen als BBT
worden gezien.
In de aanvraag wordt voor het onbehandelde afgas uitgegaan van een maximale concentratie aan
dioxinen en furanen van 0,1 ng/Nm3. De concentratie dioxinen en furanen in het te emitteren afgas
kan daarmee nihil worden beschouwd.
De emissie-eis voor dioxines en furanen volgens het BREF Afvalverbranding alsook artikel 5.19 van het
Activiteitenbesluit betreft 0,1 ngTEQ/Nm3 bij een zuurstofpercentage van 11%. Met de aangevraagde
emissieconcentratie wordt ruimschoots aan deze BBT-norm voldaan. Vanwege de hiervoor beschreven
maatregelen met betrekking tot de afgassenbehandeling, in combinatie met de geringe kans dat
dioxinen en furanen zullen worden gevormd bij het smelten van de ingangsmaterialen, hebben wij
geen emissie- en meetvoorschriften voor deze componenten vastgelegd in deze vergunning.
Koolmonoxide (CO)
Koolmonoxide kan vrijkomen als gevolg van onvolledige verbranding van de afgassen. De op basis van
artikel 5.19 van het Activiteitenbesluit aangevraagde CO-emissie bedraagt 30 mg/Nm3 bij een
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zuurstofgehalte van 11%. Het BREF Afvalverbranding geeft voor het daggemiddelde een emissie-eis van
5 tot 30 mg/Nm³ bij 11 % O2. Afdeling 2.3 kent geen emissiegrenswaarde voor koolmonoxide.
Gezien de procesomstandigheden en met aard van de procesvoering van de naverbrandingsinstallatie
voor afgassen en een borging van een goede werking van deze installatie door middel van
gestructureerd onderhoud en inspectie, wordt de vorming van CO ons inziens in voldoende mate
voorkomen en achten wij het niet noodzakelijke (maatwerk) emissie- en meetvoorschriften voor CO
aan de vergunning te verbinden.
Emissie vluchtige koolwaterstoffen
Gezien de acceptatiecriteria voor de te verwerken afvalstoffen (mate waarin deze kunststof bevatten) en
gezien de wijze waarop de rookgasreiniging is uitgelegd en de procescondities waaronder deze in
bedrijf is, is de restemissie koolwaterstoffen (vluchtige koolwaterstoffen (VOS), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) te verwaarlozen. Hiertoe worden daarom geen
emissiegrenswaarden of meetverplichtingen via maatwerkvoorschriften opgelegd.
Ammoniak (NH3):
De afgassen van de verbrandingsinstallatie worden behandeld met een DeNOx-installatie, betreffende
een selectieve non-katalytische reductie (SNCR). Als gevolg van het toepassen van deze, als BBT te
beschouwen, SNCR kan een ammoniak-slip optreden. Het vrijkomen van ammoniak-slip is erg
afhankelijk van de keuze en het optimaliseren van het reagens. Bij PMC wordt ammoniak-oplossing
gebruikt dat een hogere ammoniak-slip veroorzaakt dan wanneer ureum zou worden gedoseerd. Bij
het gebruik van ureum kan er echter een emissie van schadelijk lachgas (N2O) optreden.
Door PMC is aangegeven dat met betrekking tot de emissie van ammoniak zal worden voldaan aan de
in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit vastgelegde emissiegrenswaarde van 30 mg/Nm3.
De van toepassing zijnde BREF’s kennen geen, als BBT te beschouwen, emissie-eis voor NH3.
Met betrekking tot het te emitteren afgas hebben wij in maatwerkvoorschrift 2.1.1, op basis van
laatstgenoemde waarde, een emissie-eis bij actueel zuurstofpercentage vastgelegd.

Emissies overige stookinstallaties
Met betrekking tot de emissies van aardgasgestookte cv-installaties (vermogen < 400 kW thermisch)
dient te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 1 onder c van het Activiteitenbesluit.
Keuring en onderhoud van dergelijke installaties volgt rechtstreeks uit artikel 3.10p van het
Activiteitenbesluit. Hiertoe worden geen voorschriften aan de vergunning verbonden.
Met betrekking tot de emissies van het binnen de inrichting aanwezige diesel noodstroomaggregaat
zijn op basis van het Activiteitenbesluit, vanwege een bedrijfstijd (alleen testuren) van minder dan 500
uur per jaar (artikel 3.7 lid 1 onder b Activiteitenbesluit), geen emissiegrenswaarden van toepassing.

Emissie stof belading silo calciumhydroxide
Om een emissie van stof als gevolg van het beladen van de silo voor calciumhydroxide te voorkomen,
dient de bij belading vrijkomende verdringinglucht via een doekenfilter dient te worden geleid. Met
toepassing van een doekenfilter moet worden voldaan aan de, op basis van artikel 2.5 lid 2 onder a van
het Activiteitenbesluit rechtstreeks geldende, emissie-eis van 5 mg/Nm3.

Diffuse emissie asbesthoudend stof op- en overslag slakken en residu afgasreiniging
De voor de ruimteventilatie toegepaste (parallel geschakelde) HEPA-filters worden afwisselend
vervangen. Dit vindt geheel inpandig plaats. Het asbesthoudende filtermateriaal wordt meeverwerkt in
de smeltovens of afgevoerd als gevaarlijk afval.
De bij het smeltproces van PMC vrijkomende slakken bevatten volgens proeven geen asbest en het
mogelijk nog aanwezige vezelmateriaal heeft geen carcinogene eigenschappen. De bij het smeltproces
vrijkomende slakken zouden daarmee als een inert materiaal kunnen worden beschouwd.
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Met betrekking tot diffuse emissie van stof als gevolg van op- en overslag van inerte materialen is
bepaalde paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. In de BREF IJzer- en staalproductie
zijn BBT-conclusies opgenomen met betrekking tot het voorkomen van diffuse emissie van stof als
gevolg van op- en overslag van slakken.
De aanwezigheid van asbestvezel in de slakken is echter niet geheel uit te sluiten bij verwerking van
relatief volumineus asbesthoudend metaal schroot dat veel vrij (niet hechtgebonden) asbest bevat.
Dat geldt ook voor het vrijkomende residu van de rookgasreiniging.
Tot dat in voldoende mate is aangetoond (op welke wijze en onder welke procescondities) dat deze
reststromen geen asbest meer bevatten, dient de overslag van vrijkomende slakken/residu uitsluitend
inpandig onder geconditioneerde omstandigheden plaats te vinden. Dit hebben wij in een, op basis van
artikel 2.7 lid 2 van het Activiteitenbesluit op te leggen, maatwerkvoorschrift 2.5.1 vastgelegd.
Transport en opslag van deze afvalstoffen op het buitenterrein mag uitsluitend plaats vinden in
volledig gesloten verpakking/containers.

Bijzondere omstandigheden (opstart, onderhoud, storingen/calamiteiten)
Bij het opstarten van het proces, bij onderhoudswerkzaamheden aan, storingen in en calamiteiten
binnen de procesvoering of de emissiebeperkende voorzieningen kunnen verhoogde emissies naar de
omgeving optreden. In de aanvraag is met betrekking voorkomen van de emissie van ongereinigde
afgassen het volgende aangegeven:
•

Wanneer de naverbrandingsinstallatie en/of de quench-koeling en/of het doekenfilter buiten
gebruik zijn, worden de inductieovens en gieterij direct afgeschakeld;

•

De naverbrandingsinstallatie en quench-koeling worden in de juiste volgorde af- en
aangeschakeld, zodat er geen geconcentreerd condensaat ontstaat bij de quench wat kan leiden
tot piekemissies bij een opstart en wordt er gezorgd voor voldoende tijd voor verdamping;

•

Bij stroomstoringen wordt de elektriciteitsvoorziening voor de chemische reiniging van de afgassen
(SNCR, toediening additieven), de HEPA-luchtfilters en ventilatoren die gassen afzuigen geborgd
door middel van een noodstroomvoorziening;

•

De parallel geschakelde HEPA-luchtfilters zijn zo gedimensioneerd dat bij een storing van één van
de filters de overige nog voldoende capaciteit hebben om de afgezogen lucht te behandelen;

•

Door het monitoring van de drukval, wordt de goede werking van HEPA-luchtfilters continu
gemonitord. Bij het oplopen van de drukval (bijvoorbeeld door het vervuilen) of een te kleine
drukval (bijvoorbeeld door een schuur) wordt direct ingegrepen;

•

Automatisering van de aansturing van het smeltproces en de rookgasreiniging en een hieraan
gekoppelde elektrische voorbereiding voor een geautomatiseerde noodstroomvoorziening (UPS +
noodstroomaggregaat).

Wij beschouwen deze te treffen maatregelen als BBT. Wij achten het niet nodig hiertoe aanvullende
(maatwerk)voorschriften aan deze vergunning te verbinden.

Controleren van emissies
Volgens artikel 5.5, lid 4 onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften
worden opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan.
Daarbij moet de wijze van bepaling worden aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode
en frequentie van de bepaling. Ook de procedure en de organisatie voor de beoordeling van de
verkregen gegevens alsmede de registratie van die gegevens moet worden gereguleerd.
Daarnaast wordt ook in het BREF Monitoring nader ingegaan op het inrichten van een
monitoringregeling voor emissies in verschillende situaties. Voor de concrete invulling van de
monitoring van emissies naar lucht geeft het BREF Smederijen en gieterijen aan dat een continue
meting van NOx, SO2 en stof als BBT moet worden gezien.

27

Met betrekking tot controle van emissies zijn bepalingen vastgelegd in artikel 2.8 lid 3 van het
Activiteitenbesluit en artikel 2.21, 2.22 en 2.23 van de Activiteitenregeling. Maar deze artikelen worden
in verband met het geldende artikel 3.9 van het Activiteitenbesluit uitgesloten.
Voor onderhavige IPPC-inrichting dient daarnaast rekening te worden gehouden met BBT-conclusies
voor het meten en registreren van emissie naar lucht.
In de, voor middelgrote stookinstallaties geldende, § 3.2.1 van de Activiteitenregeling zijn bepalingen
opgenomen voor monitoring van emissies. Deze zijn echter niet van toepassing voor de door PMC
toegepaste naverbrandingsinstallatie.
In de aanvraag is niet uiteengezet op welke wijze de monitoring van emissies naar lucht zal worden
uitgevoerd. Wij zullen hiertoe daarom maatwerkvoorschriften aan vergunninghouder op te leggen.
Artikel 3.9 lid 2 van het Activiteitenbesluit geeft aan dat het bevoegd gezag in het belang van de
bescherming van het milieu maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot emissies van
stookinstallaties en daarmee ook ten aanzien van de monitoring van deze emissies.
In de aan deze beschikking, op basis van voornoemde artikel, verbonden maatwerkvoorschriften 2.2.1
tot en met 2.2.17 is vastgelegd op welke wijze met controlemetingen moet worden bepaald of aan de
gestelde emissiegrenswaarden wordt voldaan en hoe de controlemetingen dienen te worden
uitgevoerd.
Hierbij hebben wij, naast de in artikel 2.8 lid 3 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.21, 2.22 en 2.23
van de Activiteitenregeling opgenomen bepalingen, onder meer de volgende specifieke zaken in
overweging genomen:
•

artikel 5.5 van het Bor;

•

de BREF Monitoring;

•

de BREF Smederijen en gieterijen;

•

paragraaf 3.7 van de NeR;

•

de samenstelling van de ingangsmaterialen;

•

continue procesvoering;

•

getroffen emissiebeperkende maatregelen/voorzieningen;

•

mogelijke hinder en/of milieurisico’s;

•

mogelijke bijdrage monitoring aan proces- en/of emissiebeheersing.

Met betrekking tot emissies van ZZS zijn in maatwerkvoorschriften 2.3.1 en 2.3.2 bepalingen
opgenomen voor de monitoring van de emissies van ZZS.
Ten aanzien van de monitoring van de emissies van de toegepaste stookinstallaties zijn geen
(maatwerk)voorschriften opgenomen en dient te worden voldaan aan de rechtstreeks van toepassing
zijnde, bepalingen uit § 3.2.1 van het Activiteitenbesluit.
De resultaten van emissiemetingen dienen te worden opgenomen in/inzichtelijk zijn via het
registratiesysteem volgens voorschrift 1.5.1 en 1.5.2 van deze vergunning en gedurende ten minste
vijf jaren te worden bewaard.

Inspectie- en onderhoud emissiebeperkende voorzieningen
Emissiebeperkende voorzieningen moeten regelmatig aan controles/inspecties en onderhoud worden
onderworpen, opdat een goede werking van dergelijke installaties wordt gewaarborgd.
Inspectie en onderhoud van de, voor de reductie van de emissies naar lucht, toegepaste nageschakelde
technieken dient expliciet onderdeel uit te maken van het voor de inrichting in werking te hebben
onderhouds- en inspectieprogramma zoals voorgeschreven in voorschriften 17.1 en 1.7.2.
De binnen de inrichting toegepaste nageschakelde technieken bestaan uit een centrale
afgasbehandeling en een voor de ventilatielucht toegepaste onderdrukinstallatie met afzuiging van via
absoluutfilters (HEPA-filters) voor afvang van asbesthoudend stof.
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De centrale afgasbehandeling bestaat uit een SCNR DeNOx-installatie, een (quench) koeling, een
filtratie met actief kool met toevoeging van additieven voor afvang van kwik en restemissie
dioxinen/furanen en uiteindelijk een doekenfilter.
Met betrekking tot de inspectie en onderhoud van deze voorzieningen hebben wij in voorschrift 2.4.1
het beschikbaar hebben van specifieke instructies voor personeel voor de inspectie en het onderhoud
van voornoemde emissiebeperkende voorzieningen vastgelegd.

Luchtkwaliteit
Met betrekking tot de inrichting van PMC is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd (hoofdstuk 3 van
het bij de aanvraag gevoegde luchtonderzoek) om inzicht te geven in de invloed van PMC op de
luchtkwaliteit. In dit onderzoek zijn o.a. de emissies vanuit het proces (de schoorsteen) en
transportmiddelen binnen de inrichting (personenauto’s, vrachtauto’s) meegenomen.
Bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, Titel 5.2, van de Wm. Artikel
5.16, lid 1, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden,
opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is
dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen
belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d
van deze wet, kunnen wij tot vergunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen
wordt voldaan:
a.

aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na
het tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen
grens- of richtwaarden;

b.

aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg
van vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename
van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening
samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering);

c.

aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;

d.

de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in
elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.

Het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)", aangeduid als Besluit NIBM, legt
vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof
in de omgevingslucht. Dat is het geval wanneer aannemelijk is, dat het project een toename van de
concentratie van fijn stof (PM2,5 en PM10) of stikstofdioxide (NO2) in de omgevingslucht veroorzaakt die
niet meer bedraagt dan 3 % van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt momenteel
overeen met een maximale toename van 1,2 µg/m3 voor zowel PM10 als NO2. Ten behoeve van de
uitvoering van deze regelgeving is in mei 2008 de "Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende
mate bijdragen (NIBM)" door het toenmalige Ministerie van VROM opgesteld.
Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als
toetsingscriteria in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd.
Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht, die niet mag worden
overschreden. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (RBL2007), voortvloeiend uit de "Wet
luchtkwaliteit", is aangegeven hoe immissieberekeningen moeten worden uitgevoerd en waar de
immissiegrenswaarden van toepassing zijn. De grenswaarden zijn niet van toepassing op de werkplek
en op plaatsen waar het publiek normaal gesproken geen toegang heeft. Dit betekent dat toetsing van
de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting, “daar waar mensen kunnen worden
blootgesteld”.
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Verder wordt bij de beoordeling van de luchtkwaliteit het blootstellingscriterium gehanteerd. Dit houdt
in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van
mensen plaatsvindt. Het gaat daarbij om de blootstellingsperiode, die in vergelijking tot de
middelingstijd van de grenswaarde significant is.
PMC emitteert onder andere de in navolgende tabel opgenomen stoffen, welke een beïnvloeding van de
luchtkwaliteit kunnen geven. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt, is vastgelegd in
immissieberekeningen welke in bijlage M1 van de aanvraag zijn opgenomen. De berekeningen zijn
conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model.
Vervolgens zijn de resultaten van deze berekeningen getoetst aan de geldende luchtkwaliteitseisen.
Voor de genoemde stoffen luiden de luchtkwaliteitsnormen als volgt:
Stoffen luchtkwaliteitstoets
Stof

Afkorting

fijn stof

PM2,5
PM10

Luchtkwaliteitsnorm

Status

25

g/m3

als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde

40

g/m3

als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde

50

g/m3

als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie,

waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
stikstofdioxide*

NO2

200 g/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij

grenswaarde

geldt dat deze maximaal achttien maal per kalenderjaar
mag worden overschreden
zwaveldioxide

SO2

350 g/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij

grenswaarde

geldt dat deze maximaal vierentwintig maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
125 g/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde
concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal drie maal
per kalenderjaar mag worden overschreden
koolmonoxide

CO

10.000 g/m3 als acht-uurgemiddelde concentratie**

grenswaarde

kwik

Hg

0,05 g/m3 als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde

lood

Pb

cadmium
*

Cd

0,5

g/m3

0,005

als jaargemiddelde concentratie

g/m3

als jaargemiddelde concentratie

grenswaarde
grenswaarde

De geëmitteerde stikstofoxide (NOx) bestaat deels uit stikstofmonoxide (NO), deels uit stikstofdioxide
(NO2). Alleen voor NO2 is een grenswaarde geformuleerd. Bij de bepaling van de concentraties NO2 in
de buitenlucht wordt rekening gehouden met de omzetting in de atmosfeer van NO naar NO2.

**

Voor koolmonoxide wordt veelal een equivalente toets toegepast. 3600 g/m3 als 98 percentiel van
de uurgemiddelde concentratie.

Nieuw Nationaal Model:
Het Nieuw Nationaal Model (NNM) is gebaseerd op een zogenaamd Gaussisch pluimmodel. Met het
Gaussisch pluimmodel kan de concentratie op een bepaald punt in de omgeving van de bron (het
zogenaamde receptorpunt), uitgaande van meteorologie-, bron- en omgevingsparameters, berekend
worden. Gebruikelijk is dat voor een goed beeld van de gevolgen van de emissie van de bron(nen) de
concentraties of aantal overschrijdingen op meerdere receptorpunten berekend worden.
Het model doet een voorspelling van de toekomstige luchtkwaliteit. Omdat wel de toekomstige
emissies van de bedrijven bekend zijn, maar uiteraard niet de toekomstige meteorologische
parameters, wordt er van uit gegaan dat de meteorologie over de jaren 1995 tot en met 2004
representatief is voor toekomstige jaren. Dit is in overeenstemming met artikel 73 van de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007.
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Afhankelijk van de aard van de verontreinigende stof en de bijbehorende luchtkwaliteitsnormen kan uit
deze gegevens op elk receptorpunt de jaargemiddelde concentratie of het aantal overschrijdingsuren
of -dagen berekend worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met verlies (door depositie) of
vorming (NO kan omgezet worden in NO2) van luchtverontreinigende stoffen. Dergelijke effecten
worden in de berekening met het NNM meegenomen.
Bij het toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen dient de totale concentratie in ogenschouw genomen te
worden, dus niet alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt wordt, doch ook die
van alle andere bronnen. In de praktijk komt dat er op neer dat ten eerste nagegaan moet worden hoe
groot de achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting is. Vervolgens moet de bijdrage van
de bronnen daarbij opgeteld worden. Het NNM maakt voor berekening van de concentraties van de
stoffen als bedoeld in titel 5.2 van de Wm, in samenhang met Bijlage 2 bij de Wet, gebruik van
achtergrondconcentraties uit het zogenaamde GCN–bestand (GCN staat voor “Grootschalige
Concentratiekaarten Nederland”), een en ander in overeenstemming met artikel 73 van de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007.
De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente implementatie van het Nieuw
Nationaal Model (cf. artikel 75 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Op basis van het bij de
aanvraag ingediende luchtkwaliteitsonderzoek (zie bijlage M1 van de aanvraag) is per
luchtverontreinigende component het volgende geconcludeerd waarbij voor de te beoordelen plaatsen
het toepasbaarheidscriterium en blootstellingscriterium zijn meegenomen.
Fijn stof (PM2,5 en PM10)
De bijdrage van PMC is, op basis van de stofemissie (PM10) van aangevraagde bronnen, 0,03 g/m3. De
jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM10 bedraagt ter plaatse van de woningen in Borgsweer en
Farmsum < 18 g/m3. Voor PM2,5 betreft dit < 2,5 g/m3.
De bijdrage van de overige bronnen op Oosterhorn bedraagt circa 0,3 g/m3. De jaargemiddelde
concentratie is/blijf afgerond 18,3 g/m3. De grenswaarde van 40 en 25 g/m3 worden niet
overschreden. Het aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie PM10 hoger is dan 50 g/m3 is
berekend op 4 dagen per jaar. De grenswaarde van 35 dagen per jaar wordt ook niet overschreden.
Indien alle PM10 wordt beschouwd als PM2,5 is er eveneens geen overschrijding van de hiervoor
geldende grens 25 g/m3.
Stikstofdioxide (NO2)
Bij de verbranding wordt NOx (mengsel van NO en NO2) geëmitteerd. Voor de toetsing aan de
luchtkwaliteit worden de NO2 componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de NO2
concentratie rekening gehouden met de omvorming van NO naar NO2 onder invloed van ozon.
De jaargemiddelde achtergrondconcentratie bedraagt ter plaatse van de woningen in Borgsweer en
Farmsum 10 tot 15 g/m3. De bijdrage van de overige bronnen op Oosterhorn bedraagt circa
1,1 g/m3. De maximale bijdrage van PMC is berekend op 1,38 g/m3. De grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie (40 g/m3) wordt ruim onderschreden. De grenswaarde voor de
uurgemiddelde concentratie is minder streng dan de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie. Uit de berekeningen blijkt dan ook dat de uurgemiddelde grenswaarde van 200 g/m3
maximaal 1 maal per jaar wordt overschreden. Geconcludeerd wordt dat in geval van NO2 de
luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden.
Zwaveldioxide (SO2)
Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt voor zwaveldioxide dat de grenswaarde en het aantal
overschrijdingen van zowel de uurgemiddelde concentratie (24 keer/jaar) als de 24-uurgemiddelde
concentratie (3 keer/jaar) niet worden overschreden. De maximale SO2-bijdrage van PMC bedraagt
slechts 0,02 g/m3. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie bedraagt ter plaatse van de woningen
in Borgsweer en Farmsum 1 tot 2 g/m3.
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Koolmonoxide (CO)
Voor koolmonoxide geldt een luchtkwaliteitsnorm van 10.000 g/m3 als hoogste 8-uurgemiddelde
concentratie. Berekening van de hoogste 8-uurgemiddelde concentratie is erg onnauwkeurig, daarom
wordt er over het algemeen getoetst aan de 98-percentiel van de 8-uur gemiddelde waarde van 3.600
g/m3. Deze waarde wordt gezien als equivalent (zie hiervoor o.a. Luchtnormen voor 31 prioritaire
stoffen, RIVM Rapport 601357003/2011). De berekende concentratie als gevolg van de inrichting plus
de achtergrondconcentratie plus de overige bronnen zal de 8-uurgemiddelde concentratie van 10.000
g/m3 zeker niet overschrijden.
Zware metalen (Hg, Pb en Cd)
Uit de luchtkwaliteitstoets komt naar voren dat, berekend op basis van de emissie van kwik, de met
betrekking tot kwik, lood en cadmium gestelde maximale jaargemiddelde concentratie ruim worden
onderschreden.
Conclusie luchtkwaliteit:
Het bepaalde in artikel 5.16 van de Wm staat het verlenen van de door PMC aangevraagde vergunning
niet in de weg, omdat de concentratie in de buitenlucht lager is dan de luchtkwaliteitsnormen voor de
luchtverontreinigende stoffen. Daarbij is rekening gehouden met de achtergrondconcentratie,
vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten van de inrichting.

3.10 Geurhinder
Geurhinder
Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de
Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet
veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en
het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het
aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en
kan op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning worden
verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden
de geuremissies in de vergunning beoordeeld. Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als
aanvaardbaar wordt beschouwd. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau
worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel. 2.7a van het
Activiteitenbesluit. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in
overeenstemming met het BBT-principe (BBT moet worden toegepast).
De provincie Groningen hanteert voor de beoordeling de werkwijze toegepast die is afgeleid van de
hindersystematiek uit de NeR, die nu is opgenomen in de handleiding Geur. De hindersystematiek
ontbeert echter een toetsingskader. Hiertoe geeft de hindersystematiek de mogelijkheid tot het
hanteren van een eigen geurbeleid. Op 13 december 2016 heeft Gedeputeerde Staten van Groningen
voor het laatst een provinciaal geurbeleid vastgesteld. Daarmee is voor het aspect geur bepaald hoe wij
in de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgaan met onze
bevoegdheid.

Beoordeling geursituatie
In de aanvraag is met betrekking tot de emissie van geur aangegeven dat, gezien de aard en
samenstelling van de te verwerken afvalstoffen, de hierbij vrijkomende emissies, de voor deze emissies
toegepaste nageschakelde technieken en de ligging van de inrichting ten opzichte van geurgevoelige
objecten (woningen), een significante geuremissies en/of geurhinder ten gevolge van de voorgenomen
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bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten. Potentiële geurbronnen zouden het uitdampen van slakken en
de vorming van zwavelwaterstof (H2S) in de rookgasreiniging kunnen zijn.
Wij onderschrijven de conclusie van PMC. PMC wordt met betrekking tot de emissie van geur geacht te
voldoen aan het bepaalde in artikel 2.7a lid 1 van het Activiteitenbesluit waarbij geurhinder bij
geurgevoelige objecten wordt voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is, de geurhinder tot
een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.
Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.7a lid 2 van het Activiteitenbesluit, indien het redelijk
vermoeden bestaat dat niet aan aanvaardbaar geurhinderniveau wordt voldaan, besluiten dat een
rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd en kunnen bij maatwerkvoorschrift (artikel 2.7a lid 3
en 4 Activiteitenbesluit) eisen met betrekking toe te passen (aanvullende) geurreducerende
maatregelen en voorzieningen worden opgelegd. Wij achten het niet noodzakelijk hiervan gebruik te
maken.
De voor de inrichting van toepassing zijnde BBT-conclusies bevatten geen (voor de inrichting toe te
passen) bepalingen met betrekking tot (het voorkomen dan wel reduceren van) geurhinder.

3.11 Geluid
Voor de beoordeling van het aspect geluid van de inrichting is door HaskoningDHV een akoestisch
onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag. De
gehanteerde uitgangspunten en resultaten zijn vastgelegd in een bij de aanvraag gevoegd akoestisch
onderzoeksrapport (referentie I&BBE9880R006F0.5 (finale versie), d.d. 14 september 2017, bijlage M2
aanvraag).

Toetsingskader
Industrielawaai dient te worden getoetst aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale
geluidsniveaus en de invloed van indirecte geluidshinder.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:
Onder het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) wordt verstaan, een energetische sommatie
van deel geluidsbronnen in de te beoordelen etmaalperioden waarin deze geluidsbronnen in werking
zijn. Met dit geluidsniveau wordt in feite bepaald of sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau in
een omgeving met geluidsgevoelige bestemmingen. Omdat de inrichting is gevestigd op een
industrieterrein waarop grote lawaaimakers zijn en zich kunnen vestigen (inrichtingen genoemd in
bijlage 1, onderdeel D van het Bor), is dit industrieterrein op grond van artikel 52 Wet geluidhinder
(Wgh) voorzien van een geluidzonegrens. Met het bestemmingsplan facetplan-Geluidzone is deze
geluidszonegrens op grond van artikel 41, lid 1 van de Wgh gewijzigd (Besluit facetplan geluidzone
d.d. 25 juni 2013).
Op deze geluidszonegrens geldt een wettelijke geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Met
deze zone wordt beoogd het industrielawaai ruimtelijk te begrenzen waardoor een aanvaardbaar
leefklimaat in gebieden met geluidsgevoelige bestemmingen blijft gehandhaafd. Binnen deze
geluidzone zijn tevens geluidsgevoelige bestemmingen gevestigd die tevens dienen te worden
beschermd tegen industrielawaai. Als gevolg van de industrie op dit industrieterrein worden deze
bestemmingen belast met een hoger geluidsniveau dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)
etmaalwaarde. De Wgh maakt het mogelijk om onder voorwaarden deze bestemmingen met een hoger
geluidsniveau bescherming te gaan bieden. Een van deze voorwaarden is dat de gevelwering van deze
bestemmingen over een voldoende geluidsisolerend vermogen beschikt zodat de binnen
geluidsgrenswaarden van geluidsgevoelige gebruikersruimten, zoals genoemd in het bouwbesluit, niet
worden overschreden. Hierin wordt onderscheid gemaakt in bestaande situaties (situaties ten tijde van
de vaststelling geluidszone en geluidssanering) en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een
ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde. Voor nieuwe situaties geldt een
ontheffing tot maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde.
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Het aangevraagde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, dat op grond van een representatieve
bedrijfssituatie is bepaald, mag niet zorgdragen voor een overschrijding van de wettelijke
geluidsgrenswaarden op de geluidszone en op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen gelegen
binnen deze zone.
Zonetoets:
Om te voorkomen dat het industrielawaai de wettelijke geluidsgrenswaarden op de geluidszone en op
geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone overschrijden wordt door de gemeente Delfzijl
het industrielawaai beheerd met behulp van een zonebeheer rekenmodel. Een geluidsbijdrage die
wordt aangevraagd wordt gecumuleerd met het overige industrielawaai getoetst op de wettelijke
geluidsgrenswaarden.
Tevens heeft de gemeente een zonebeheerplan vastgesteld. Het doel met dit zonebeheerplan is tevens
te toetsen aan de vastgestelde geluidsreserveringen van bebouwde en braakliggende kavels. Hiermee
wordt beoogd de verdeling van industrielawaai over de geluidszone beter en nauwkeuriger te kunnen
beheren.
Maximale geluidsniveaus:
Maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn kortstondige verhogingen van een geluidsniveau, veroorzaakt
door een activiteit. Het hinderaspect van deze kortstondige verhogingen van geluidsniveaus dient te
worden getoetst aan de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening 1998. De
Handreiking adviseert in streef- en grenswaarden die beoordeeld dienen te worden op een gevel van
de te beschermen geluidsgevoelige bestemming. Als streefwaarde wordt een geluidswaarde
gehanteerd die 10 dB boven het gemiddeld geluidsniveau ligt. Als grenswaarde adviseert de
Handreiking een waarde te hanteren die niet hoger is dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Is het maximale geluidsniveau lager dan de streefwaarde
dan kan men concluderen dat deze geluidsniveaus worden gemaskeerd door het heersend gemiddeld
geluidsniveau als gevolg van het industrieterrein (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) en geen
sprake is van hinder als gevolg van activiteiten die deze kortstondige geluidsniveaus veroorzaken. In
dit geval is het niet noodzakelijk om geluidsgrenswaarden in voorschriften vast te leggen.
Indirecte hinder:
Onder indirecte hinder wordt verstaan geluidshinder die buiten de inrichting plaatsvindt die direct het
gevolg zijn van de activiteiten binnen de inrichting. In meeste gevallen wordt indirecte hinder door
transportbewegingen van en naar de inrichting veroorzaakt. Omdat de inrichting is gelegen op een
geluidsgezoneerd industrieterrein hoeft op grond van jurisprudentie indirecte hinder niet te worden
beoordeeld. Wanneer dit wel zou gebeuren, zou het speciale regime van de Wgh, dat er onder meer van
uitgaat dat een verruiming van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is
toegestaan, worden doorkruist.
Uit jurisprudentie (uitspraak Raad van State van 24 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5749 komt naar voren

dat dit evenwel niet betekent dat in de vergunning in het geheel geen voorschriften zouden kunnen
worden opgenomen ter beperking van geluidhinder van transportbewegingen die aan het werking zijn
van de inrichting kunnen worden toegerekend. Met name dienen middelvoorschriften ten aanzien van
deze transportbewegingen te worden gesteld indien dit noodzakelijk en mogelijk is ter voorkoming
dan wel beperking van geluidhinder. In onderhavig geval achten wij het niet noodzakelijk dergelijke
middelvoorschriften op te nemen.

Beoordeling geluidsbelasting
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dient te worden beoordeeld op grond van de
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representatieve bedrijfssituatie. Dit is de bedrijfssituatie waarbij de voor de geluidproductie relevante
omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen
etmaalperiode.
De relevante geluidbronnen zijn de verkeersbewegingen op het terrein met vrachtwagens en heftrucks;
de uitpandig opgestelde installaties, zoals de ventilatie- en koelunits en rookgasreiniging, en de
geluidafstraling van een aantal bedrijfshallen, waaronder de bunker, de opslagruimte met
schrootschaar en de ovenruimte met trilplaat. In deze hallen heerst een relatief hoog binnenniveau van
95 dB(A), in de overige ruimten zijn de binnenniveaus significant lager. Hoge binnenniveaus treden op
bij het knippen en shredderen van staal, het storten van materiaal in de bunker en het laden van de
oven met behulp van een trilplaat.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de zonepunten bedraagt ten hoogste 18
dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Op de maatgevende woning aan de Geefsweersterweg 6
bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 26 dB(A) in de dagperiode en 23 dB(A) in de avond- en
nachtperiode.
Zonetoets:
Door de gemeente Delfzijl is een zonetoets (“Zonetoets Purified Metal Company (PMC) aan de
Oosterwierum te Farmsum”, rapportnummer 4708-56/NAA/jd/1, d.d. 9 augustus 2017) uitgevoerd,
waarbij de geluidsbelasting is getoetst aan de grenswaarden die gelden voor het op grond van de Wgh
gezoneerde industrieterrein Oosterhorn en het hiervoor vastgestelde geluidverdeelplan
(zonebeheerplan).
Uit de beoordeling blijkt dat voor de inrichting van PMC op de beoordelingspunten voor de dagperiode
ten minste 2.0 dB en voor de avond- en nachtperiode ten minste 1.2 dB minder geluidruimte wordt
aangevraagd dan gereserveerd in het geluidverdeelplan.
Door inpassing van PMC 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 aangevraagde ruimte is volgens de regels van het geluidverdeelplan Oosterhorn inpasbaar in het
zonebeheermodel.

Conclusie
Op grond van de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename in
het geluidsniveau op de wettelijke beoordelingspunten, zodat er sprake is van een milieu hygiënisch
aanvaardbaar hinderniveau. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot (de
bepaling van) het vergunde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (voorschrift 5.1 en 5.2).
Omdat het akoestisch onderzoek uitgaat van een prognose van de uitstraling van industrielawaai
vinden wij het noodzakelijk dat er na het in gebruik nemen van de inrichting een
evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd. Hiertoe is voorschrift 5.3 in deze vergunning opgenomen.

3.12 Acceptatie en bebe-/verwerking van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen

Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen
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 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 (en artikel 10.14 van de Wm). Het in Nederland geldende afvalstoffenbeleid is in het
Landelijke afvalbeheerplan (LAP) neergelegd.
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer.
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die,
op basis van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, in het huidige artikel 10.4 van de Wm is
opgenomen en als volgt is samen te vatten:
a.

preventie;

b.

voorbereiding voor hergebruik;

c.

recycling;

d.

andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;

e.

veilige verwijdering.

In het van kracht zijnde artikel 10.4 van de Wm is de volgende, in de sectorplannen van het LAP als
minimumstandaard opgenomen, prioriteitsvolgorde verwoord:
a.

het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt (preventie);

b.

bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van
stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen
voor het milieu veroorzaken (ontwerp voor preventie en ontwerp voor nuttige toepassing);

c.

stoffen, preparaten of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt (nuttige
toepassing door producthergebruik);

d.

stoffen en materialen waaruit een product bestaat, worden na gebruik van het product opnieuw
gebruikt (nuttige toepassing door materiaalhergebruik);

e.

afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van
energieopwekking (nuttige toepassing als brandstof);

f.

afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land (verbranden als vorm van
verwijdering);

g.

afvalstoffen worden gestort (verwijdering: storten).

Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3)
De beoordeling van de doelmatigheid van de verwerking van afvalstoffen dient plaats te vinden op
basis van het vigerende Landelijk afvalbeheersplan, thans LAP2. Het ontwerp-LAP3 heeft vanaf 26
september tot en met 7 november 2016 ter inzage gelegen. Het streven is om het LAP3 nog binnen
2017 (definitief) vast te stellen. Hierdoor is het mogelijk om te anticiperen op dit in ontwikkeling zijnde
afvalbeheerbeleid. Nieuwe activiteiten die leiden tot een ten minste even hoogwaardige wijze van
afvalbewerking worden in beginsel vergund.
In het LAP3 wordt ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van
doelmatig afvalbeheer. In deel E van het LAP3 bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen (de sectorplannen).
Hierin is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be-/verwerken van afvalstoffen rekening moet
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP3.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van desbetreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be/verwerkingsstappen een vergunning worden verleend.
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Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudend materiaal
Voor de op basis van onderhavige aanvraag te beoordelen, binnen de inrichting te be-/verwerken
afvalstromen is het sectorplan 37: Asbest en asbesthoudend materiaal van toepassing. Het binnen de
inrichting te verwerking asbesthoudende metaalschroot/asbesthouden metalen voorwerpen valt onder
de volgende, in het sectorplan benoemde, categorieën:
•

Materiaal waarvan de concentratie aan serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de
concentratie amfiboolasbest, hoger is dan 100 mg/kg droge stof;

•

Materiaal waarvan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie
amfiboolasbest, lager of gelijk is aan 100 mg/kg droge stof, en deze lage(re) waarde door het
(bewust) mengen van asbesthoudende afvalstoffen met andere (afval)stoffen is bereikt

Asbest en asbesthoudende afvalstoffen vallen onder één van volgende categorieën van Deel F bijlage 5
van het LAP3:
•

Categorie 86: asbest, asbestcementplaten, asbesthoudende voorwerpen en andere en met asbest
verontreinigde afvalstoffen niet zijnde asbesthoudende bulkstoffen (categorie 87).

•

Categorie 87: grond, bagger, puin, puingranulaat, water of asbesthoudende afvalstoffen of
materialen, niet ontstaan bij selectieve sloop of verwijdering van asbest bevattende materialen
uit gebouwen, apparaten, installaties, transportmiddelen en constructies met uitzondering van
wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van geluids(wallen) e.d.

In beide gevallen voor zover de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de
concentratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de Productenregeling asbest
vastgestelde methode, hoger is dan 100 mg/kg droge stof.

De voor de binnen de inrichting van PMC gehanteerde verwerkingsproces op basis van het LAP3 te
hanteren minimumstandaard betreft het vernietigen van asbestvezels door thermische technieken. Aan
deze minimumstandaard wordt voldaan.
In LAP3 wordt al rekening gehouden met realisatie van het PMC initiatief en wel in paragraaf VI van
sectorplan 37, waar samengevat het volgende staat: “In Nederland zijn initiatieven in ontwikkeling
gericht op verwerking van asbestcementplaten, asbesthoudend staalschroot en asbesthoudende
voorwerpen waarbij de asbestvezels worden vernietigd. Zodra aantoonbaar voldoende
verwerkingscapaciteit beschikbaar is en voldaan is aan de overige voorwaarden voor wijzigen van de
minimumstandaard, zal de minimumstandaard voor deze afvalstoffen worden gewijzigd in recycling en
zal een stortverbod voor deze afvalstoffen worden ingesteld”.
Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en
gevaarseigenschappen niet toegestaan ook niet in combinatie met immobilisatie. Uitgezonderd van dit
verbod zijn vormen waarbij tijdens de nuttige toepassing alle asbestvezels worden vernietigd.
Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen
Dit sectorplan is van toepassing voor metaalhoudend afval uit de procesindustrie en de ijzer- en
staalindustrie. De minimumstandaard voor, voor recycling geschikt, procesafhankelijk industrieel afval
van productieprocessen is recycling.
Met betrekking tot de aangevraagde (eind)verwerking van (evt. asbesthoudend) metaalhoudend afval
uit de (metaal)industrie, betreffende omsmelting en vormgeving tot een recyclebaar product, wordt aan
deze minimumstandaard voldaan.
Sectorplan 12: Metalen
Voor het binnen de inrichting te verwerken ferro metaalschroot is het sectorplan 12 Metalen van
toepassing. Dit sectorplan is ook van toepassing voor grotendeels (>50 gew. %) uit metalen bestaande
vaste afvalstoffen.
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De minimumstandaard voor verwerking van metalen is recycling, voor metaalhoudende materialen
betreft de minimumstandaard recycling met storten van het vrijkomende niet-brandbaar residu danwel
verbranding van brandbaar residu.
De verwerking van (evt. met asbest verontreinigd) ferro metaalschroot en metaalschroot houdend (>50
gew. %) afval binnen de inrichting van PMC voldoet aan deze minimumstandaard.
Sectorplan 14: Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan
De minimumstandaard voor papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoeren en oliedrukkabels is
scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. De minimumstandaard voor de
verkregen metaalfractie is verwerking overeenkomstig sectorplan 12.
Gezien het bovenstaande mag binnen de inrichting van PMC uitsluitend een (evt. met asbest
verontreinigde) metaalfractie van kabelafval worden verwerkt.
Sectorplan 27: Shredderafval
Shredderafval bestaat uit samengesteld metaalschroot van autowrakken, welvaartschroot (afgedankte
elektrische- en elektronische apparatuur, fietsen, kinderwagens, meubilair) en lichtere delen van
industrieel metaalschroot ) waarbij een fractie ferro en non-ferro metalen zijn afgescheiden.
De minimumstandaard is sorteren, nascheiden en andere bewerkingen gericht op (cumulatief):
•

recycling van de aanwezige metalen,

•

zoveel mogelijk nuttige toepassing van de andere componenten,

•

het beperken van storten tot uitsluitend een inert residu, en

•

het beperken van dit te storten inert residu tot maximaal 5% van de input aan shredderafval
waarbij tevens het storten door derden van (delen van) voor verdere verwerking afgezette fracties
hierbij in aanmerking wordt genomen.

De verwerking van (evt. met asbest verontreinigd) ferro metaalschroot binnen de inrichting van PMC
voldoet aan deze minimumstandaard.
Sectorplan 41: Verpakkingen algemeen
De minimumstandaard voor de binnen de inrichting te verwerken metalen (evt. asbesthoudende)
verpakkingen betreft recycling. Met de binnen de inrichting geproduceerde, voor recycling in de
staalindustrie in te zetten, PMB’s wordt voldaan aan deze minimumstandaard.
Sectorplan 44: Gasflessen en overige drukhouders
Ook de minimumstandaard voor metalen gasflessen en overige drukhouders, ontdaan van als
gevaarlijk afval te beoordelen gassen, betreft recycling. Aan deze minimumstandaard wordt door PMC
voldaan.
Sectorplan 64: PCB-houdende afvalstoffen
Binnen de inrichting te verwerken PCB-houdende afvalstoffen mogen bestaan uit met asbest
verontreinigde metaalhoudende apparaten of onderdelen van apparaten die PCB’s hebben bevat, die
vooraf overeenkomstig de minimumstandaard zijn gereinigd (voor reiniging gebruikte spoelvloeistof
heeft PCB-gehalte ≤ 0,5 mg/kg PCB’s per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180). Deze binnen
de inrichting te verwerken afvalstroom valt niet (meer) onder sectorplan 64.
De verwerking van niet vooraf gereinigde apparaten of onderdelen voldoet niet aan de
minimumstandaard en is daarmee niet toegestaan.
Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Het binnen de inrichting van PMC te verwerken, onder dit sectorplan vallend, afval van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur betreft (asbesthoudende) metalen onderdelen en fracties die
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vrijkomen bij de verwerking van deze apparatuur. Voor de, voor deze afvalstroom geldende
minimumstandaard dient aansluiting te worden gezocht bij/te worden voldaan aan sectorplan 12.
Sectorplan 82: Kwikhoudend afval
Binnen de inrichting wordt asbesthoudend metaalafval uit de aardolie- en aardgasindustrie verwerkt
dat kwik bevat. Dit afval bestaat uit transportleidingen en –objecten welke zijn voorzien van een
asbesthoudende bitumencoating. Dit niet licht radio-actief (NORM LSA) materiaal is voorafgaande aan
de acceptatie ontdaan van kwikhoudend slib, maar kan nog wel een kwiksulfide scaling laag bevatten.
Voor kwikhoudend afval met een gehalte aan kwik van meer dan 50 mg/kg droge stof is de
minimumstandaard ontkwikken via het afscheiden en concentreren van kwik en zodanige verwerking
dat verspreiding in het milieu wordt voorkomen. Na het ontkwikken mag het behandelde afval een
gehalte aan kwik bevatten van ten hoogste 50 mg/kg droge stof.
De minimumstandaard voor verwerking van dit voorbehandelde kwikhoudende afval is recycling van
het afval, niet zijnde recycling van kwik, in een installatie voorzien van een adequate rookgasreiniging
om het kwik af te vangen. Het kwikgehalte van het te accepteren materieel zal beneden de 50 mg/kg
droge stof blijven.
De aangevraagde (eind)verwerking van - vooraf deels ontkwikt - kwiksulfide houdende metaalafval
waarvan het gehalte kwik kleiner is dan 50 mg/kg, voldoet daarmee aan de minimumstandaard.
Op basis van voorgaande en met de naleving van de hiertoe aan deze vergunning verbonden
voorschriften, zal door PMC worden voldaan aan de geldende minimumstandaarden, zoals gedefinieerd
in het LAP3.
Ondanks het gegeven dat de voorgenomen activiteit doelmatig is en voldoet aan de minimumstandaard
voor de verwerking van asbesthoudend metaalschroot, zal PMC tijdens de exploitatie van de installatie
aandacht besteden aan de mogelijkheden om de hoeveelheid af te voeren afvalstoffen tot een
minimum te beperken, alleen al omwille van bedrijfseconomische redenen. Het betreft dan concreet
het zoeken naar mogelijkheden voor preventie, hergebruik en/of nuttige toepassing van de slakken en
het vuurvast materiaal uit de smeltovens. Daarmee past het project van PMC binnen het nieuwe
beleidskaders van LAP3.

Europese wetgeving
De beleidsvorming en regulering op het gebied van afvalpreventie en afvalbeheer vinden steeds meer
plaats op internationaal niveau. Hierdoor wordt de ruimte voor nationaal beleid en eigen regelgeving
steeds beperkter. Naar schatting is ten minste 70 % van de Nederlandse milieuregelgeving direct of
indirect gebaseerd op EG-regelgeving. Zo is, bijvoorbeeld, artikel 10.4 Wm, de voorkeursvolgorde voor
afvalbeheer, een rechtstreeks gevolg van opname daarvan in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen.
Op 19 november 2008 is de nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) gepubliceerd. De lidstaten
moesten deze richtlijn in de nationale wet- en regelgeving implementeren vóór 12 december 2010.
Ook Nederland heeft deze Kaderrichtlijn afvalstoffen geïmplementeerd. Er zijn EG-richtlijnen opgesteld
voor o.a. het verbranden en het storten van afvalstoffen. Ook zijn er Richtlijnen die zich specifiek
richten op bepaalde afvalstoffen, zoals verpakkingen en batterijen. Met de invoering van de Europese
Afvalstoffenlijst (EURAL) is er ook uniformiteit ontstaan binnen Europa in de categorisering van
afvalstoffen en het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval.
Bij de totstandkoming en uitvoering van Europese en andere internationale regelgeving speelt de
afweging tussen vrij verkeer van goederen en milieubescherming steeds een belangrijke rol. Ook het
afvalbeleid heeft met een dergelijke afweging te maken. Enerzijds geldt ook voor afvalstoffen een open
markt, anderzijds vraagt het belang van de bescherming van het milieu om beheer en beheersing van
afvalstoffen. De speelruimte die er op nationaal niveau bestaat voor het maken van afwegingen op dit
punt is beperkt, met name als afvalstoffen grensoverschrijdend worden overgebracht met als oogmerk
nuttige toepassing. Het landsgrensoverschrijdend transport van afvalstoffen wordt gereguleerd door de
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EG-verordening 1013/2006/EG betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). De EVOA geeft
aan in welke gevallen een lidstaat gemotiveerd bezwaar kan maken tegen een voorgenomen
overbrenging en welke bezwaargronden daarvoor mogen worden aangevoerd. Voor de uitvoering van
de EVOA is de Minister van Infrastructuur en Milieu in Nederland de bevoegde autoriteit. De toepassing
van BBT en de toetsing aan de relevante BBT-conclusies (ten gevolge van de Richtlijn industriële
emissies) bij de opslag, verwerking en verwijdering van afvalstoffen zijn instrumenten om het
internationale speelveld verder gelijk te trekken.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid en AO/IC
In het LAP3 (deel D) is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat
acceptatie- en 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 verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd
hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen
een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico’s binnen de bedrijfsvoering te
minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het
bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de
milieurisico’s.
Als aanvulling op de aanvraag hebben wij op 15 september 2017 een beschrijvend deel van een AVbeleid van PMC ontvangen (Bijlage 7 aanvraag, A&V-beleid PMC) met een beschrijving van de
(voor)acceptatieprocedure en een afbakening van de binnen de inrichting, voor verwerking, te
accepteren afvalstromen. Hierbij is het LAP3 (voorwaarden AV-beleid, deel D en sectorplannen, deel E)
als uitgangspunt gehanteerd.
In voorschrift 3.1.1 hebben wij vastgelegd dat vergunninghouder, ten minste 3 maanden voorafgaande
aan het overeenkomstig deze vergunning in werking brengen van de inrichting, een volledig AV-beleid
en AO/IC ter goedkeuring aan ons dient te hebben overgelegd. In voorschriften 3.1.2 hebben wij
vastgelegd dat PMC voor de acceptatie en verwerking van afvalstoffen dient te werken conform het,
door ons goedgekeurd, AV-beleid en AO/IC. Eventuele wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd alvorens deze mogen worden doorgevoerd. Dit
hebben wij in voorschrift 3.1.3 vastgelegd.

Ingangsmateriaal
Binnen de inrichting wordt uitsluitend, al dan niet met asbest verontreinigd, ferro metaal(houdend)
afval voor verwerking geaccepteerd. Asbesthoudend afval wordt in volledig gesloten dubbele
verpakking (big bags/containers) aangevoerd en opgeslagen. Het ledigen van deze containers vindt
uitsluitend inpandig plaats.
Voor verwerking te accepteren metaalafval uit de olie- en gasindustrie is ontdaan van kwikhoudend
en/of (licht) radio-actief (NORM LSA) slib en resten aardgascondensaat. De aangevoerde
aardgastransportobjecten kunnen nog wel kwiksulfide scaling bevatten. De objecten kunnen zijn
voorzien van asbesthoudend (hechtgebonden) bitumen coatingmateriaal.
Op basis van het bij de aanvraag gevoegde beschrijvende deel van het AV-beleid en de hierin
opgenomen lijst van Euralcodes van te accepteren afvalstoffen, de ons ter beschikking zijnde
informatie uit de verwerkingsketen (voorbewerking) en geldende eisen voor emissies naar lucht in
ogenschouw nemende, hebben wij in voorschrift 3.2.1 vastgelegd welke (afgescheiden fracties van)
afvalstoffen voor verwerking binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd. Hierbij is aangegeven
aan welke minimumstandaard de verwerking dient te voldoen.
De uitgangspunten dienen in het AV-beleid te worden vastgelegd (voorschrift 3.1.1).

(Voor)acceptatieprocedure
De vooracceptatie van de te verwerken afvalstoffen zal door PMC worden uitbesteed aan een externe
partij. Aangezien betreffende partij naast de rol van vooracceptant ook de rol van secundaire
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ontdoener en leverancier van het door PMC te verwerken afval kan hebben, zal voor deze gevallen
contractueel worden vastgelegd dat een onafhankelijke derde het afval ten behoeve van de
vooracceptatie steekproefsgewijs en bij onduidelijke levercondities onderzoekt/keurt.
Daarnaast worden ook in de acceptatiefase de ontvangen afvalstoffen, ten behoeve van het
verwerkingsproces, steekproefsgewijs op basis van de acceptatiecriteria geanalyseerd/beoordeeld.
Een en ander zal in het AV-beleid worden vastgelegd.

Registratie ontvangen afvalstoffen
De aanvrager verkrijgt 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 (artikel 5.8 Bor).
In het AV-beleid en de AO/IC dient te worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan
de daaruit voortvloeiende registratieverplichtingen (voorschrift 3.1.1). Vooruitlopend hierop hebben wij
registratievoorschriften in deze vergunning opgenomen.
Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wm (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 hiermee afdoende gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.

Op- en overslag afvalstoffen
In voorschriften 3.4.1 en 3.4.2 hebben wij bepalingen opgenomen voor het beheer van afvalstoffen,
betreffende de op- en overslag van ingangsmateriaal (evt. asbesthoudend schroot) en binnen de
inrichting vrijkomende afvalstoffen.
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) wordt de opslag van
afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt
overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn
3 jaar. In voorschrift 3.4.3 is een bepaling opgenomen met betrekking tot de maximale duur van de
opslag van afvalstoffen. Ingevolge artikel 9 lid 7 van de Verordening 1013/2006/EG, betreffende
overbrenging van afvalstoffen dienen uit het buitenland afkomstige afvalstoffen binnen 1 jaar na
overbrenging te zijn verwerkt.

Uitgangsmateriaal
Einde-afvalfase metaalschroot:
Het geproduceerde staal, Purified Metal Blocks (PMB’s), wordt buiten in containers opgeslagen
voor verkoop aan staalfabrieken of gieterijen. Deze zullen voldoen aan de specifieke criteria van "EUverordening tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer bepaalde soorten be-/verwerkt afval niet
langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG". Dit betekend dat de
staalblokken niet langer als afvalstof (einde-afvalfase) worden aangemerkt.
Hergebruik vrijkomende slakken:
De bij het smeltproces vrijkomende slakken bevatten, bij de juiste procesomstandigheden, in principe
geen schadelijke (carcinogene) vezels meer. In de opstartfase kan niet worden gegarandeerd dat de
slakken volledig asbestvrij zijn. Daarom worden de vrijkomende slakken tijdens de opstartfase en
daarna, afhankelijk van de resultaten in de opstartfase, steekproefsgewijs op de aanwezigheid van
asbest gecontroleerd. De slakken worden, afhankelijk van het gehalte aan asbest, afgevoerd voor
hergebruik als bouwstof of opnieuw in het smeltproces ingebracht. Asbesthoudende slakken worden
uitsluitend binnen “black area” bewaard. Hiertoe hebben wij voorschriften 3.5.1 en 3.5.2 aan de
vergunning verbonden.

41

Afvoer filterstof:
De met de rookgasreiniging behandelde afgassen zouden in principe geen asbestvezels meer mogen
bevatten. Ter controle zal het filterstof van het nageschakelde doekenfilter in de opstartfase en daarna
steekproefsgewijs worden onderzocht op aanwezigheid van asbestdeeltjes.
Het asbesthoudende filtermateriaal van de vervangen HEPA-filters wordt intern verwerkt in de
smeltovens.
Voornoemde wijze van bemonstering en analyse van uitgangsstromen op aanwezigheid van resten
asbest zal worden vastgelegd in het AV-beleid.

3.13 Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen (algemeen)
Binnen de inrichting zullen verschillende procesgebonden en niet-procesgebonden afvalstoffen
ontstaan. Procesgebonden afval betreft de bij het smeltproces vrijkomende slakken. Nietprocesgebonden afvalstoffen betreffen, naast huishoudelijke afvalstoffen, (gevaarlijke) afvalstoffen die
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden, filterstof en slib van de afvalwaterbehandeling
(waswaterbehandeling, OBAS).
Wij menen dat de voorgenomen wijze van opslag van de geproduceerde/vrij komende rest- en
afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze plaatsvindt en in lijn is met de daarop van
toepassing zijnde BBT.

Afvalpreventie
In deel B van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking “Wegen naar preventie bij bedrijven” (Infomil 2005). Deze criteria komen
overeen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" (27 mei 2003).
Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen
of beperkt.
Eventueel met asbestdeeltjes vervuild filtermateriaal van het reinigen van waswater en de
luchtbehandeling worden binnen de inrichting in de smelterij verwerkt.
De handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt
gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval
en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De hoeveelheden afval welke PMC produceert zullen boven de genoemde relevantiecriteria liggen, doch
gelet op de aard van de inrichting en de grotendeels - onlosmakelijk binnen deze inrichting
vrijkomend procesgerelateerd afval, worden aan deze vergunning geen nadere voorschriften verbonden
voor wat betreft preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding
In deel B van het LAP2 is het beleid voor afvalscheiding uitgewerkt. 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.
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.
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Registratie
Op grond van de 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.

3.14 Afvalwater
Een beschrijving van de afvalwaterstromen die vrijkomen binnen de inrichting is opgenomen in
paragraaf 3.10 van de aanvraag. Er vindt geen lozing van koel- of (proces)afvalwater plaats. Zo worden
geleegde containers via een recirculerend watersysteem gespoeld en gedroogd en weer naar buiten
gesluisd. Vervuild afvalwater wordt na behandeling weer ingezet als waswater.
Het huishoudelijk afvalwater en hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen wordt
via een vuilwaterriolering afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Al het
terreinafvalwater wordt via een olie-/benzine-afscheider (OBAS) geloosd.
Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in een
omgevingsvergunning eisen worden gesteld aan lozingen op een, in dit geval een openbaar lichaam
beheerd en door een particuliere instantie beheerd, zuiveringstechnisch werk. Deze, ten aanzien van
laatstgenoemde afvalwaterstroom, aan de vergunning verbonden voorschriften (voorschriftenparagraaf
4.1) dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de
rioolwaterzuiveringsinstallaties en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Daarnaast worden voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de uitvoering,
onderhoud en inspectie van toe te passen zuiveringstechnische voorzieningen.
Niet verontreinigd hemelwater van daken en terrein zal op een eigen (bluswater)vijver danwel op
oppervlaktewater worden geloosd.
Lozing van schoon hemelwater afkomstig van daken en terreinen op het oppervlaktewater valt onder
de werking van paragraaf 3.1.3 (”Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening”) van het Activiteitenbesluit. Voor een dergelijke lozing is het
waterschap Hunze en Aa’s het bevoegd gezag.

3.15 Bodem

Bodembescherming
In verband met de implementatie van de RIE dient voor onderhavige inrichting ten aanzien van de
bodembeschermende voorzieningen te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2.9 en 2.11 van het
Activiteitenbesluit en artikel 2.1 tot en met 2.6 van de bijbehorende Regeling.
Conform artikel 2.9 lid 1 van het Activiteitenbesluit dienen voor alle binnen de inrichting aanwezige
bodemrisico-locaties zodanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen te zijn getroffen,
dat conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB , versie
2012) wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.
In de NRB is het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid vastgelegd. Deze richtlijn is
ontwikkeld om voorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen)
bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de
besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter
wel. Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige
combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of –kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico
wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties is, op basis van artikel 6.10 van het
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Activiteitenbesluit, maatwerk mogelijk waarbij onder voorwaarden (het treffen van maatregelen en
voorzieningen) volstaan kan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Wij hebben van PMC geen
verzoek om maatwerkvoorschriften ontvangen.
In de inrichting vinden diverse potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen op- en overgeslagen. Voor de inrichting van PMC is een bodemrisicodocument (BRD) opgesteld (“Notitie bodemrisicoanalyse Purified Metal Company”, kenmerk I&BBE9880103-100N003F01, d.d. 29 maart 2017), bijlage M6 van de aanvraag) waarin op basis van de NRB
voornoemde bodembedreigende activiteiten zijn beoordeeld. Op basis van voornoemd BRD kan worden
geconcludeerd dat voor alle bodemrisico-locaties wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.
In verband met het Activiteitenbesluit kunnen met betrekking tot onderhavige inrichting geen
voorschriften met betrekking tot bodembescherming aan de vergunning worden verbonden. Naast het
rechtstreeks van toepassing zijnde Activiteitenbesluit zijn tevens bepalingen met betrekking tot
bodembescherming opgenomen in de voor onderhavige inrichting van toepassing zijn richtlijnen
PGS 15 en PGS 30.
Wij menen dat met hetgeen is vermeld in de aanvraag, in combinatie met de rechtstreeks van
toepassing zijnde voorschriften voor de bodembedreigende activiteiten, de bodemrisico’s voldoende
worden beperkt en voldoende invulling wordt gegeven aan de BBT.

Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico
nooit volledig uitsluit dat er geen belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke
activiteiten en de aldaar gebruikte bodembedreigende stoffen.
Het bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit
voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de desbetreffende activiteit(en) en een
vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit(en).
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
•

de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen
en de lokale grondwaterstroming;

•

de wijze waarop de desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en
geanalyseerd;

•

de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van het nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij
de beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden
en of bodemherstel nodig is. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in
de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit.
Bij de aanvraag (bijlage M5) is een bodemonderzoek gevoegd waaruit de bodemgesteldheid van het
perceel waarop de inrichting zal worden gerealiseerd blijkt. Uit onze beoordeling volgt dit
bodemonderzoek (“Verkennend bodem- en asbestonderzoek (nulsituatie) ter plaatse van
Oosterwierum, nabij Oosterlaan 2 te Farmsum”, nr. 3500/017236, d.d. 14 maart 2017) voldoet als
beschrijving van de nulsituatie van de bodemkwaliteit voor de onderhavige te realiseren inrichting.
Bij beëindiging/verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet voor de inrichting een nieuw
bodemonderzoek worden uitgevoerd, waarvan het rapport moet worden overgelegd aan het bevoegd
gezag. De voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Het eindsituatie onderzoek moet op
dezelfde wijze worden uitgevoerd als het nulsituatie onderzoek.
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Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot verslechtering van de
bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan ten tijde van
het nulsituatie onderzoek. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden, moeten maatregelen
worden genomen.
Met betrekking tot de uitvoering van een bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de
herstelplicht bij (ten opzichte van het nulsituatie bodemonderzoek) geconstateerde verontreiniging bij
(gedeeltelijke) beëindiging van de bodembedreigende activiteiten, dient te worden voldaan aan het
bepaalde in artikel 2.11 lid 3 en 5 tot en met10 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.6 lid 1 sub c van
de Activiteitenregeling. Hiertoe worden aan deze beschikking geen voorschriften verbonden.

3.16 Veiligheid

Algemeen
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn aan
de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Binnen de inrichting worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan
vermeld in de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen waardoor vermelding op de risicokaart
niet hoeft.

Besluit risico’s zware ongevallen
Met het in werking treden van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de Europese
Seveso II-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo richt zich op het beheersen
van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein
mogelijk te maken. Of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt, hangt af van de hoeveelheden gevaarlijke
stoffen die krachtens de vergunning binnen de inrichting aanwezig mogen zijn of ten gevolge van een
calamiteit kunnen worden gevormd.
In bijlage M4 van de aanvraag is vermeld dat de drempelwaarden voor de stoffen bijlage 1 van het Brzo
niet worden overschreden. De inrichting valt daarom niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015.

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vormt het uitgangspunt voor de beoordeling en het
inzichtelijk maken van de risico’s van risicovolle bedrijven voor de omgeving. Op basis van de bij de
aanvraag gevoegde beoordeling (bijlage M4) concluderen wij dat PMC geen inrichting is die valt onder
de werkingssfeer van het Bevi.

Brandveiligheid
Voor de onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
blusmiddelen als ook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op
1 april 2012 in werking getreden Bouwbesluit 2012. Desalniettemin wordt, overeenkomstig het advies
van de Veiligheidsregio Groningen, aan deze omgevingsvergunning een voorschrift verbonden met
betrekking tot het opstellen van een brandveiligheidsplan (voorschrift 6.2.1). In dit
brandveiligheidsplan dient ook het beschikbaar hebben van adequate, conform de Handleiding
“Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen” (juli 2013) in te richten opstelplaatsen voor
blusvoertuigen te zijn uitgewerkt.

Bedrijfsnoodplan
Voor de inrichting dient een bedrijfsnoodplan te worden opgesteld welke voorziet in de veiligheid van
personen alsmede de preventie en bestrijding van brand en calamiteiten. Door middel van voorschrift
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6.1.1 is aangegeven dat PMC altijd over een actueel bedrijfsnoodplan dient te beschikken, welke op
verzoek aan het bevoegd gezag en de externe hulpverleningsinstelling dient te worden overgelegd.
Voorts dient het bedrijfsnoodplan jaarlijks te worden geoefend, getoetst en geactualiseerd.

Beveiliging (proces)installaties
In de voorschriftenparagraaf 6.3 zijn ten behoeve van een veilig gebruik en het uit gebruik nemen van
procesinstallaties en nageschakelde technieken beveiligingsmaatregelen ("Lines Of Defence" (LOD's))
vastgelegd.

Opslag ammoniak-oplossing
Ten behoeve van het terugdringen van de NOx-emissie (DeNOx-installatie) zal gebruik worden gemaakt
van een ammoniak-oplossing (28-30%). De ammoniak-oplossing (ADR-klasse 8) wordt opgeslagen in
een bovengrondse tanks met een inhoud van 60.000 liter.
Met betrekking tot de opslag van chemicaliën in tanks is thans een nieuwe richtlijn PGS 31 “Overige
vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties” (concept, versie 1.0, 2015) in
voorbereiding.
Wij hebben op deze toekomstige PGS-richtlijn geanticipeerd. In de uit deze concept richtlijn
afkomstige voorschriften 6.4.1 tot en met 6.4.30 is vastgelegd waaraan de opslag van de ammoniakoplossing dient te voldoen.

Opslag gasolie noodstroomaggregaat
Met betrekking tot de opslag van gasolie ten behoeve van een toe te passen noodstroomaggregaat in
een bovengrondse tank (inhoud 500 liter) dient te worden voldaan aan de, in paragraaf 3.4.9 van het
Activiteitenbesluit, opgenomen bepalingen uit richtlijn PGS 30:2011 voor bovengrondse opslag van
brandbare vloeistoffen in tanks. Hiertoe worden geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Opslag gevaarlijke (afval)stoffen in emballage (tot 10 ton)
Binnen de inrichting van PMC worden ten behoeve van het primaire proces en ondersteunende
activiteiten gevaarlijke stoffen toegepast. Dit betreffen bij de rookgasreiniging toe te passen additieven
en bij onderhouds-, herstel- en reparatiewerkzaamheden toegepaste, als gevaarlijk stof
geclassificeerde, middelen en hierbij vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen.
Voor de opslag van deze in emballage verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is de, als BBT-document
aangewezen, richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (versie 2016) van toepassing.
Deze richtlijn maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10 ton. Binnen de inrichting van
PMC wordt minder dan 10 ton gevaarlijke (afval)stoffen in emballage opgeslagen. In voorschrift 6.5.1
hebben wij vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15:2016 een dergelijke opslag dient te
voldoen.

Opslag van gassen
Binnen de inrichting worden gassen gebruikt bij onderhouds-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit betreffen argon en acetyleen. Er zal geen argon, zoals in de aanvraag is aangegeven, in een
tank worden opgeslagen. Het gebruik en de opslag van werkvoorraden gasflessen valt onder de
Arboregelgeving. Met betrekking tot de opslag van gasflessen (maximaal 20 stuks) dient, vanwege een
overschrijding van een (gezamenlijke) waterinhoud van 125 liter, te worden voldaan aan de van
toepassing zijnde bepalingen uit de richtlijn PGS 15 (versie 2016), hetgeen wij in voorschrift 6.6.1
hebben vastgelegd.

46

3.17

Installaties

Toestellen onder druk
Op de aanwezige toestellen waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is het Warenwetbesluit
Drukapparatuur van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van toepassing. Dit
besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en onderhoud van de desbetreffende drukhoudende
bedrijfsonderdelen. De Inspectie SZW is voor de controle op de naleving van de voorschriften van het
Besluit drukapparatuur bevoegd gezag. In deze vergunning hebben wij derhalve geen aanvullende
voorschriften met betrekking tot drukapparatuur opgenomen.

Elektrische installaties
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010. Dit volgt uit het rechtstreeks werkende Bouwbesluit 2012.

Noodstroomvoorzieningen
PMC voorziet in de zekerheid van de stroomvoorziening voor de aansturing van het proces, het op
onderdruk houden van de bedrijfspanden en de afgasbehandeling door middel van een redundant
uitgevoerde middenspanningsaansluiting en een noodstroomvoorziening, bestaande uit een UPS
installatie (noodvoeding met accu’s) en een dieselgestookt noodstroomaggregaat. In de vergunning
zijn voorschriften opgenomen omtrent de uitvoering en gebruik van deze toegepaste
noodstroomvoorzieningen.
Vanwege de geringe bedrijfsuren van de noodstroomgenerator (< 500 uur per jaar) worden daaraan op
basis van het Activiteitenbesluit geen nadere emissie-eisen gesteld.

Transformatoren
Ten behoeve van de stroomvoorziening staan binnen de inrichting transformatoren opgesteld. Met
betrekking tot de beveiliging en het onderhoud van deze transformatoren zijn aan deze vergunning
voorschriften verbonden.

Overige stookinstallaties
Voor het in werking hebben van kleine en/of middelgrote stookinstallaties volgen eisen ten aanzien
van emissies, keuring en onderhoud rechtstreeks uit paragraaf 3.2.1van het Activiteitenbesluit.
Hiervoor zijn in deze vergunning derhalve geen voorschriften opgenomen.

3.18 Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik
van energie. Belangrijk instrument in het energiebeleid vormt de meerjarenafspraak over verbetering
van de energie-efficiency (MJA-3) en de CO2-emissiehandel (MEE-convenant (meerjarenafspraak
energie-efficiency ETS-ondernemingen).
Naast deze instrumenten geeft de omgevingsvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven.
In het landelijke beleid zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een jaarlijks
verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van
minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden
getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig
energiegebruik te komen.
Binnen de inrichting van PMC zal op jaarbasis naar schatting 4 miljoen m3 aardgas en 100.000 MWh
elektriciteit verbruikt. Voor de inrichting worden voornoemde criteria ruim overschreden en wordt voor
het in bedrijf hebben van de inrichting een relevante hoeveelheid energie verbruikt.
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Door PMC wordt (nog) niet deelgenomen aan voornoemd MJA-3 convenant en PMC betreft geen
aangewezen inrichting voor deelname aan CO2-emissiehandel.
Getoetst is of de inrichting voldoende inspanningen heeft gepleegd om tot het zuinig en verantwoord
omgaan met energie te komen. Uit de RIE-/BBT-toets zoals opgenomen in bijlage M3 van de aanvraag
blijkt dat PMC aan BBT voldoet. PMC verwacht naar schatting ongeveer 15 - 20 MWe nodig te hebben
om de recyclinginstallatie te kunnen laten draaien. Het elektriciteitsverbruik wordt met name bepaald
door de inzet van de elektrische inductie-ovens. Voor het aardgasverbruik is de
naverbrandingsinstallatie bepalend.
PMC zal elektriciteit van het net betrekken, maar beoogt “oranje-groene” elektriciteit in te kopen,
onder meer van het nabijgelegen SunPort Delfzijl waar op 30 ha 123.000 zonnepanelen worden
aangelegd met een productiecapaciteit van 30 MWe, of andere duurzame energiebronnen. Vanwege het
bedrijfseconomische en milieubelang van energie-efficiency en CO2-emissiereductie is daaraan ruim
aandacht besteed.
Wij concluderen derhalve dat, met hetgeen is aangegeven ten aanzien van alternatieve energiebronnen,
optimale inzet van restwarmte en gebruik van alternatieve transportmiddelen , op het vlak van energie
aan de BBT wordt voldaan. Er zijn dan ook geen nadere voorschriften ten aanzien van energieefficiency in deze vergunning opgenomen. Het aan deze vergunning verbonden voorschrift 7.1 heeft
enkel betrekking op het jaarlijks overleggen een registratie van het energieverbruik en rapportage van
de in het voorgaande jaar uitgevoerde energiebesparende maatregelen, projecten alsook
energiebesparingsonderzoek. Deze gegevens hebben tot doel inzicht te krijgen in het
energiebesparingspotentieel en de prestaties van het bedrijf met betrekking tot
energiebesparing/energiebeheer.

3.19 WaterWater- en grondgrond-/hulpstoffenverbruik
/hulpstoffenverbruik

Waterverbruik
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is
de relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de lokale situatie en zijn daarom hier geen
ondergrenzen voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening"
(27 mei 2003) is aangegeven dat het aspect water voor de omgevingsvergunning relevant is indien het
verbruik in de inrichting 5.000 m3 of meer leidingwater bedraagt. Binnen de inrichting van PMC wordt
op jaarbasis naar schatting 360.000 m3 leidingwater gebruikt.
Binnen de inrichting wordt leidingwater voornamelijk toegepast voor de quench-koeling van afgassen.
Vanwege verontreinigingen in het oppervlaktewater en de hiervoor benodigde voorbehandeling, wordt
hiervoor geen oppervlaktewater toegepast.
In de aanvraag is aangegeven dat binnen het proces gebruik wordt gemaakt van een gesloten
waswatersysteem waarbij vervuild waswater voor hergebruik binnen de inrichting wordt gereinigd.
Voor de suppletie van dit waswatercircuit wordt leidingwater gebruikt.
Daarnaast wordt leidingwater naast een huishoudelijke toepassing (drinkwater, schoonmaakwerkzaamheden en sanitaire voorzieningen).
Gezien het gebruik van leidingwater menen wij te kunnen volstaan met het opleggen van een
registratieverplichting voor het leidingwaterverbruik en aanvullend een onderzoeksverplichting met
betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater voor de quench-koeling en de suppletie van waswater
aan vergunninghouder te moeten opleggen.

Grond- en hulpstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing
van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
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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
aan PMC.

3.20 Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen
voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.
Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers
komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie ''
Verruimde reikwijdte en Vergunningverlening'' van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die
onder de verruimde reikwijdte vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor
vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer
dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Er is geen sprake
van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en vervoer hebben
gesteld. Wij zijn van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om voorschriften met
betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.

3.21 Overige aspecten

Bibob
Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de
bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot
verdere stappen.

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 heeft voor een ander compartiment.
Met betrekking tot de verwijdering van asbest en kwik uit metaalschroot en de hierbij aan de orde
zijnde cross media effecten (milieucompartimenten afval en emissies naar lucht), hebben wij een
nadere afweging gemaakt waarbij wij de REF Economie en cross medio effecten hebben betrokken.
Met betrekking tot de verwerking van asbest- en kwikhoudend metaalafval vindt binnen de inrichting
geen (voorbewerking met) afscheiding van deze gevaarlijke stoffen in de afvalfase plaats. De
afvalstoffen worden met deze verontreinigingen verwerkt in de smeltovens, waarbij asbestdeeltjes en
kwik deels in het afgas (luchtfase) belanden.
Gezien onze conclusies met betrekking tot de doelmatigheid van de beoogde verwerking van asbesten kwikhoudend afval en onze beoordeling dat de toegepaste technieken voor de verwijdering van
asbest en kwik uit de afgassen voldoen aan BBT en de hiermee voor kwik behaalde lage restemissie,
achten wij de aangevraagde situatie – voornoemde cross media effecten in ogenschouw nemende milieu hygiënisch aanvaardbaar.

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 van essentieel belang 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
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inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur en van een beperkte omvang. Doorlooptijd
en/of hoeveelheid moeten wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.
In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst
proefnemingen uit te kunnen voeren met betrekking tot be-/verwerking van anders samengestelde
(afval)stromen en/of (met) andere innovatieve be-/verwerkingstechnieken te kunnen testen.
Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden
gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang bij ons voor toestemming worden voorgelegd.
Daartoe hebben wij voorschriften 1.7.1 tot en met 1.7.6 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.

PRTR-verslag
De binnen de inrichting uit te voeren activiteiten zijn genoemd in categorie 2 van de EU-verordening
PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). Daarmee is hoofdstuk 12, titel 12.3 van de Wm en de
EU-verordening PRTR van toepassing voor PMC en betreft het een PRTR-plichtig bedrijf. Op basis van
een meet- en registratiesysteem zal jaarlijks moeten worden bezien of er moet worden gerapporteerd
over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het PRTRverslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in hoofdstuk 12 van de Wm. Dit verslag wordt
elektronisch ingediend.

Ongewone voorvallen
In artikel 17.2 lid 1 van de Wm is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen
voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te
worden gemeld.
In artikel 17.2 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in
een beschikking 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.
PMC heeft in deze niet om toepassing van maatwerkafspraken verzocht, zodat 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.

Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen
deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende
onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
•
•

onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;

•

onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.

In het Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling
samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met
voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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4 Voorschriften
1.

Algemeen

1.1

Capaciteit inrichting

1.1.1

Binnen de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 150.000 ton (asbest) verontreinigd
metaalafval voor verwerking worden geaccepteerd.

1.1.2

Binnen de inrichting mag op enig moment maximaal een, overeenkomende met een in 2 dagen
door te zetten, hoeveelheid (asbest) verontreinigd metaalschroot van 1.152 ton zijn
opgeslagen.

1.1.3

Met een overzichtelijke administratie dient te allen tijde direct te kunnen worden aangetoond
dat aan het in voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 gestelde wordt voldaan.

1.2

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.2.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
•

alle gebouwen en de installaties met hun functies;

•

alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken
met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.2.2

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang
tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.2.3

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

1.2.4

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

1.3

Instructie personeel

1.3.1

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 om in voorkomende gevallen te kunnen
ingrijpen.

1.3.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen `
voorschriften.
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1.4

Milieuzorg

1.4.1

De vergunninghouder dient, binnen 12 maanden nadat de inrichting overeenkomstig deze
vergunning in werking is gebracht, te beschikken over een geïmplementeerd en actueel
gehouden milieuzorgsysteem waarin voor de te onderscheiden milieuaspecten emissies naar
lucht (inclusief diffuse emissie), emissies naar oppervlaktewater, emissie naar bodem,
geluidemissies, afvalstoffen en afvalwater, (externe)veiligheid en energie- en waterbesparing
de volgende zaken zijn uitgewerkt:
•

identificatie van alle relevante milieuaspecten;

•

bepaling van emissie-omvang dan wel verbruik aan de hand van voorgeschreven
monitoring;

1.4.2

•

identificatie van milieueffecten;

•

beheersmaatregelen;

•

verbetermogelijkheden met planning.

De vergunninghouder ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het in
voorschrift 1.4.1 bedoelde milieuzorgsysteem, dat de hierin vastgelegde procedures actueel
gehouden worden en dat het personeel werkt volgens deze procedures.

1.4.3

In het in voorschrift 1.4.1 bedoelde milieuzorgsysteem is expliciet vastgelegd:
•

het door de vergunninghouder te hanteren milieubeleid;

•

planning en vastlegging van procedures;

•

wijze van implementatie van procedures, waarbij wordt ingegaan op:
−

•

structuur en verantwoordelijkheden;

−

training, bewustwording, competentie en betrokkenheid van werknemers;

−

interne en externe communicatie;

−

documentatie;

−

controle;

−

onderhoud.

controle van de prestaties en het nemen van correctieve acties, waarbij ingegaan op:
−

correctieve en preventieve acties;

−

documentatie van relevante gegevens;

−

uitvoering interne audits waarbij wordt bepaald of het beheersysteem voldoet aan de
geplande opzet en of implementatie op de juiste wijze heeft plaats gevonden en of het
beheersysteem op juiste wijze wordt onderhouden;

−
1.4.4

evaluatie van het beheersysteem door de vergunninghouder.

Een beschrijving van het milieuzorgsysteem, de in het milieuzorgsysteem opgenomen
procedures, werkinstructies en documenten en alle hieruit voortkomende gegevens en
registers dienen op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze op een, te allen tijde voor
medewerkers binnen de inrichting, toegankelijke locatie aanwezig te zijn. Aan het bevoegd
gezag moet op verzoek inzage in deze stukken worden gegeven.

1.4.5

Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, dienen
toereikende schriftelijke instructies te zijn verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen van
hun kant niet leiden tot een overtreding van de vergunningvoorschriften of een tekortkoming
van het milieuzorgsysteem.
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1.4.6

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, mogen uitsluitend
worden verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel en volgens daartoe door
de verantwoordelijke bedrijfsleiding verstrekte werkinstructies, procedures en voorschriften.

1.4.7

Bij voortduring, maar ten minste éénmaal per 3 jaar, dient door middel van interne controle te
worden vastgesteld of de inrichting in werking wordt gehouden overeenkomstig de procedures
en instructies van het milieuzorgsysteem.

1.4.8

Vergunninghouder dient jaarlijks, vóór 1 april, een milieuzorgprogramma in bij het bevoegd
gezag. In dit milieuzorgprogramma dient een overzicht van milieumaatregelen voor het
lopende boekjaar en een evaluatie van de - in het voorgaande boekjaar - uitgevoerde
milieumaatregelen te zijn opgenomen. In het milieuzorgprogramma moet het volgende zijn
opgenomen:
•

de voor het komende jaar te nemen milieumaatregelen;

•

de bijbehorende termijnen en fasering;

•

het beoogde resultaat ten opzichte van de aanwezige milieu-effecten;

•

de voorgenomen wijze van bepaling van het behaalde resultaat;

•

de begrote kosten en eventuele (financiële) baten;

•

een prioriteitsstelling;

•

de verantwoordelijke functionaris;

•

een evaluatie van de in het voorgaande jaar uitgevoerde milieumaatregelen op voornoemde
punten.

1.4.9

Het jaarverslag interne milieuzorg ten behoeve van het eigen management dient uiterlijk
3 maanden na afloop van het desbetreffende verslagjaar te zijn opgesteld. Aan het bevoegd
gezag moet op verzoek inzage in dit jaarverslag worden gegeven. Het jaarverslag interne
milieuzorg dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
•

een verslag van de resultaten van de activiteiten uit het milieuzorgprogramma;

•

een toetsing van de doelstellingen uit het jaarprogramma interne milieuzorg;

•

een verslag van de in voorschrift 1.4.7 bedoelde interne controles.

1.5

Milieuregistratie

1.5.1

Binnen de inrichting moet een milieuregistratiesysteem aanwezig zijn waarin ten minste de
volgende informatie is vastgelegd:
a.

schriftelijke instructies voor het personeel;

b.

de resultaten van, op basis van deze vergunning vereiste, uitgevoerde controles,
keuringen, inspecties, analyses en metingen;

c.

registraties van uitgevoerd(e) onderhoud en inspecties aan installaties,
milieubeschermende voorzieningen en nageschakelde voorzieningen;

d.

registraties van uitgevoerde milieu-onderzoeken (zoals bodemonderzoek, akoestisch
onderzoek, etc.);

e.
f.

registratie van de incidentele bedrijfssituaties met vermelding van de start- en eindtijden;
registratie van ongewone voorvallen, met beschrijving van de invloed op het milieu,
vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;

g.

registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen
acties;

h.

afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;

i.

registratie van het energie- en waterverbruik;

j.

het bedrijfsnoodplan;
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k.

registratie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van aanwezige grondstoffen;

l.

afschriften van vigerende omgevingsvergunningen met bijbehorende voorschriften
en meldingen en voorschriften uit rechtstreeks werkende milieugerelateerde wet- en
regelgeving.

1.5.2

De in voorschrift 1.5.1 genoemde gegevens moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting
worden bewaard.

1.6

Inspectie en onderhoud

1.6.1

De goede werking van de binnen de inrichting aanwezige procesinstallaties en
opslagvoorzieningen alsook milieubeschermende en emissiebeperkende voorzieningen en
(brand)veiligheidsvoorzieningen dient te worden geborgd door middel van het regelmatig
uitvoeren van onderhoud, inspecties en/of testen.

1.6.2

De wijze waarop de vergunninghouder het gestelde in voorgaand voorschrift waarborgt, moet
zijn vastgelegd in een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, up-to-date gehouden inspectieen onderhoudsprogramma. De inrichting mag niet in werking zijn zonder een, door het
bevoegd gezag goedgekeurd, inspectie- en onderhoudsprogramma.

1.6.3

De in voorschrift 1.6.1 bedoelde installaties moeten zijn onderverdeeld in objecten en voor elk
object moet een uitvoeringsmethode worden opgesteld met betrekking tot onderhoud,
inspectie en/of testen. Deze uitvoeringsmethoden moeten mede zijn gebaseerd op analyses
van de kans op en de gevolgen van eventueel falen. Verslaglegging (schriftelijk) en
terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het systeem.

1.6.4

In het inspectie- en onderhoudsprogramma dienen instructies en procedures te zijn vastgelegd
met betrekking tot:
•

hoe het onderhoud wordt uitgevoerd (manier + frequentie) en hoe de controle, onderhoud
en vervanging wordt geborgd;

•

hoe het onderhoud wordt geregistreerd (o.a. standtijd, storingen);

•

op welke wijze de emissie zo laag mogelijk wordt gehouden in gevallen dat de
nageschakelde emissiebeperkende technieken worden gerepareerd, onderhouden of
vervangen;

•

hoe de dagelijkse monitoring van de werking van bedoelde installaties en voorzieningen
wordt uitgevoerd en geregistreerd;

•

welke meetfrequentie en meettechniek wordt toegepast om de werking van de
desbetreffende installaties en voorzieningen te controleren.

1.6.5

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het door het bevoegde gezag
goedgekeurde, inspectie- en onderhoudsprogramma, inclusief (voor zover van toepassing) de
goedgekeurde aanvullingen en/of wijzigingen.

1.7

Proefnemingen

1.7.1

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-, hulp- of brandstoffen toepassen dan wel andere
afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming
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noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere
toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
1.7.2

Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 1.7.1
moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan
het bevoegd gezag worden verstrekt:
•

het doel en de noodzaak van de proefneming;

•

een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het
alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in
installaties en procesvoeringen;

•

indien de proef betrekking heeft op de ver- of bewerking van afvalstoffen moet de
geldende minimumstandaard te worden beschreven en te worden beschreven waar deze
proef hiervan afwijkt en hoe wordt aangetoond dat deze werkwijze leidt tot een
gelijkwaardigere of hoogwaardigere verwerking dan de minimumstandaard;

•

de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van

•

de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu

•

de hoeveelheid in te zetten materiaal;

•

de duur van de proef.

massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;

1.7.3

Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift
1.7.1 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere
eisen kunnen een beperking van 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.

1.7.4

De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring 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 proef onmiddellijk gestopt
worden.

1.7.5

De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 1.8.1 moeten uiterlijk drie
maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

1.8

Bedrijfsbeëindiging

1.8.1

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

1.8.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden
gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag
worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud
worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.
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2.

Maatwerkvoorschriften lucht
lucht

2.1

Emissie-eisen

2.1.1

De emissies van de luchtverontreinigende stoffen in de via de schoorsteen te emitteren
afgassen moeten, per aangegeven component, met uitzondering van storingen, aan de
volgende emissie-eisen voldoen.
Component

Geldende

Controlemethode3)

emissiegrenswaarde
(mg/Nm3)1)
Totaal stof

5

C

Stikstofoxiden (NOx)3)

50

C

Zwaveldioxide (SO2)

12,5

C

Zoutzuur (HCl)

7,5

P

Waterstoffluoride (HF)

0,75

P

Kwik (Hg)

0,01

C

Chroom VI (Cr VI)

0,01

P

Som van Cadmium en Thalium (Cd + Tl)

0,01

P

Som overige metalen (Sb + Cr + Co + Cu +

0,)

P

30

C

Pb + Mn + Ni + V)
Ammoniak (NH3)
1)

Bij actueel zuurstofpercentage, onder standaardcondities 101,3 kPa en 273 K en voor droog rookgas.

2)

NOx berekend als NO2.

3)

Controle door C: continue meting, P: periodieke meting

2.2

Controle van emissies

2.2.1

Het resultaat van periodieke metingen mag de emissiegrenswaarde niet overschrijden. De
daggemiddelde waarde van de emissieconcentratie, bepaald op basis van het resultaat van
continu metingen, mag niet hoger zijn dan de emissiegrenswaarde, en geen van de
halfuurgemiddelde waarden, als resultaat van continu metingen, mag hoger zijn dan het
dubbele van de emissiegrenswaarde.

2.2.2

Voor de controle of wordt voldaan aan de genoemde emissiegrenswaarden vinden continue of
periodieke metingen plaats, zoals aangegeven in voorschrift 2.1.1.

2.2.3

De kwaliteitsborging van continue metingen moet plaatsvinden conform NEN-EN 14181:2014.
Parallelmetingen voor de kalibratie van kwik moet plaatsvinden tijdens de toepassing van
kwikhoudend schroot.

2.2.4

Metingen, en monstername voor en rapportage van metingen moeten plaatsvinden conform de
genormaliseerde meetmethoden als genoemd in artikel 2.22 van de Activiteitenregeling.

2.2.5

Metingen moeten worden uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde instantie.
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2.2.6

Van de uitvoering van periodieke metingen of parallelmetingen moet het bevoegd gezag
tenminste twee weken van te voren op de hoogte worden gebracht.

2.2.7

Periodieke metingen moeten plaatsvinden onder bedrijfsomstandigheden die representatief
zijn voor de normale bedrijfsvoering.

2.2.8

Periodieke metingen worden ten minste om de 6 maanden verricht.

2.2.9

Een periodieke meting moet bestaan uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren.

2.2.10 Het resultaat van een periodieke emissiemeting is het gemiddelde van de deelmetingen,
verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid maar met niet meer dan de maximale
meetonzekerheid genoemd in artikel 2.23 van de Activiteitenregeling. Deze meetonzekerheid
wordt bij meerdere deelmetingen gedeeld door de wortel van het aantal deelmetingen.
2.2.11 Het resultaat van een continue meting is het gemiddelde van de meetwaarden in een half uur
of een etmaal, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid maar met niet meer dan
de maximale meetonzekerheid genoemd in artikel 2.23 van de Activiteitenregeling.
2.2.12 Tot de continue metingen behoort tevens de meting van het zuurstofgehalte, de temperatuur
van de verbrandingskamer, de druk, het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als
monster gebruikte afgas wordt gedroogd alvorens de emissies in de lucht worden
geanalyseerd. de temperatuur van het afgas.
2.2.13 De temperatuur van de verbrandingskamer wordt dicht bij de binnenwand van de naverbrander
gemeten of op een ander door de vergunninghouder aangetoond representatief punt. De
overige parameters worden gemeten nabij de plaats waar de emissiemetingen worden verricht.
2.2.14 Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd
dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke
emissiegrenswaarden en andere voorschriften. De vergunningshouder informeert het bevoegd
gezag binnen 3 maanden na de uitvoering van metingen over de resultaten daarvan.
2.2.15 Van de uitvoering van periodieke metingen of parallelmetingen moet het bevoegd gezag
tenminste 2 weken van te voren op de hoogte worden gebracht.
2.2.16 Periodieke metingen moeten plaatsvinden onder bedrijfsomstandigheden die representatief
zijn voor de normale bedrijfsvoering.
2.2.17 Een periodieke meting moet bestaan uit drie deelmetingen van een half uur, tenzij een langere
bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve wijze van
bemonsteren. Het resultaat van de periodieke emissiemeting is het gemiddelde van de
deelmetingen, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of maar niet meer dan de
meetonzekerheid genoemd in artikel 2.23 van de Activiteitenregeling. Deze meetonzekerheid
wordt bij meerdere deelmetingen gedeeld door de wortel van het aantal deelmetingen.
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2.3

Beheer emissie zeer zorgwekkende stoffen

2.3.1

Met betrekking tot de binnen de inrichting te verwerken kwik- en/of chroom VI-houdende
afvalstoffen overlegt de vergunninghouder jaarlijks informatie aan het bevoegd gezag
over:
•

de mate van emissies van deze zeer zorgwekkende stoffen (MVP1) naar de lucht
plaatsvinden;

•

de mogelijkheden om emissies van deze stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet
mogelijk is, te beperken.

2.3.2

Installaties bedoeld voor de verwerking van ZZS-houdende afvalstoffen en de toegepaste
emissiereducerende voorzieningen zijn op een zodanige wijze ontworpen, uitgerust,
onderhouden en geëxploiteerd, dat wordt voorkomen dat de emissies in de lucht voor de in
voorschrift 2.3.1 bedoelde stoffen leiden tot overschrijding van:
•

het maximaal toelaatbaar risiconiveau van de immissieconcentratie (MTR);

•

de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden of streefwaarden.

2.4

Inspectie en onderhoud emissiebeperkende voorzieningen

2.4.1

Er dienen ten behoeve van de borging van de goede werking van de (nageschakelde)
emissiebeperkende voorzieningen instructies en procedures beschikbaar te zijn, die de
uitvoering van inspectie en onderhoud van deze installaties beschrijven.

2.5
2.5.1

Diffuse emissie asbesthoudend stof
Om een diffuse emissie van asbesthoudend stof te voorkomen dient op- en overslag van
vrijkomende slakken en filterstof van het doekenfilter, waarvan op basis van analyses is
bepaald dat deze asbesthoudend zijn, alsook het residu van de rookgasreiniging uitsluitend
inpandig plaats te vinden.

3.

Acceptatie,
Acceptatie, opslaq en bebe-/verwerking afvalstoffen

3.1

AV-beleid en AO/IC

3.1.1

Vergunninghouder dient ten minste 3 maanden voorafgaande aan het in werking brengen van
de inrichting, een volledig AV-beleid en AO/IC ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te
hebben overgelegd. Bij het opstellen van AV-beleid en AO/IC wordt het bepaalde in voorschrift
2.5.1 en 3.2.1 tot en met 3.3.5 in acht genomen.

3.1.2

Ten aanzien van de acceptatie en bewerking van afvalstoffen moet de vergunninghouder altijd
handelen overeenkomstig een, door het bevoegde gezag goedgekeurd, AV-beleid en AO/IC
inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen/wijzigingen.
De inrichting mag niet in werking zijn zonder een goedgekeurd AV-beleid en AO/IC.

3.1.3

Voordat wijzigingen van het AV-beleid en/of de AO/IC worden toegepast dienen zij schriftelijk
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging
dient het volgende aangegeven te worden:
•

de reden tot wijziging;

•

de aard van de wijziging;
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•

de eventuele milieugevolgen;

•

de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;

•

de datum waarop de vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

3.2

Te accepteren afvalstoffen

3.2.1

Afvalstoffen vallende onder de volgende Euralcodes met bijbehorende omschrijving en
minimumstandaard voor verwerking mogen binnen de inrichting voor verwerking worden
geaccepteerd:
Omschrijving

Euralcode

Sectorplan

Evt. asbesthoudende ferro metaalfractie van kabels (> 50

17.04.10*

14

gew. % uit metaal)

17.04.11

37

Evt. asbesthoudende ferro metaalfractie van elektrische en

16.01.17

37

elektronische apparatuur (> 50 gew. % uit metaal)

16.02.12*

71

Evt. asbesthoudend (procesgerelateerd) ferro metaalafval dat

02.01.10

3

voor > 50 gew. % uit metaal bestaat

06.07.01*

14

06.13.04*

37

Evt. asbesthoudend ferro metaalafval uit de ijzer en

10.02.02

3

staalindustrie dat voor > 50 gew. % uit metaal bestaat

10.09.03

12

10.09.05*

37

44

10.09.06
10.09.07*
10.09.08
Evt. asbesthoudend ferro metaalafval uit de

12.0101

3

metaalbewerkingsindustrie dat voor > 50 gew. % uit metaal

12.01.02

12

bestaat

12.01.16*

37

Evt. asbesthoudend ferro metalen verpakkingsafval

15.01.04

37

15.01.11*

41

Evt. asbesthoudende ferro schroot/metalen onderdelen uit

16.01.11*

12

afgedankte voertuigen

16.01.12

37

Evt. asbesthoudende afgescheiden fractie ferro metaal

17.04.05

12

bouw- en sloopafval dat voor > 50 gew. % uit metaal bestaat

17.04.09*

37

16.01.17

17.06.01*
17.06.05*
Evt. asbesthoudend ferro metaalafval/schroot van

17.04.09*

kwikhoudende voorwerpen. Gehalte kwik < 50 mg/kg d.s.

37
82

Radio-activiteit < 2x achtergrondwaarde.
Evt. asbesthoudende afgescheiden ferro metaalfractie uit

19.01.02

12

afvalindustrie dat voor > 50 gew. % uit metaal bestaat

19.01.11*

37

19.01.12
19.10.01
19.10.03*
19.10.05*
19.12.02
20.01.40
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3.3

Registratie afvalstoffen

3.3.1

Binnen de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin met betrekking tot alle
aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

3.3.2

•

de datum van aanvoer;

•

de aangevoerde hoeveelheid;

•

de naam en adres van de locatie van herkomst;

•

de naam en adres van de ontdoener;

•

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

•

de Euralcode;

•

het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer (indien van toepassing).

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van acceptatievoorwaarde niet mogen
worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

3.3.3

•

de datum van aanvoer;

•

de aangeboden hoeveelheid;

•

de naam en adres van plaats herkomst;

•

de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;

•

de Euralcode;

•

het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer (indien van toepassing).

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle
afgevoerde afvalstoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden
vermeld:

3.3.4

•

de datum van afvoer;

•

de afgevoerde hoeveelheid;

•

de afvoerbestemming;

•

de naam en adres van de afnemer;

•

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

•

de Euralcode;

•

het afvalstroomnummer/Evoa kennisgevingsnummer (indien van toepassing).

Ten behoeve van de registratie van afvalstoffen als bedoeld in voorschriften 3.3.1, 3.3.2 en
3.3.3 een registratiesysteem aanwezig zijn. De hoeveelheden afvalstoffen die moeten worden
geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en)
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn
geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd
gezag ter inzage worden gegeven.

3.3.5

Er dient met betrekking tot de aan- en afgevoerde (afval)stoffen een sluitend verband te
bestaan tussen de goederenadministratie en de financiële administratie.

3.4

Op- en overslag van afvalstoffen

3.4.1

De op- en overslag en het transport van asbest verontreinigd schroot moeten zodanig
plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt
toch verontreiniging van het terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct
maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
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3.4.2

De verpakking van gevaarlijk afval dat binnen de inrichting ontstaat moet zodanig zijn, dat:
•

niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;

•

het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan
wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan
vormen;

•

deze tegen normale behandeling bestand is;

•

deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk
tot uiting komen.

3.4.3

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de
vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen
gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3.5

Afvoer asbesthoudend uitgangsmaterialen

3.5.1

Elke af te voeren partij slakken en filterstof dient op aanwezigheid asbest te worden
geanalyseerd. Van voornoemde, op asbest bemonsterde, partijen en analyseresultaten dient
een registratie te worden bijgehouden waarbij er een sluitend verband dient te zijn met de
registratie van de aangevoerde/te verwerkte partijen asbesthoudend metaalschroot.
Slechts indien de analyseresultaten daar aanleiding toe geven mag, met instemming van het
bevoegd gezag, worden overgegaan op een steekproefgewijze analyse op aanwezigheid van
asbest.

3.5.2

Slakken en filterstof, waarvan op basis van voorschrift 3.5.1 is bepaald dat deze
asbesthoudend zijn, dienen of in het smeltproces te worden ingebracht of als asbesthoudend
afval voor eindverwerking te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Asbesthoudende
slakken mogen niet voor externe recycling worden afgevoerd.

4.

Afvalwater

4.1

Lozing afvalwater op openbaar riool

4.1.1

Afvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool dan wel een particulier beheerd riool worden
gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
•

de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een riool of de bij een zodanig
(openbaar) riool behorende apparatuur;

•
4.1.2

deze de verwerking van, uit het openbaar riool te verwijderen, slib niet belemmerd.

De volgende stoffen mogen niet op een openbaar riool dan wel een particulier beheerd riool
worden geloosd:
•

stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;

•

stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;

•

stoffen die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden
installaties kunnen veroorzaken;

•

grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
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4.1.3

Het effluent van de OBAS mag niet meer dan 200 mg/l minerale olie bevatten, bepaald volgens
NEN 66710:2013.

4.2

Voorzieningen

4.2.1

De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met
zorg worden bediend.

4.2.2

Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient
het bedrijfsafvalwater via voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor
bemonsteringsdoeleinden.

4.2.3

De in voorschrift 4.2.2 bedoelde voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat deze
goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4.2.4

Een OBAS moet voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig NEN-EN 858-1:2002 en -2:2003 of te zijn voorzien van een
kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende
certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het
milieu wordt bereikt.

4.2.5

Een OBAS moet zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden
gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd.

4.2.6

Vergunninghouder dient met betrekking tot voornoemde controlevoorziening en OBAS
volgende gegevens conform het bepaalde in voorschrift 1.5.1 en 1.5.2 te registreren:
de data en eventuele analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening zijn

•

genomen;
de data waarop slibresten, afgescheiden olie zijn afgevoerd naar de erkende verwerker

•

alsmede de afgevoerde hoeveelheden;
•

de data waarop de OBAS is onderhouden en de rapportage van deze onderhoudsbeurten;

•

eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen welke invloed kunnen hebben op
de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.

5.

Geluid
Geluid

5.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door de inrichting,
mag op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
id

omschrijving

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

07:00-19:00 uur

19:00-23:00 uur

23:00-07:00 uur
48

01 noord

Controlepunt

49

48

02 oost

Controlepunt

54

50

50

03 zuid

Controlepunt

57

50

50

04 west

Controlepunt

53

50

50

Z043

Zonegrens

18

16

16

Z041

Zonegrens

19

16

16

Z044

Zonegrens

18

16

16

Z042

Zonegrens

19

16

16

Z040

Zonegrens

18

16

16

MTG103

Geefsweersterweg 6

26

23

23
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5.2

MTG107

Geefsweersterweg 2

25

23

MTG067

Farmsum-Proosdijk 45

25

23

23
23

MTG064

Farmsum-Zijlvest 8

24

22

22

MTG063

Farmsum-Zijlvest 20

24

22

22

De in voorschrift 5.1 genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Bij de berekening van de
geluidsniveaus op de aangegeven beoordelingspunten geldt de situatie van de omgeving rond
de inrichting, welke in de akoestische modelvorming, overeenkomstig het thans geldende
zonebeheermodel, voor deze vergunning is gehanteerd. De hoogte van de beoordelingspunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld.

5.3

Binnen uiterlijk 1 jaar nadat de inrichting overeenkomstig deze vergunning in werking is
gebracht, dient aan het bevoegd gezag een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende
gegevens zijn opgenomen:
•

een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich
bevinden;

•

een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze
bronnen, waaronder begrepen het door metingen vastgestelde geluidsvermogensniveau
per octaafband en in dB(A);

•

een berekening van de geluidsbijdrage van deze bronnen op de beoordelingpunten;

•

een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluid reducerende maatregelen en
de effecten hiervan;

•

toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de in voorschrift 4.1
genoemde grenswaarden.

6.

Veiligheid

6.1

Veiligheidsbeheer

6.1.1

De vergunninghouder dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan. In het
bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan milieurisico's en de risico's van en voor
omliggende bedrijven. Het bedrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan dienen te worden
gezonden naar Veiligheidsregio Groningen, sector Risicobeheersing en ter inzage te worden
gehouden voor het bevoegd gezag.

6.1.2

In het bedrijfsnoodplan dienen ten minste de volgende zaken te zijn vastgelegd:
•

directe en adequate opvolging van lekkage, gasdetectie, brand of andersoortige
alarmeringen;

•

de bediening van de ontruimingsalarminstallatie;

•

het naar een veilige plaats begeleiden van de vluchtende personen;

•

het controleren of er geen personen zijn achtergebleven in de ontruimde zones;

•

het bedienden van de beschikbare blusmiddelen in geval van brand;

•

opvang en afvoer van bluswater;

•

storingsopvolging van de detectie-, alarmerings- en brandbeheersings- en
brandblussystemen;

•

het regelmatig houden van brand- en ontruimingsoefeningen.
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Het bedrijfsnoodplan moet beschikbaar zijn voor degene die de handelingen in noodsituaties
uitvoert.
6.1.3

Op twee plaatsen binnen de inrichting moeten de volgende actuele gegevens aanwezig zijn:
•

een overzichtstekening van de inrichting met de aanwezige gebouwen, procesinstallaties,
opslagtanks voor gevaarlijke stoffen, laad- en losplaatsen, relevante leidingen alsook
opslagplaatsen voor gevaarlijke alsook milieuschadelijke stoffen in emballage en
containers;

•

een tekening waarop de plaats en kenmerken van aanwezige brandblusvoorzieningen;

•

een opgave van de grootte en de maximale inhoud van tanks met gevaarlijke stoffen met
bijbehorende opvangvoorzieningen en opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in
emballage;

•

een overzicht van de installaties en insluitsystemen aanwezige stoffen met hun aard en
temperaturen;

•

een overzichtstekening waarop aangegeven staat waar de brandweervoertuigen kunnen
rijden en waarop aangegeven staat of alle installaties/gebouwen van twee zijden door de
brandweer te bereiken zijn;

•

een actueel intern noodplan;

•

een tekening waarop de plaats van de drainage en rioleringsvoorzieningen zijn
aangegeven, de plaats van inlaten en afsluiters, de plaats en capaciteiten van
opslagvoorzieningen.

De plaatsen voor het bewaren van de bovengenoemde gegevens zijn zo gesitueerd dat deze
informatie te allen tijde beschikbaar is en de kans op aantasting van de gegevens wordt
geminimaliseerd.
6.1.4

Bij aankomst van de brandweer in geval van een noodsituatie moet de bevelvoerder
onmiddellijk in bezit kunnen worden gesteld van de in voorgaand voorschrift genoemde
gegevens.

6.1.5

Op het terrein moet tijdens werkzaamheden te allen tijde ten minste één verantwoordelijk
persoon aanwezig dan wel bereikbaar zijn die voldoende deskundig en met de aanwezige
veiligheidsmiddelen bekend is en in staat is om in geval van brand of ongeval de vereiste
maatregelen te treffen.

6.1.6

Van alle kwetsbare en kritische noodvoorzieningen dient een analyse te zijn uitgevoerd op de
eventuele uitwijkmogelijkheden bij uitvallen hiervan.

6.2

Brandveiligheid

6.2.1

Voor de inrichting moet een actueel brandveiligheidsplan beschikbaar zijn. Het
brandveiligheidsplan moet minimaal bevatten:
•

het bedrijfsbeleid ten aanzien van het voorkomen, beheersen, beperken en bestrijden van
incidenten;

•

een kwantitatieve beschrijving van een of meer representatieve incidentscenario’s voor elke
installatie-eenheid;

•

een algemene strategie voor de repressie van de incidentscenario’s;

•

een overzicht van de benodigde voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen voor
de beperking, beheersing en bestrijding van incidenten;

•

de personen en/of functies die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de integriteit
van deze voorzieningen, hulpmiddelen en beheersmaatregelen;
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•

een beschrijving van de bereikbaarheid van het terrein voor de brandweer, opstelplaatsen
voor blusvoertuigen en locatie van brandblusvoorzieningen overeenkomstig de
handreiking “bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen” van de Veiligheidsregio
Groningen.

Het brandveiligheidsplan en de hierin aangebrachte wijzigingen behoeft de goedkeuring van
het bevoegd gezag.
De inrichting mag niet zonder een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, brandveiligheidsplan in werking zijn.
De vergunninghouder dient te handelen overeenkomstig het goedgekeurde brandveiligheidsplan.
6.3

Beveiliging procesinstallaties

6.3.1

Procesinstallaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor de in
de installaties uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de veilige werking van de
installaties is gewaarborgd. Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moet tijdig in het
desbetreffende proces ingrijpen alvorens ongewenste, niet-reguliere emissie plaatsvinden.

6.3.2

Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet er
naast de computer voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend
beveiligingssysteem zijn, zodat het veiligheidssysteem niet wegvalt door storingen of fouten in
de procesbesturing.

6.3.3

Computergestuurde procesbeveiligingen moeten op een doelmatige wijze zijn beschermd
tegen natuurlijke elektromagnetische storing van buiten en tegen elektromagnetische storing
veroorzaakt door gebruikte apparatuur en omliggende installaties. Deze bescherming moet
zowel het defect raken van het systeem door overspanning, als de informatie-inhoud van de te
verwerken gegevens betreffen.

6.3.4

Een stroomstoring mag geen nadelige gevolgen hebben voor de procesbeveiliging.

6.3.5

Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van
bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert
moet direct, worden gerepareerd of worden vervangen.

6.3.6

Als de in voorschrift 6.3.5 bedoelde apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of

6.3.7

Daar waar zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met

vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd.
het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) zijn aangebracht,
moeten deze visueel en akoestisch waarneembaar zijn en moeten deze gehandhaafd blijven
totdat deze door terzake kundig personeel worden geaccepteerd.
6.3.8

In een controlekamer moet een duidelijke instructie voor het bedienend personeel aanwezig
zijn, waarin voor de volgende gevallen de te volgen handelwijze is aangegeven:
•

het opstarten van de installaties;

•

het in bedrijf zijn van de installaties;

•

het stoppen van de installaties;

•

storingen en/of noodsituaties in de desbetreffende installatie of in een andere installatie,
die een effect kunnen hebben op de desbetreffende installatie;

•

het gebruik van de geautomatiseerde procesbesturing.
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Het bedienend personeel moet volgens deze instructie werken.
6.4
6.4.1

Opslag ammoniak-oplossing
De tankinstallatie voor de ammoniak-oplossing inclusief leidingen en appendages is zodanig
ontworpen, vervaardigd en geïnstalleerd dat deze geen gevaar oplevert voor mens en milieu.
Dat betekent tenminste dat de gehele installatie:
•
•

chemisch resistent is voor de stof die wordt opgeslagen;
voldoende sterk is, rekening houdend met de condities die zich bij gebruik kunnen
voordoen;

•

toegerust is om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en de schadelijke gevolgen daarvan
te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken;

•

beschermd is tegen (onvoorziene) omstandigheden van buitenaf (zoals brand,
weersomstandigheden, etc.).

6.4.2

De tankinstallatie mag niet eerder in gebruik worden genomen dan dat een kwaliteitsverklaring
die voldoet aan de voorwaarden van een installatiecertificaat door een hiertoe erkend
installateur is gegeven. Een dergelijk certificaat moet binnen 1 maand na uitvoering van
installatie- of reparatiewerkzaamheden binnen de inrichting aanwezig zijn. Alle geregistreerde
installatiecertificaten moeten binnen de inrichting worden bewaard en ter inzage beschikbaar
zijn voor het bevoegd gezag.

6.4.3

Een tankinstallatie is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging.

6.4.4

Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet onder de bovengrondse tank en/of
opvangbak een doelmatige fundering zijn aangebracht.

6.4.5

De draagconstructie van de bovengrondse opslagtank is voldoende sterk om het totale gewicht
van de tank met inhoud te dragen.

6.4.6

Dragende constructies die kunnen worden aangestraald met een hogere warmtebelasting dan
10 kW/m2 en waarbij ten gevolge van de hittestraling falen of uitbreiding van de ontstane
brand kan ontstaan, moeten worden beschermd tegen te grote warmtebelasting. Dit kan door
toepassing van passieve randbescherming of koeling.

6.4.7

Een enkelwandige tank moet zijn omgeven door een opvangvoorziening met een inhoud van
minimaal 100% van de inhoud van de tank. De opvangvoorziening moet voldoende sterk en
brandwerend zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage
optredende vloeistofdruk en het soort vloeistof.

6.4.8

Het vulpunt en aftappunt zijn geplaatst boven een bodembeschermende voorziening waarmee
een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Bij afwezigheid van een vloeistofdichte
vloer of verharding of opvangvoorziening worden de vulpunten en aftappunten uitgevoerd met
een productbestendige en vloeistofdichte vulpunt morsbak.

6.4.9

Het hemelwater moet uit de opvangvoorziening worden afgevoerd door een leiding waarin een
normaliter gesloten afsluiter is aangebracht. De afsluiter bevindt zich buiten de opvangbak zo
dicht mogelijk tegen de wand. Deze voorziening kan achterwege blijven, indien de opvangbak
onder een afdak is geplaatst, zodanig dat geen hemelwater in de opvangvoorziening kan
komen. Hemelwater vermengd met chemicaliën mag niet ongereinigd worden geloosd.

66

6.4.10 In de lekbak of opvangbak mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding
staan of kunnen worden gebracht met rioleringssystemen dan wel met het oppervlaktewater.
6.4.11 De gehele tankinstallatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door
een gecertificeerd installateur conform BRL-K903/08 en de onderliggende normen en worden
voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk
zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.
6.4.12 De tank en leidingen moeten bestand zijn tegen het opgeslagen product voor een minimale
periode van 15 jaar. Indien een inwendige coating is aangebracht, moet deze bestand zijn
tegen het opgeslagen product gedurende een minimale periode van 20 jaar.
6.4.13 Alle leidingen en appendages moeten vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig
doeltreffend tegen beschadiging zijn beschermd.
6.4.14 Binnen 1 maand na afronding van de installatiewerkzaamheden moet een installatiecertificaat
volgens BRL-K903 voorhanden zijn (Installatieboek). Het geregistreerde installatiecertificaat
moet zijn afgegeven door een installateur die is gecertificeerd op basis van BRL-K903.
6.4.15 Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven wat de netto-inhoud van de tank is evenals voor
welk product die tank is bestemd. Bij het vulpunt is het noodzakelijk om aan te geven welk
type overvulbeveiliging is gemonteerd.
6.4.16 De omgeving van de tankinstallatie dient schoon te worden gehouden.
6.4.17 Het vrijkomen van product door morsen of lekkage wordt voorkomen. Gelekte gevaarlijke
stoffen die zijn vrijgekomen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten in of
nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te
neutraliseren of te absorberen.
6.4.18 Werknemers die bij of aan tankinstallaties van de inrichting werkzaamheden verrichten zijn
bekend met het juiste gebruik van de installatie, de geldende veiligheids- en
milieuvoorschriften, het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval
van brand, voor zover een en ander op hen van toepassing is.
6.4.19 De afsluiter die is aangebracht om het hemelwater uit de tankput of lekbak af te voeren wordt
gesloten gehouden en mag slechts, na controle op verontreinigingen voor het laten afvloeien
van hemelwater worden geopend.
6.4.20 Aan de buitenzijde van een tank voor de opslag van chemicaliën is het volume van de tank en
de benaming van de opgeslagen stof goed zichtbaar aangegeven. Het vulpunt heeft dezelfde
aanduidingen als de tank.
6.4.21 Voordat met het vullen van een tank wordt begonnen, wordt de beschikbare inhoud van de
tank bepaald.
6.4.22 De tank wordt niet boven de maximale vullingsgraad van 95% gevuld.
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6.4.23 Degenen die de verlading uitvoert heeft goed zicht op de niveaumeter als er geen
automatische systemen met akoestisch of optisch signaal aanwezig zijn om overvulling te
voorkomen.
6.4.24 De tankinstallatie met toebehoren verkeert in goede staat en wordt periodiek gecontroleerd.
6.4.25 Na de uitvoering van installatie- of reparatiewerkzaamheden moet een installatiecertificaat
worden afgegeven met uitzondering van kleine reparaties. Na uitvoering van de keuring, het
onderhoud of de reparatie waarvoor een installatiecertificaat vereist is moet binnen 2 maanden
een geregistreerd installatiecertificaat in het installatieboek (logboek) zijn opgenomen.
6.4.26 De tankinstallatie moet periodiek worden gekeurd uiterlijk in het jaar van keuring zoals
vermeld op het installatiecertificaat. De periodieke keuring moet worden uitgevoerd door een
erkende organisatie.
6.4.27 De voorgeschreven keuringstermijn moet worden ingekort als daar tijdens de periodieke
keuring of door de wijze van gebruik aanleiding toe is.
6.4.28 De tankinstallatie moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden bereikbaar zijn.
6.4.29 Als blijkt dat de tank lek is, moet de tank direct buiten gebruik worden genomen. Nadat de
tank is hersteld en is beproefd overeenkomstig volgens de van toepassing zijnde norm(en) kan
deze weer in gebruik worden genomen.
6.4.30 Alle rapporten en certificaten van onderzoeken, metingen, keuringen, inspecties en controles
die van toepassing zijn op de tankinstallatie moeten worden opgenomen in het logboek.
Gedurende de levensduur van de installatie moeten installatiecertificaten , inspectie en
herkeuringscertificaten bewaard blijven.
6.5

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

6.5.1

De opslag van tot maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage dient te voldoen aan de
volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 15 (versie 2016):
Hoofdstuk richtlijn PGS 15

Van toepassing zijnde voorschriften

Hoofdstuk 3: Algemene voorschriften

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.13, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.3,
3.7.4, 3.7.5, 3.9.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1, 3.13.1,
3.13.2, 3.13.3, 3.19.3, 3.19.4

6.6

Opslag van gasflessen

6.6.1

De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van 125 liter waterinhoud, te voldoen aan de
volgende bepalingen uit de richtlijn PGS 15 (versie 2016):
Hoofdstuk richtlijn PGS 15

Van toepassing zijnde voorschriften

Hoofdstuk 3: Algemene voorschriften

3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
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3.2.13, 3.9.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2
Hoofdstuk 6: Opslag van gasflessen

6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7,
6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14,
6.2.15, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.19, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
6.3.4, 6.3.5, 6.3.6

7.

Energie

7.1

Vergunninghouder moet jaarlijks, vóór 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over de
uitvoering van het energieplan. Deze rapportage moet ten minste de volgende onderwerpen
omvatten:
•

het totale netto primaire energiegebruik

•

verwerkings-/productievolumes;

•

energiebeheersmaatregelen en hun effecten;

•

energiebesparing projecten en hun effecten;

•

overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;

•

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

8.

Waterverbruik

8.1

De vergunninghouder moet van het leidingwaterverbruik van de inrichting een registratie
bijhouden. Deze registratie moet ten minste de volgende gegevens bevatten: het totale
leidingwaterverbruik per kalenderjaar, het leidingwatergebruik tot 90 % uitgesplitst naar de
voornaamste gebruikstoepassingen.

8.2

Binnen 3 jaar nadat de vergunning in werking is getreden moet een onderzoek zijn uitgevoerd
en overgelegd aan het bevoegd gezag, welke is gericht op de toepassing van oppervlaktewater
voor de quench-koeling en suppletie van het waswater. Dit onderzoek moet inzicht geven in de
volgende aspecten:
•

een beschrijving van de processen waarbij leidingwater wordt gebruikt;

•

verbruik per afzonderlijk proces;

•

een overzicht van mogelijke leidingwaterbesparende maatregelen/alternatieven en te
behalen waterbesparing per maatregel/alternatief;

•

de (meer)investeringskosten en eventuele overige cross-media effecten;

•

haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de geïdentificeerde maatregelen/alternatieven;

•

onderbouwing van eventueel gemaakte keuzes in het wel/niet treffen van maatregelen en
eventuele implementatie belemmerende factoren;

•

planning van de implementatie van de haalbare zekere maatregelen.

9.

Installaties

9.1

Elektrische installaties

9.1.1

Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen,
de installaties veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.
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9.2

Transformatoren

9.2.1

Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand,
explosie en overbelasting.

9.2.2

Vergunninghouder dient voor de inspectie en het onderhoud van transformatoren te
beschikken over een onderhoudsplan welke voor het bevoegd gezag ter inzage wordt
gehouden. Dit plan dient ten minste te omvatten:
•

installaties/voorzieningen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden
onderworpen;

•

wijze waarop en de frequentie waarmee inspectie en onderhoud plaatsvindt;

•

de gepleegde of te plegen acties bij constatering van gebreken;

De rapportages omtrent de inspecties en onderhoudsacties dienen overeenkomstig voorschrift
1.5.1 en 1.5.2 te worden vastgelegd.
9.3

Noodstroomvoorziening

9.3.1

In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn
gewaarborgd. Hiertoe moet de inrichting zijn voorzien van noodstroomvoorziening van
voldoende capaciteit, waarmee ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten
moeten kunnen worden uitgevoerd:
•

het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit voortvloeiende
werkzaamheden;

•

alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij
calamiteiten of bijzondere omstandigheden.

9.3.2

Een noodstroomvoorziening moet ten minste éénmaal per maand gedurende maximaal 60
minuten op de juiste werking worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening
worden gebruikt. Ook moet de gehele noodstroomvoorziening ten minste na een grote
onderhoudstop op de juiste werking worden gecontroleerd. De uitgevoerde controles, de
resultaten en eventuele reparaties moeten worden opgetekend in het logboek van de
noodstroomvoorziening.

9.3.3

In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld, mogen geen
werkzaamheden anders dan uitvoering van onderhoud en inspectie van het aggregaat.

9.3.4

Met betrekking tot een noodstroomaggregaat moet een logboek worden bijgehouden, waarin
ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
•

resultaten van de uitgevoerde controles, onderhoud en eventuele reparaties;

•

de datum en begin-/eindtijd van inbedrijfstelling (draaiuren);

•

reden van inbedrijfstelling van de noodstroomvoorziening;

•

verbruikte gasolie (liter).

Het logboek moet worden opgenomen in het in voorschrift 1.5.1 bedoelde registratiesysteem.
9.4

Accuruimtes

9.4.1

Accumulatoren, alsmede de ruimte waarin deze staan opgesteld, moeten voldoen aan de NENEN 50272-2:2001.
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9.4.2

De toegang tot een accuruimte moet door middel van een slot afsluitbaar zijn.

9.4.3

In een accuruimte is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een
veiligheidsteken overeenkomstig de NEN 3011:2015 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

9.4.4

In een accuruimte mogen zich geen andere voorwerpen bevinden en mogen geen andere
activiteiten plaatsvinden dan die welke voor de controle en het onderhoud van de
accumulatoren nodig zijn.

9.4.5

Verwarming van een accuruimte mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan:
de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de
accuruimte; de delen die in direct contact staan met de accuruimte geen hogere
oppervlaktetemperatuur hebben dan 200 °C.

9.4.6

Vloeistofhoudende accumulatoren moeten zijn opgesteld boven vloeistofdichte lekbakken
welke bestand zijn tegen het te bezigen elektrolyt.

9.4.7

Een accuruimte moet een WBDBO bezitten van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig
de NEN 6069+A1:2016. De ruimte mag alleen in verbinding staan met andere ruimten door
een brandwerende, zelfsluitende deur.

9.4.8

Bij gebruik van accumulatoren waarbij bij overlading waterstofgas kan vrijkomen, moet de
accuruimte zijn geventileerd door middel van een niet-afsluitbare opening, die is
aangebracht nabij de afdekking en een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de
vloer. De openingen moeten een gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste 1/250 van het
vloeroppervlak van de betreffende ruimte en moeten zijn voorzien van een muisdicht
ventilatierooster.

9.4.9

Een accuruimte, als bedoeld in voorschrift 9.4.8, moet tevens zijn geventileerd door middel van
een mechanisch afzuigsysteem, dat is aangebracht nabij de afdekking.
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Bijlage 1:

Begrippen

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de
datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds
bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het
AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is
toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
AFVALBEHEER:
De gehele heten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken, nuttige
toepassing en verwijderen van afvalstoffen.
AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen.
AO/IC:
Administratieve Organisatie/Interne Controle: systeem van technische, administratieve en
organisatorische maatregelen waarmee relevante processen binnen een inrichting kunnen worden
beheerst en geborgd om de risico’s binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
AV-Beleid:
Acceptatie en Verwerkingsbeleid: beschrijving van het bedrijfsproces van acceptatie en verwerking van
afvalstoffen.
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
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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.
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01", zijnde de
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in
werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.
BEVOEGD GEZAG:
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BOR:
Besluit omgevingsrecht
BRANDBESTRIJDINGSSYSTEMEN:
De repressieve middelen ter bestrijding van brand zoals brandkranen (blusbootaansluitingen),
handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN:
Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en
doormelding.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BREF:
Beste beschikbare technieken referentie document.
BRD:
Bodemrisicodocument
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BSSA:
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatie onderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
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:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht uitgedrukt in een vracht per
tijdseenheid.
E-PRTR:
European Pollutant Release and Transfer Register
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GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC
ter zake opgestelde regels.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden
waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan
gezondheid of leven kan worden toegebracht.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke
eigenschappen
HERGEBRUIK:
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt
voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
HUISHOUDELIJK AFVAL:
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of
ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.
IPPC:
Integrated Pollution Prevention and Controle.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN:
Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19
november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van
een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de
meteocorrectieterm Cm.
MENGEN:
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare
(verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt
beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de
afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.
MINIMUMSTANDAARD:
De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van
afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking
van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.
MOR:
Ministeriële omgevingsrecht regeling
MTG:
Maximaal toelaatbare gevelbelasting
MTR:
Maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR-waarden), de concentratie van een stof in water, sediment,
bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten.

74

NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NMP:
Nationaal Milieubeleids Plan
NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
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.
OBAS:
Olie-/benzine-afscheider
ONTDOENER:
Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan
een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
OPSLAAN:
Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer
statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen etc. kan hier onder vallen maar het uitvoeren van
iedere be-/verwerkingshandelingen (filteren, scheiden, mengen etc.) valt hier niet onder,
OVERSLAAN:
Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel
of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht.
Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden
en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen,
mengen,etc. etc.) valt hier niet onder.
PGS:
Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen
PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:
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a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke
gezondheid, of
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
RECYCLING:
Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken
van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw verwerken tot
materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;
RIE:
Richtlijn Industriële Emissies
VERWERKING:
Nuttige toepassing of verwijderen 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. Hiertoe behoren in ieder geval de
handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede
een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bv. stelcomplaten, tegels en klinkers) met
100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden
dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WABO:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WBDBO:
Weerstand tegen branddoorstal en brandoverslag
WGH:
Wet geluidhinder
WM:
Wet milieubeheer
WMS:
Wet milieugevaarlijke stoffen
WNB:
Wet natuurbescherming
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WRO:
Wet Ruimtelijke Ordening
WW:
Waterwet
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Bijlage 2:

Beoordelingspunten geluid
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