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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP
Groningen, 17 december 2008
Zaaknummer: 88411
Nr. 2008 - 72108
Beschikken hierbij op de aanvraag van Aluminium Delfzijl B.V. (Aldel) om een Revisievergunning-2008, art.
8.4, lid 1 Wet milieubeheer op grond van de Wet milieubeheer voor een aluminiumfabriek met gieterij.

1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 19 december 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Aluminium Delfzijl BV (hierna: Aldel) voor
een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de productie van primair
aluminium uit aluinaarde (in de elektrolyse), het smelten van vast aluminium en het verwerken van het
primair aluminium tot palen en plakken aluminium (in de gieterij).
De inrichting is gelegen aan de Oosterhorn 20-22 te Delfzijl, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O,
nummers 39, 42, 64, 69 en 70.
De vergunning is aangevraagd voor de productie van (primair) aluminium in de elektrolyse en de gieterij
(primaire processen) met de daarbij behorende nevenprocessen, hulpsystemen en overige voorzieningen en
vervangt, na het van kracht worden, de hierna, onder 1.2, genoemde besluiten tot het verlenen van de
aldaar genoemde vergunningen, tot het vaststellen van een ambtshalve wijziging en tot het accepteren van
de aldaar genoemde meldingen.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 12.2.a en 12.2h van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond van deze categorieën van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
Revisievergunning d.d. 22 augustus 1997, nr. 97/9144/34/B.
Veranderingsvergunning d.d. 21 november 2000.
Ambtshalve wijziging d.d. 10 juni 2003.
Meldingen:
Reinigingsinstallatie op de hulzenbreker in de anodemontage d.d. 8 augustus 2001.
Trommelzeef en cascadereiniging met stofafzuiging d.d. 27 augustus 2002.
Bijplaatsen twee gelijkrichters voor hal 1 en 2 van de elektrolyse d.d. 3 april 2003.
Plaatsen van nieuwe slib/vetvangput bij het bedrijfsrestaurant d.d. 3 april 2003.
Wijziging handling en vervallen tussenopslag chloorcontainers d.d. 3 april 2003.
Vervangen koelers voor de gietijzerovens anodemontage d.d. 9 oktober 2003.
Installatie voor verwijderen van natrium uit elektrolysemetaal d.d. 9 oktober 2003.
Bouw van semi-statisch archief aan oostzijde laboratorium d.d. 16 december 2003.
Overkappen laadplaats voor voertuigen bij silo's bij bijproducten d.d. 16 december 2003.
Productieverhoging elektrolyse tot 113.000 ton per jaar d.d. 23 september 2004.
Vervangen van 3 transformatoren d.d. 6 december 2004.
Bouwen overkapping aan zuid/oostzijde terrein opslag fluorhoudende afvalstoffen d.d. 20 mei 2005.
1.3
Achtergrond aanvrager
De achtergronden van de vergunningaanvrager Aldel zijn beschreven in paragraaf 1.1 en 1.2 van de
aanvraag (zie inhoudsopgave).
Aldel produceert sinds 1966 primair aluminium uit aluinaarde door middel van een elektrolyseproces bij hoge
temperatuur. Daarnaast wordt in de gieterij vast aluminium gesmolten en met het primaire aluminium uit de
elektrolyse verwerkt tot eindproducten (palen en plakken aluminium).
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Aldel ligt op het industrieterrein Oosterhorn ten zuidoosten van Delfzijl en Farmsum.
Het bedrijf ligt hemelsbreed op een afstand van circa 2,5 kilometer (km) van de aaneengesloten
woonbebouwing aan de rand van Farmsum en circa 1,5 km van de kern van het dorp Weiwerd.
Het industrieterrein Oosterhorn (categorie 'zeehavenindustrie') is gelegen aan het Eems-Dollardestuarium,
een onderdeel van de Waddenzee. Aan de overzijde van dit estuarium, op een afstand van circa 6 km.,
begint Duits grondgebied.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
In de 'niet-technische samenvatting' van de aanvraag wordt een globale beschrijving gegeven van de
bestaande en toekomstige situatie van de aluminiumproductie bij Aldel en de milieueffecten die hiermee
samenhangen. Aldel wil het huidige productieniveau van de elektrolyse (304 ovens) vergroten van 113.000
ton (huidige vergunde jaarcapaciteit) naar 120.000 ton per jaar (aangevraagde productiecapaciteit).
De toename van de productiecapaciteit wordt bereikt door procesoptimalisatie met verhoging van de
stroomsterkte van circa 132.000 Ampère naar 140.000 Ampère. De (elektrische) energievoorziening bestaat
uit een aansluiting van circa 200 MW op het landelijke 220kV-net van de openbare elektriciteitsvoorziening.
In het transformator- en schakelstation, dat tot de inrichting behoort, en in een aantal nageschakelde
stappen met o.a. gelijkrichters, wordt de aangevoerde wisselspanning van 220 kV (220.000 volt) omgezet in
een gelijkspanning van circa 1.000 volt voor het elektrolyseproces in de 304 ovens.
Er zijn projecten in ontwikkeling om de energievoorziening bij Aldel te 'vergroenen' door de bouw van een
tweetal biomassacentrales naast het bedrijf met een vermogen van maximaal 3 x 50 MW-elektrisch. Voor
deze projecten zijn onherroepelijke vergunningen van kracht.
De verwerkingscapaciteit van de gieterij van 180.000 ton per jaar ondergaat geen verandering.
Inleiding
Het bedrijf Aluminium Delfzijl BV (Aldel) te Delfzijl produceert primair aluminium (Al) uit de grondstof
aluinaarde (Al2O3) door middel van een elektrolyseproces, het Hall-Heroult-proces, bij een temperatuur van
0
circa 960 C. In paragraaf 3.1.1 van de aanvraag staat een procesbeschrijving van het elektrolyseproces en
wordt ingegaan op het ontstaan van de procesemissies van fluoriden, (gas- (HF) en stofvormig),
zwaveldioxide (SO2), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), polyfluorkool(water)stoffen (PFK's) bestaande
uit tetrafluormethaan (CF4) en hexafluorethaan (C2F6), stikstofoxiden (NOx), polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK-bestandelen als PAK-10 van VROM), zware metalen nikkel (Ni), zink (Zn), lood (Pb),
koper (Cu), chroom (Cr) en arseen (As) en stofvormige componenten zoals aluinaarde.
In paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 van de aanvraag wordt ingegaan op de technische voorzieningen (o.a.
gasreinigingsinstallatie en droogwerkende stoffilters) ter beperking van de milieubelasting door de
elektrolyse.
In de gieterij van Aldel wordt vast aluminium (schoon schroot) gesmolten en met het vloeibare primaire
aluminium uit de elektrolyse verwerkt tot de eindproducten palen en plakken aluminium.
In paragraaf 3.1.2 van de aanvraag wordt de bedrijfsvoering van de gieterij beschreven en wordt tevens
ingegaan op de technische voorzieningen ter beperking van de milieubelasting (o.a. chloorvernietigingsinstallatie en droogwerkende stoffilters).
Naast de primaire processen in de 'elektrolyse', productie van primair aluminium uit aluinaarde, en de
'gieterij', verwerking tot eindproduct, zijn er bij Aldel enkele 'nevenprocessen', 'hulpsystemen' en 'overige
voorzieningen', eveneens beschreven in hoofdstuk 3 van de aanvraag, op het bedrijfsterrein aanwezig.
Onder de huidige Wm-vergunningen en meldingen (art. 8.19, Wm), in de aanvraag aangeduid met 'huidige
situatie' en hierna 'bestaande situatie', heeft Aldel vergunning en emissieruimte voor de productie van
113.000 ton primair aluminium en 180.000 ton eindproduct. Voor de toekomst (vanaf 2009/2010), in de
aanvraag 'nieuwe situatie' ofwel 'toekomst' en hierna 'nieuwe situatie', vraagt Aldel vergunning voor 120.000
ton/jr. primair aluminium in de elektrolyse en 180.000 ton/jr. verwerking tot eindproducten in de gieterij.
De toename/vergroting van de productiecapaciteit en het productieniveau van de elektrolyse heeft tot gevolg
dat o.a. de emissies van luchtverontreinigende stoffen toenemen, in absolute zin als jaarvracht en per ton
primair aluminium.
De inrichting van Aldel valt onder de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn.
Het productieproces in de elektrolyse, de milieuvoorzieningen en de emissies naar lucht voldoen aan de
stand der techniek en de beste beschikbare technieken (BBT/BAT: Best Available Techniques) voor reductie
van de milieubelasting, als beschreven in de BREF (BAT Reference Document) voor de nonferrometaalindustrie (december 2001). De BREF non-ferro, in het vervolg BREF-primair aluminium, is door
middel van een 'oplegnotitie' (september 2004) geïmplementeerd in de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht
(NeR) en vervangt de bijzondere regeling 'D2 Productie van primair aluminium'.
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Aldel neemt deel aan de volgende convenanten c.q. heeft de volgende (wettelijke) verplichtingen op zich
genomen en beschikt over:
het milieuconvenant voor de basismetaalindustrie: Intentieverklaring uitvoering milieubeleid
basismetaalindustrie (1992) en de bijbehorende Integrale Milieutaakstelling (IMT);
het derde bedrijfsmilieuplan (BMP-3, oktober 2002) voor de periode 2001-2004 (looptijd 5 jaar, d.w.z.
tot en met 2005);
het vierde bedrijfsmilieuplan (BMP-4, juli 2006) voor de periode 2006 t/m 2010 (looptijd 5 jaar);
het Convenant Benchmarking Energie Efficiency (1999);
het eerste Energie Efficiency Plan (EEP-1, juli 2002) voor de periode 2001-2004 (tweede EEP is niet
verplicht omdat Aldel onder de CO2 emissiehandel valt);
de Europese CO2 emissiehandel en de Nederlandse NOx-emissiehandel op grond van hoofdstuk 16
van de Wm, op basis van een door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) goedgekeurd
monitoringprotocol voor CO2 en NOx en een emissievergunning voor CO2 en NOx van de NEa voor de
emissie van 26.079 kton CO2 en 354 ton NOx (gebaseerd op 120.000 ton primair aluminium) in de
periode 2005-2007. Sinds 1 januari 2008 valt Aldel niet meer onder de reikwijdte van de
emissiehandel voor CO2 als gevolg van een wijziging in de definitie-uitleg. Het bedrijf doet daarom
niet mee aan de tweede handelsperiode (2008-2012);
een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) - waarin het energiezorgsysteem en het
veiligheidsbeheerssysteem (VBS) zijn geïntegreerd- volgens ISO 14001 (certificatie in 2006);
een jaarlijks milieuprogramma op grond van BIM, waarin de uitvoering van de (zekere) milieu- en
energiemaatregelen uit het BMP en het EEP zijn opgenomen en geborgd;
een milieujaarverslag (MJV), inclusief rapportage over de uitvoering van het BMP en het EEP, op
grond van hoofdstuk 12 van de Wm en inclusief de verplichte Europese rapportage in het kader van
de E-PRTR;
het eerste Veiligheidsrapport Chloor (VR, 6 juni 2001) op grond van het Besluit risico's zware
ongevallen 1999 (Brzo'99);
het tweede Veiligheidsrapport Chloor (VR, 15 december 2005) met een nieuwe kwantitatieve
risicoanalyse omdat de hoeveelheid chloor op het terrein is teruggebracht van 8 naar 2 ton;
een veiligheidsbeheerssysteem (onderdeel van BIM) en een bedrijfsbrandweer.
M.e.r.-beoordelingstoets
De voorgenomen activiteit betreft een capaciteitsuitbreiding van de elektrolyse met 7.000 ton primair
aluminium per jaar. Deze vergroting van de productiecapaciteit is op grond van het Besluit
milieueffectrapportage 1994 niet m.e.r.-plichtig (categorie C 21.4, oprichting) en niet m.e.r.beoordelingsplichtig (categorie D.21.4, uitbreiding 15.000 ton/jr. of meer).
Bestaande, nieuwe en toekomstige situatie
De productie- en bedrijfsprocessen (bedrijfsvoering) bij Aldel kunnen zowel voor:
- de 'bestaande situatie' (t/m 2008), als voor
- de 'nieuwe situatie' (vanaf 2009) en voor
- de 'toekomstige situatie' (waarschijnlijk na 2010) als volgt worden samengevat (overeenkomstig hoofdstuk
3 van de aanvraag):
a. Primaire processen (met paragraaf uit de aanvraag tussen haakjes), bestaande uit:
de elektrolyse (3.1.1) voor productie van primair aluminium met ovens in 2 hallen;
de gieterij (3.1.2) voor de fabricage van aluminium palen en plakken (eindproduct);
b. Nevenprocessen, bestaande uit:
de luchtbehandeling (3.2.1) en de gasreinigingsinstallatie (GRI) voor de reiniging van de ovengassen
(afscheiding van fluoriden en stof);
de anodewerkplaats (3.2.2) voor de verwerking van nieuwe anoden en anoderesten;
de ovenbouw (3.2.3) voor de opbouw van nieuwe en de behandeling van oude ovens.
c. Hulpsystemen, bestaande uit:
het lossen van aluinaarde (3.3.1) uit zeeschepen met een verrijdbare kraan op de eigen loskade;
de elektriciteitsvoorziening (3.3.2) met ondergrondse kabelcircuits, transformatoren en gelijkrichters;
de aardgasvoorziening (3.3.3) door middel van aardgasreduceerstations;
de watervoorziening voor koelwater en sanitair water;
het compressorgebouw (3.3.5) voor de persluchtvoorziening voor o.a. pneumatisch transport (in
beheer bij Hoek Loos en met een eigen Wm-vergunning van de gemeente Delfzijl).
d. Overige voorzieningen (3.4) als rioleringen, werkplaatsen en voertuigen, laboratorium,
opslagvoorzieningen en overige gebouwen (o.a. kantoren, bedrijfskantine en bad- en kleedlokalen).
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De 'bestaande situatie' voor de productie van 113.000 ton primair aluminium in de elektrolyse, het
omsmelten van 67.000 ton vast metaal in de gieterij tot 180.000 ton eindproduct, wordt beschreven in
paragraaf 2.1 van de aanvraag.
De veranderingen die hebben plaatsgevonden in 2004 t/m 2008 zijn beschreven in paragraaf 2.2 van de
aanvraag. De veranderingen bestaan in hoofdzaak uit:
verhoging van de stroomsterkte van de 304 ovens waardoor de productie van primair aluminium kan
toenemen tot 120.000 ton/jr. (de maximum productie van de gieterij blijft 180.000 ton/jr.: er wordt dus
meer vloeibaar primair aluminium uit de elektrolyse en minder vast schroot ingezet);
vervanging van de elektrische energievoorziening (circa 200 MW e) met bovengrondse 110 kV leiding
door ondergrondse 220 kV kabel (minder verliezen);
stijging van het zwavelgehalte (vanaf 2009) in de anoden van het huidige vergunde niveau van
gemiddeld 1,35% naar 1,5% in 2010 of de jaren daarna.
De 'nieuwe situatie' met een productie van 120.000 ton primair aluminium per jaar, loopt vanaf 2009 tot
enkele jaren na 2010.
In de 'toekomstige situatie', die waarschijnlijk van start gaat tussen 2010 en 2015, zoals beschreven in
hoofdstuk 8 en gespecificeerd in tabel 5 (blz. VII) van de niet-technische samenvatting, zal Aldel nagaan of
het mogelijk is om de gieterij te moderniseren en de capaciteit van de elektrolyse te verhogen van 120.000
ton/jr. (nieuwe situatie 2008 - na 2010) tot 155 - 160.000 ton/jr. Dit zal dan gebeuren door 44 elektrolyse
ovens, die in 1998 buiten bedrijf zijn gesteld, alsnog te moderniseren naar middenbediening, zoals dat in
1998 is gebeurd met de 304 ovens die thans - in de 'bestaande situatie' en de 'nieuwe situatie'- in bedrijf zijn.
1.5
Nadere beschouwing van de aanvraag in het licht van de toekomstige situatie.
Deze toekomstige ontwikkeling zal, zo is uit de aanvraag af te leiden, in de eerstkomende jaren nog niet
gerealiseerd worden. In het kader van de toekomstige situatie heeft Aldel een onderzoek naar de
haalbaarheid van het installeren van een ontzwavelingsinstallatie ingesteld naar de mogelijkheden om de
SO2-emissie te verlagen. Dit onderzoek dat, op grond van een voorschrift in de vernietigde vergunning van
2005, door Aldel is uitgevoerd, in 2006/2007, voor de situatie bij een productie van tussen de 120.000 en
160.000 ton primair aluminium per jaar, heeft geresulteerd in het rapport 'Onderzoek naar de mogelijkheden
tot verlaging van de emissie van SO2 bij Aluminium Delfzijl' van april 2007.
Wij zijn in principe van oordeel dat het opnieuw in bedrijf nemen van de 44 stilgelegde ovens gepaard moet
gaan met de bouw en toepassing van een ontzwavelingsinstallatie. Dit oordeel-in-principe is mede beïnvloed
door de ontwikkelingen (aanscherping) van het verzuringsbeleid in het kader van de evaluatie van de NECrichtlijn, met o.a. een Nederlands emissieplafond voor SO2 te bereiken in 2010, en door de - daarmee
samenhangende - VROM-notitie 'Erop of eronder' (2004) voor de Tweede Kamer en de resultaten van de
'Economische impact studie' , en door de voorgeschreven specifieke Aldel-studie. Deze beide studies zijn
uitgevoerd in 2005/2006.
In de voorliggende aanvraag, waarop thans moet worden beschikt, wordt niet voorzien in de bouw en
toepassing van een ontzwavelingsinstallatie. In het licht van vorenstaande overwegingen ontslaat dit ons
echter niet van de verplichting ons een oordeel te vormen over de vraag of, en zo ja, op welke termijn de bij
Aldel vrijkomende zwaveldioxide (SO2) bevattende afgassen dienen te worden ontzwaveld. Bij de
beantwoording van deze vraag moet het volgende in aanmerking worden genomen:
1. Moet ontzwaveling worden beschouwd als de beste beschikbare techniek (BBT)?
2. Welke eisen kunnen worden afgeleid uit de NEC-richtlijn voor de omvang van de SO2-emissie die bij Aldel
kan worden toegestaan?
1. Moet ontzwaveling worden beschouwd als de beste beschikbare techniek (BBT of BAT)?
Deze vraag komt hierna in extenso aan de orde in onderdeel "J. Beschouwingen ten aanzien van
zwaveldioxide", op pag. 27-28, van par. 3.11.7 "Anorganische stoffen" van de considerans van de
onderhavige beschikking. Aldaar komt met betrekking tot de hier aan de orde zijnde vraag als hoofdlijn naar
voren dat ontzwaveling van de zwaveldioxide bevattende afgassen thans, op grond van de vigerende BREF
(BREF-primair aluminium), geen BAT is, maar dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat zulks in de (nabije)
toekomst wel het geval zal zijn. In dat verband moet met name worden vermeld dat naar verwachting in het
begin van 2009 het concept ("draft") zal worden gepubliceerd van een nieuwe BREF-non ferro dan wel primair aluminium; de kans lijkt reëel dat in deze nieuwe BREF ontzwaveling zal worden aangemerkt als
BAT dan wel dat een door het Ministerie van VROM in te brengen "split view" van deze strekking, daarin zal
worden opgenomen. Naar de zienswijze van ons college moet er hierbij van worden uitgegaan dat daarbij
zal worden voorzien in een overgangstermijn, eerst na het verstrijken waarvan aan de als BAT aan te
merken techniek van ontzwaveling toepassing zal moeten worden gegeven. Afgezien van het aspect
ontzwaveling voldoen de in de voorliggende aanvraag weergegeven en aangevraagde installaties en
werkwijzen bij de huidige stand van zaken aan de BBT (BAT). Op dit een en ander baseren wij onze
opvatting dat de aanvraag zoals deze voorligt, derhalve zonder ontzwaveling, voldoet aan de BBT.
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2. Welke eisen kunnen worden afgeleid uit de NEC-richtlijn voor de omvang van de SO2-emissie die bij Aldel
kan worden toegestaan?
Ingevolge de NEC-richtlijn dienen de lidstaten van de EU met betrekking tot de in de richtlijn genoemde
luchtverontreinigende stoffen voor elk van die stoffen het niveau van de emissie te beperken tot het daarvoor
in de richtlijn neergelegde plafond. Het eerste jaar, voor zover hier van belang, waarin de lidstaten de
onderscheidene emissies tot een voor dat jaartal vastgelegd plafond dienen te hebben beperkt, is 2010.
Voor zwaveldioxide (SO2) ligt het plafond voor de lidstaat Nederland op 50 kton per jaar met ingang van het
jaar 2010. Ook de primaire aluminiumsmelters in Nederland, namelijk Aldel-Delfzijl en Zalco-Vlissingen,
zullen hun aandeel ter realisering van dit plafond moeten leveren. Ten aanzien van de wijze waarop, in het
kader van de beschikking op de voorliggende aanvraag, het aandeel van Aldel in het nationale plafond voor
SO2 dient te worden bepaald, overwegen wij het volgende. Enerzijds lijkt het in eerste instantie voor de hand
te liggen om uit te gaan van een één-op-één-aandeel van Aldel in de ter bereiking van het nationale plafond
te realiseren reductie van de SO2-emissie. (Ter ondersteuning van dit uitgangspunt zou kunnen worden
gewezen op de uitspraak van de ABRvS van 5 februari 2003, no. 200101898/1, r.o. 2.3.3, tweede alinea.)
Anderzijds is het voor de bereiking van het nationale plafond uit de aard der zaak niet noodzakelijk dat alle
betrokken inrichtingen daarin een één-op-één-aandeel leveren. Voorts kan worden vastgesteld dat ten tijde
van de beschikking op de voorliggende aanvraag het jaar 2010 nog niet is ingegaan, zodat daarvan in
zoverre geen rechtstreeks bindende werking uitgaat. Deze beide gegevenheden laten ruimte voor een
zekere mate van flexibiliteit waar het betreft het tijdstip waarop door de inrichting in kwestie, in casu die van
Aldel, een substantiële reductie van de SO2-emissie dient te zijn gerealiseerd. Binnen het kader van deze
aldus te constateren flexibiliteit is, in en na uitvoerig overleg met het Ministerie van VROM, bij welk ministerie
de zorg voor de uiteindelijke verwezenlijking van de voor de lidstaat Nederland geldende emissieplafonds
berust, geconcludeerd dat, met het oog op de bijdrage van Aldel aan het realiseren van het nationale plafond
voor SO2, in het jaar 2014 in de inrichting van Aldel ontzwaveling dient te zijn doorgevoerd. Als modaliteit
voor de toe te passen ontzwaveling staat ons college voor ogen een ontzwavelingsinstallatie waarmee een
rendement van 90% kan worden bereikt.
Over deze modaliteit willen wij aanvullend nog het volgende opmerken:
1. Voor ontzwaveling met een rendement van 90% is gekozen omdat met de huidige
ontzwavelingstechnieken, in een inrichting die volcontinu (8.760 uur per jaar) in bedrijf is, bij zorgvuldige
bedrijfsvoering het technisch mogelijk is om deze waarde te realiseren.
2. Aanvullend kan hierbij nog worden opgemerkt dat er voor is geopteerd om de te bereiken reductie te
relateren aan de emissie vanuit de schoorsteen van de GRI. De emissie vanuit de schoorsteen van de GRI
bedraagt 96% van het totaal van de SO2-emissie van de inrichting. De andere emissie van SO2, te weten de
emissie die vanuit het dak van de elektrolysehallen naar de buitenlucht emitteren, zijn vanuit hun aard niet
werkelijk te beheersen, maar bedragen slechts 4%, terwijl de "bulk" van de SO2-emissie, zoals
aangegeven, via de GRI naar de buitenlucht wordt geëmitteerd en als zodanig dus beheersbaar is.
3. Met de realisering van de ontzwaveling met een rendement van 90% in 2014 zal een zodanige reductie
van de SO2-emissie door de inrichting van Aldel zijn bereikt dat er alsdan binnen het raam van het nationale
plafond in de zin van de NEC-richtlijn voldoende ruimte zal zijn ontstaan voor additionele SO2-emissies die
het onvermijdbare resultaat zijn van eventuele in de toekomst aan te vragen vergunningen tot uitbreiding van
de productiecapaciteit van Aldel. Ook voor deze additionele emissies zal immers gelden dat deze moeten
worden ontzwaveld met een rendement van 90%.
4. Voor plaatsing van de eis tot ontzwaveling in het dictum is gekozen om de volgende redenen. Zoals reeds
gememoreerd is in de voorliggende aanvraag niet voorzien in de bouw en toepassing van een
ontzwavelingsinstallatie (OI). Het - in de aan deze vergunning te verbinden voorschriften - rechtstreeks
voorschrijven van een OI, nog afgezien van de termijn waarbinnen de verwezenlijking daarvan zou dienen
plaats te vinden, moet niet mogelijk worden geacht omdat daarmee zou worden getreden buiten de
reikwijdte van de aanvraag en aldus de grondslag van de aanvraag zou worden verlaten. Dit laat echter
onverlet, gezien het vorenoverwogene, dat er een zodanig verband is tussen het in werking zijn van de
inrichting van Aldel en het belang van een substantiële reductie van de SO2-emissie op landelijk niveau,
bezien vanuit de gezichtshoek van het door Aldel in die reductie te leveren aandeel, dat er aanleiding is om
in de beschikking op de voorliggende aanvraag een koppeling aan te brengen met de op termijn te
verwezenlijken substantiële reductie van de SO2-emissie vanuit de inrichting van Aldel. Deze koppeling is
gelegd door in het dictum, na het eerste onderdeel, waarbij de gevraagde vergunning wordt verleend, een
onderdeel op te nemen waarin wordt bepaald dat per 1 juli 2014 de afgassen dienen te worden ontzwaveld,
gevolgd door een onderdeel waarin wordt bepaald dat per 1 juli 2012 een aanvraag dient te zijn ingediend
voor een hierop betrekking hebbende OI.
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5. In aanvulling op hetgeen bij 4. is overwogen, moet nog het volgende worden opgemerkt. In het dictum is
namelijk tevens bepaald dat de bepalingen inhoudende dat per 1 juli 2014 de afgassen dienen te worden
ontzwaveld en dat per 1 juli 2012 een aanvraag dient te zijn ingediend voor een hierop betrekking hebbende
OI, buiten toepassing blijven indien ontzwaveling niet op 1 juli 2012 wordt aangemerkt als beste beschikbare
techniek in het alsdan ter zake geldende Best Available Techniques Reference Document (BREF). Deze
uitzondering op de beide voorafgaande bepalingen is opgenomen met het oog op het gegeven dat het
verplichtend voorschrijven van ontzwaveling in een situatie waarin deze techniek niet kan worden
aangemerkt als BBT, moet worden beschouwd als een maatregel van een zodanige zwaarte, belastendheid
en verstrekkendheid - voor Aldel in relatie tot vergelijkbare inrichtingen (bedrijven, ondernemingen) - dat
toepassing van deze techniek in redelijkheid niet van haar als vergunninghoudster kan worden gevergd. Met
andere woorden: in de situatie die deze uitzonderingsbepaling beoogt te ondervangen zou voor Aldel geen
sprake meer zijn van een Level Playing Field. In een dergelijke situatie, waarvan wij voorshands nog niet
aannemelijk achten dat deze zich zal gaan voordoen, zal de problematiek die verband houdt met het door
Aldel te leveren aandeel in de op termijn te verwezenlijken substantiële reductie van de SO2-emissie vanuit
haar inrichting, wat daarvan verder ook moge zijn, niet via de thans te nemen beschikking op de
voorliggende aanvraag om vergunning kunnen worden opgelost. Overigens is in de thans gegeven situatie in
deze problematiek geen reden gelegen om de gevraagde vergunning te weigeren.

2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd, in combinatie met de procedure van
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (Wm).
De vergunningaanvraag is door ons op 19 december 2007 ontvangen. Met ons schrijven van 15 januari
2008, nr. 2007 - 02456a, MV, aan Aluminium Delfzijl BV, hebben wij de ontvangst van de aanvraag
bevestigd. Bij brieven van gelijke datum hebben wij een exemplaar van de aanvraag gezonden aan de
betrokken adviseurs en bestuursorganen, te weten:
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
- VROM -Inspectie Noord;
- de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
- het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;
- de Hoofdingenieur-directeur van Waterdienst (voorheen RIZA);
- het Ministerie van LNV, directie regionale zaken-Noord;
- Groningen Seaports;
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld ons ter zake van de aanvraag van advies te dienen.
Omdat het hier een inrichting betreft waarop het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)-1999 van
toepassing is, is ingevolge artikel 5:15 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) tevens
een exemplaar van de aanvraag gezonden aan:
- de Commandant van de regionale Brandweer;
- de Inspectiedienst SZW;
- de Burgemeester van de Gemeente Delfzijl.
Tevens hebben de 'buurbedrijven' van Aldel binnen een afstand van 500 meter uit de terreingrens van Aldel
een kennisgeving van ons voornemen tot vergunningverlening ontvangen.
Een exemplaar van het ontwerpbesluit is, bij brieven van 18 december 2008, naast de aanvrager, eveneens
aan de hiervoor genoemde bestuursorganen en adviseurs (art. 8.7 Wm) gezonden. Daarbij zijn zij in de
gelegenheid gesteld om binnen zes weken na aanvang van de termijn van de terinzagelegging van dit
ontwerpbesluit ons college ter zake van dit ontwerp van advies te dienen (artikelen 3:16, lid 1 Awb).
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende overige van belang zijnde stukken, waaronder de aanvraag en het
verslag van het vooroverleg, is overeenkomstig de artikelen 3:11 en 3:12 Awb en artikel 13.4 Wm ter inzage
gelegd in de gemeente Delfzijl en dit is bekend gemaakt door het plaatsen, op 20 december 2008, van een
kennisgeving in het Dagblad van het Noorden.
De na te noemen gemeenten, die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waar de inrichting is
gelegen en daarmee zich bevinden in de invloedssfeer van de emissies van de inrichting, zijn bij de
totstandkoming van de beschikking betrokken. Dit is geschied door deze gemeenten voorafgaande aan de
terinzagelegging van de ontwerp beschikking en andere daarop betrekking hebbende stukken een
kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 van de Awb te doen toekomen. Het gaat hierbij om de gemeenten
Appingedam, Slochteren, Scheemda en Loppersum.
In de aanloop tot de procedure in 2005 is - met het oog op de invulling voor het onderhavige geval van het
bepaalde in artikel 8.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) - aan de
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coördinerende overheid aan Duitse zijde, de Regierungsvertretung Oldenburg, de vraag voorgelegd welke
Duitse overheden geïnformeerd zouden willen worden over de hier betreffende procedure.
In het daaropvolgend antwoord ('….deutschen Stellen , bei denen es zweckmäßsig sein könnte sie innerhalb
des Genehmigungsverfahren des Aluminiumbetriebes ALDEL in Delfzijl zu beteiligen'.), zijn de volgende
instanties voorgesteld: Stadt Emden , Gewerbeaufsicht Emden, Landkreis Aurich, Landkreis Leer en de
Gemeinde Krummhörn.
Er is geen aanleiding te veronderstellen -mede gelet op de in de nu voorliggende aanvraag voorziene
beperkte toename van een aantal emissies- dat naast de genoemde instanties ook nog andere instanties
zouden dienen te worden geïnformeerd.
Bij onze brieven van 15 januari 2008, nrs. 2007 - 02546l, MV, en 18 december 2008, nr. 2008 - 72108l
hebben wij, onder toezending van een Duitstalige samenvatting van de aanvraag en met de vermelding waar
en in welke periode de ontwerpen van de vergunningen ter inzage liggen, deze overheden geïnformeerd.
Aldus is met betrekking tot de onderhavige procedure in 2008 tevens invulling gegeven aan het bepaalde in
artikel 8.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
2.2
Beslistermijn
Voor de behandeling van de aanvraag, die is ingediend op 17 december 2007 hebben wij geen besluit
genomen binnen de termijn van een half jaar waarbinnen de beschikking moet zijn vastgesteld. Toen de
aanvraag was ingediend waren wij van mening dat de aangevraagde revisievergunning voor een
capaciteitsuitbreiding van 113.000 naar 120.000 ton primair aluminium per jaar niet direct betrekking had op
een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp. Als gevolg van het landelijk overleg op ambtelijk en
bestuurlijk niveau over de toepassing van ontzwaveling en het tijdstip waarop, bij de primaire
aluminiumindustrie in Nederland en Europa, is de vergunningprocedure aanzienlijk vertraagd. Hiervan is de
directie van Aldel door ons mondeling in kennis gesteld.
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend, aangezien
deze vergunningen uit 2005, van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en van het Waterschap Hunze en Aa's,
nog rechtskracht hebben. Tijdens de procedure in 2005 is geen beroep ingesteld tegen de Wvovergunningen. Het waterschap Hunze en Aa's heeft ons bij brief van 22 januari 2008, kenmerk MdG
08.0257/08.0192, laten weten dat geen nieuwe Wvo-vergunning nodig is en dat de indirecte lozing van
afvalwater op de (gemeentelijke) riolering gereguleerd dient te worden in onze nieuwe Wm-vergunning.
2.3
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
1999 of in de Provinciale Milieuverordening als een m.e.r.-plichtige activiteit. De activiteit is derhalve niet
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp vergunning
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de Inspecteur van VROM-Inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van Delfzijl;
de Regionale Brandweer.
De gemeenten welke gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting gelegen is, zijn bij
de totstandkoming van de beschikking betrokken.
Op 15 januari 2008 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Op 18 december 2008 is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de
directe omgeving van de inrichting. Het betreft in dit geval de bedrijven op het industrieterrein in de directe
omgeving van Aldel, met de eventueel bijbehorende (bedrijfs)woningen. Wij hebben hierbij, gelet op de
mogelijke effecten van de inrichting op de omgeving, gekozen voor een afstand van 500 meter ten opzichte
van de terreingrens van het langgerekte (ca. 1 km) bedrijfsterrein van Aldel.
2.5
Interne advisering en afstemming Brandweer
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de
Hulpverleningsdienst Groningen (o.a. Regionale Brandweer) afdeling Risicobeheersing. Bij het opstellen van
deze beschikking is dit advies d.d. 22 februari 2008, kenmerk HV 08.1589914, in acht genomen.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en
diverse nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Aldel valt onder categorie 2.5 als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn en is dus een gpbv-installatie.
Daarom is in deze vergunning met de volgende BBT documenten rekening gehouden:
•

BREF Non ferrometalen (o.a. primair aluminium) (2001);

•

BREF Koelsystemen (2001);

•

BREF Monitoring (2003);

•

Circulaire energie in de milieuvergunning;

•

Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;

•

NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;

•

Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);

•

PGS 3: Richtlijnen voor kwantitatieve risicoanalyse;

•

PGS 6: Aanwijzingen voor de implementatie van het BRZO 1999;

•

PGS 11: Chloor, opslag en gebruik (voorheen CPR 10) (ingetrokken eind 2006);

•

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;

• PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties (voorheen CPR 9-6).
Het kader voor de beoordeling en de toetsing van de relevante milieuaspecten, in het bijzonder de
aangevraagde emissies naar lucht, zijn de hiervoor genoemde BREF-documenten en richtlijnen, de NECrichtlijn en NMP-4 en hoofdstuk 5 Wm 'Milieukwaliteitseisen' (de Wet luchtkwaliteit (WLK), ter vervanging van
het Besluit luchtkwaliteit/BLK). De installaties en de emissies naar lucht worden primair getoetst aan
BAT/BBT uit de BREF-primair aluminium en secundair aan de 'oplegnotitie' voor aluminiumproductie uit de
NeR en de algemene NeR-eisen. Daarna worden de aangevraagde luchtemissies door middel van
verspreidingsberekeningen getoetst aan de luchtkwaliteitseisen (immissienormen) uit de Wet luchtkwaliteit.
Bij deze toetsing van de installaties en luchtemissies van Aldel aan BAT/BBT uit de BREF-primair aluminium
is de stand der techniek - in de zin van ALARA - inbegrepen in BAT/BBT. Dit betekent dat als wordt voldaan
aan BAT/BBT daarmee ook wordt voldaan aan ALARA omdat BAT/BBT verder gaat dan ALARA. Het
ALARA-beginsel uit de Wet milieubeheer is in 2005 vervangen door BAT/BBT met uitwerking in de BREFdocumenten en 'oplegnotities' in de NeR. Ook bij toetsing aan BAT/BBT uit een BREF-document is op grond
van artikel 2, lid 11, van de IPPC het redelijkheidbeginsel (economisch en technisch) van toepassing.
Ten aanzien van het begrip 'belangrijke wijziging' uit de IPPC in relatie tot de voorgenomen verandering bij
Aldel merken wij nog het volgende op. De kern van de verandering/wijziging bij Aldel is de toename in de
primaire productie van aluminium van 113.000 naar 120.000 ton/jr. Deze toename van 6% (7.000 ton/jr. op
113.000 ton/jr.) in de productie van primair aluminium is van invloed op de emissies naar lucht. Sommige
emissies (o.a. stof en NOx) dalen aanzienlijk en sommige stijgen evenredig met de productietoename, terwijl
de emissie van SO2, als gevolg van een lichte stijging in het zwavelgehalte, en PFK's, bij loadmanagement,
een iets meer dan evenredige stijging met de toename van de productie vertonen. De toename van de
productie met 6% primair aluminium wordt door ons, alles overziende, niet aangemerkt als een 'belangrijke
wijziging' volgens de definitie in artikel 2, lid 10.b van de IPPC. (Ook lid 10.a is niet van toepassing.)
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Op grond van artikel 12, lid 2, moet bij een belangrijke wijziging die onmiddellijk na het van kracht worden
van de vergunning mag worden gerealiseerd, slechts een vergunning worden verleend waarin emissie-eisen
zijn opgenomen, gebaseerd op BAT/BBT, die met onmiddellijke ingang gelden. Aangezien de
productietoename (6%) bij Aldel geen belangrijke wijziging is in de productie en in de emissies naar lucht
wordt artikel 12, lid 2 van de IPPC in de onderhavige vergunningverlening buiten toepassing gelaten. De
bestaande emissiereducerende maatregelen (o.a. stoffilters) dienden, voor zover nog niet werd voldaan aan
BAT- of NeR-eisen, op grond van artikel 5 van de IPPC uiterlijk 30 oktober 2007 te worden geëxploiteerd
conform de IPPC; waarbij het redelijkheidbeginsel op grond van artikel 2, lid 11, in acht genomen moet
worden door het bevoegd gezag. Alle emissiereducerende voorzieningen bij Aldel voldoen sinds 30 oktober
2007 aan BAT uit de BREF voor primair aluminium.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning (par. 3.22) wordt, voor zover van
toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.3
Activiteitenbesluit
Door de totstandkoming van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het zogenaamde
Activiteitenbesluit, is de Wet milieubeheer per 1 januari 2008 gewijzigd. In de nieuwe systematiek geldt dat
alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen, tenzij sprake is van een gpbvinstallatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.12a van de Wm. In bijlage 1 van het
Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn. Het uitgangspunt is dat alle
inrichtingen onder de algemene regels vallen en dat de vergunningplicht de uitzondering vormt.
Afhankelijk van het type inrichting zijn bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing (artikel
1.4 van het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit maakt een onderscheid in de volgende drie typen
inrichtingen:
•

Type A-inrichtingen zijn de inrichtingen van het Activiteitenbesluit die onder het 'lichte regime' van de
algemene regels vallen.

•

Type B-inrichtingen zijn de inrichtingen die niet (meer) vergunningplichtig zijn: op deze inrichtingen is
het gehele Activiteitenbesluit van toepassing.

•

Type C-inrichtingen zijn de inrichtingen die op grond van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit
vergunningplichtig blijven. Bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van
toepassing op type C-inrichtingen.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd en regelt verder geen aspecten die in andere wet- en regelgeving is gereguleerd, zoals
bijvoorbeeld in de arbo- of bouwregelgeving. Ondanks dat sprake is van één algemene maatregel van
bestuur, het Activiteitenbesluit, hebben zowel het bevoegd gezag op grond van de Wm als Wvo de taak om
de naleving van de algemene regels uit het Activiteitenbesluit te waarborgen.
Het Activiteitenbesluit kent een overgangstermijn van 3 jaar om de Wm-vergunning aan het
Activiteitenbesluit aan te passen. Aangezien Aldel een IPPC-inrichting is met een gpbv-installatie is het
Activiteitenbesluit niet rechtstreeks van toepassing.
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden 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
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
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In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.6
Branche specifieke regelingen
Aldel neemt deel aan de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie (1992) en het
Convenant Benchmarking Energie Efficiency (1999); respectievelijk het milieuconvenant en
energieconvenant tussen overheden en brancheorganisaties in de (basismetaal)industrie.
3.7
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.7.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Aldel beschikt over een bedrijfsintern milieuzorgsysteem, dat in 2006 is gecertificeerd. Milieuzorg is ingebed
in de communicatiestructuur voor ARBO (arbeidsomstandigheden) en veiligheid. Bij de bedrijfsvoering (op
de werkvloer) is er een gecombineerde aandacht voor veiligheid, arbeidomstandigheden, milieu en
energieverbruik. Het kwaliteitszorgsysteem van Aldel is ISO-TS 16949 gecertificeerd. Het bedrijf is tevens
ISO-14001 (2004) gecertificeerd. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.7.2 Bedrijfsmilieuplan
Op 10 maart 1992 hebben de Stichting Basismetaalindustrie en Milieu, namens de aangesloten
brancheorganisatie, en de betrokken overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid
basismetaalindustrie ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een integrale milieutaakstelling (IMT) met
doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).
Een verplichting die voortvloeit uit deze intentieverklaring is het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (BMP).
Het bedrijfsmilieuplan heeft tot doel inzicht te geven in de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, en de
getroffen en de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen. Op 14 oktober 2002 heeft
Aldel een derde BMP ingediend over de periode 2001-2004 (verlengd t/m 2005). Op 20 december 2002
hebben wij hiermee ingestemd. De vierde en laatste BMP-periode loopt van 1 januari 2006 tot en met 31
december 2010. In de tweede helft van 2005 en eerste helft van 2006 heeft Aldel BMP-4 (juli 2006) voor de
periode 2006-2010 opgesteld. Met onze brief van 19 september 2006 hebben wij het vierde
bedrijfsmilieuplan 2006-2010 van juli 2006 goedgekeurd.
Bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden met de reeds verrichte inspanningen en de
maatregelen en onderzoeken die in de lopende BMP's zijn aangegeven.
De zekere milieumaatregelen uit de vigerende bedrijfsmilieuplannen BMP-3 (2001-2005) en BMP-4 (20062010), waarin ook een lijst van energiemaatregelen uit het vigerende EEP-1 (2001-2005) is opgenomen, zijn
inmiddels alle uitgevoerd.
3.8
Groene wetten
3.8.1 Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Er moet
daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten
kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als hiervan sprake is moet een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Als vervolgens niet kan worden uitgesloten dat
de activiteit, afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kan
hebben voor het desbetreffende gebied moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de
gevolgen voor dit gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat
gebied. Met betrekking tot de hierboven genoemde aspecten overwegen wij het volgende.
Het initiatief vindt plaats in de nabijheid van de Waddenzee, een beschermd gebied ingevolge de
Natuurbeschermingswet. Wij hebben daarom beoordeeld of er sprake is van een vergunningplicht op grond
van deze wet. Een vergunningplicht geldt voor elk handelen dat schadelijk kan zijn voor een beschermd of
Staatsnatuurmonument. Artikel 12 van de Natuurbeschermingswet moet richtlijnconform (Vogel- en
Habitatrichtlijn) worden uitgelegd.
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Uit de bij de aanvraag aangeleverde verspreiding- en depositieberekeningen en de controle daarop
onzerzijds, blijkt naar onze beoordeling dat is uitgesloten dat er sprake zal zijn van significante gevolgen
voor het beschermde gebied afgezet tegen de instandhoudingdoelstellingen van dit gebied.
De inrichting van Aldel betreft een bestaande situatie op 1 oktober 2005, waar door intrinsieke
procesoptimalisatie een toename van het productieniveau plaatsvindt van 6% ten opzichte van de bestaande
situatie. Gelet op de nu aangevraagde en aanwezige maatregelen en voorzieningen ter bescherming van het
milieu is er geen significante negatieve beïnvloeding van het Eems-Dollard estuarium en de Waddenzee.
Gezien de situering van de inrichting en de aard van de activiteiten en de emissies, kan ons inziens worden
uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen. Er is naar onze mening daarom geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de
Natuurbeschermingswet. Tevens worden er in het kader van de Wet milieubeheer geen aanvullende
voorschriften opgenomen.
3.8.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
In opdracht van Aldel heeft een adviesbureau voor ecologie een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd in de
inrichting: 'Ecologische verkenning van het terrein van Aluminium Delfzijl' (11 mei 2005), dat als bijlage C bij
de aanvraag is gevoegd.
Op grond van de conclusies van het flora- en faunaonderzoek zijn wij van oordeel dat het inwerking hebben
van de reeds bestaande inrichting van Aldel en de voorgestane verandering (capaciteitsuitbreiding van de
elektrolyse) -legalisatie middels deze revisievergunning- niet leidt tot nadelige invloeden op beschermde
soorten. Er is derhalve geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.9
Afvalstoffen en afvalwater
3.9.1 Algemeen
Het ontstaan van afval- en reststoffen binnen de inrichting van Aldel is beschreven in paragraaf 5.4 van de
aanvraag. Vrijwel alle rest- en afvalstoffen die ontstaan in de nieuwe situatie, in tabel 16 (blz. 67) van de
aanvraag aangegeven met 'verwacht', worden intern nuttig toegepast, extern hergebruikt of nuttig toegepast.
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 tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
3.9.2 Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting
Preventie
De afval- en reststoffen zijn opgenomen in paragraaf 5.4 van de aanvraag. De bronnen, maatregelen en
preventie van rest- en afvalstoffen zijn beschreven in hoofdstuk 3 (procesbeschrijvingen) van de aanvraag.
De totale hoeveelheid afval- en reststoffen, die binnen de inrichting vrijkomt, bedraagt in de nieuwe situatie
ruim 23.000 ton (per jaar), waarvan 21.000 ton (bijna 90%) 'reststoffen' zijn die extern worden hergebruikt.
De resterende 'afvalstoffen', circa 2.000 ton uit tabel 5.6 van de aanvraag, worden voor het grootste deel
gestort of verbrand voor definitieve verwijdering. In de inrichting ontstaat 2.800 ton gevaarlijk bedrijfsafval per
jaar, waarvan 1.500 ton ovenpuin, dat de laatste jaren nuttig wordt toegepast of hergebruikt (niet gestort).
Van de resterende hoeveelheid gevaarlijk afval, 1.335 ton wordt 1.320 ton (99%) hergebruikt of nuttig
toegepast. Het restant, 15 ton straalgrit, wordt gestort. Richtinggevende relevantiecriteria voor preventie
volgen uit de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven(InfoMil, dec. 2005). Hierin wordt gesteld dat
afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer
dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
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De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval is hoger dan de genoemde relevantiecriteria.
Het bedrijf heeft echter al de nodige onderzoeken en maatregelen uitgevoerd zoals is aangegeven in de
aanvraag. Gezien de in het verleden reeds getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere
preventiemaatregelen thans niet verder onderzocht behoeven te worden. Wij vinden het daarom niet nodig
om een concreet preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven.
Wel hebben wij een algemeen preventievoorschrift opgenomen, dat is ontleend aan de artikel 8.40 (Wm)
Amvb's.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Het ontstaan, het beheer en de verwerking van afvalstoffen bij Aldel voldoet aan de voorkeursvolgorde zoals
aangegeven in artikel 10.4, en de criteria, genoemd in artikel 10.5 van de Wet milieubeheer.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting,
die van buiten de inrichting worden aangevoerd. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De
opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door
nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste
drie jaar bedragen.
3.9.3 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Het bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende Afvalbeheerplan.
Het geldende afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP).
De aanvraag is, voor zover relevant, getoetst aan het LAP. Hierna wordt kort ingegaan op de onderdelen die
uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsing
Op grond van de criteria uit het LAP (Deel I; pagina 37), Gewijzigde versie, in werking getreden op 3 mei
2007 (Stcrt. 67, 2007), en de criteria voorvloeiend uit de (Europese) jurisprudentie zijn wij van oordeel dat
het van buiten de inrichting aangevoerde schone, fabrieksnieuwe, primaire aluminium(schroot), geen van
buiten de inrichting afkomstige afvalstof is, maar een primaire grondstof is. Dit primair schoon
aluminium(schroot) komt vrij bij de afnemers van Aldel.
Dit schoon aluminium(schroot) wordt door Aldel teruggenomen en zonder voorbewerking in de gieterij
omgesmolten/teruggesmolten (weer vloeibaar gemaakt) tot primair aluminium in de vorm van palen en
plakken (eindproduct). Overeenkomstig het standpunt van het Europese Hof in het arrest Palin Granit is in
casu geen sprake van een afvalstof in de zin van richtlijn 75/442/EEG nu zonder meer sprake is van zeker
hergebruik van het schone schroot, zonder voorafgaande bewerking en als voortzetting van het
productieproces.
Conclusie
De broodjes (primair) aluminium die door Aldel worden ingekocht en in de gieterij verwerkt, gesmolten en op
specificatie gebracht, tot een eindproduct, zijn een primaire grondstof. De verwerking in de gieterij van
binnen de inrichting ontstane zaagspanen, afkomstig van het eindproduct, is intern hergebruik.
Aangezien het van buiten de inrichting aangevoerde (primaire) aluminium(schroot), in de vorm van schoon
aluminium(schroot) van afnemers en broodjes, geen afvalstoffen zijn maar primaire grondstoffen, zijn
voorschriften voor een (beperkte) opslagtermijn, als bedoeld in het Besluit stortplaatsen en stortverboden
afvalstoffen niet aan de orde bij Aldel.
3.9.4 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het (openbare) riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Op het industrieterrein Oosterhorn wordt de riolering en de ZAWZI (zout afvalwater
zuiveringsinstallatie) geëxploiteerd en beheerd door North Water, een particulier initiatief. Aan deze
vergunning zijn lozingsvoorschriften verbonden.
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Op het industrieterrein Oosterhorn wordt de riolering en de ZAWZI (zout afvalwater zuiveringsinstallatie)
geëxploiteerd en beheerd door North Water, een particulier initiatief. Aan deze vergunning zijn
lozingsvoorschriften verbonden, die gelijkluidend zijn aan de voorschriften bij een openbare voorziening voor
transport en behandeling van afvalwater.
Zuiveringstechnische voorzieningen
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via zuiveringstechnische voorzieningen
in het openbaar riool lozen van bedrijfsafvalwater van het bedrijfsrestaurant (stroom W65 in de aanvraag), de
wasplaats voor voertuigen (W13) en de vloeistofdichte vloer van het tankstation (W59). De voorschriften
hebben betrekking op de uitvoering en het onderhoud van de in de aanvraag opgenomen slibvangputten en
olie-/vetafscheiders.
Relatie met de Wvo-vergunningen
In paragraaf 5.2 (en bijlage III) van de aanvraag is aangegeven dat de directe lozingen op oppervlaktewater
van bedrijfsafvalwater en regenwater plaatsvinden op het Zeehavenkanaal en/of op de oost- en westsloot
van het terrein van Aldel. Voor deze lozingen beschikt Aldel over rechtsgeldige vergunningen uit 2005 van
Rijkswaterstaat, Noord-Nederland en het waterschap Hunze en Aa's.
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
stoffen met een minimalisatieverplichting volgens de NeR;
organische stoffen;
anorganische stoffen;
(fijn) stof;
geur;
emissies van stookinstallaties;
stoffen die de ozonlaag aantasten.
De emissies naar lucht zijn afkomstig van de volgende bedrijfsonderdelen:
Elektrolyse: bestaande uit de afgassen (droge lucht) van de elektrolyse ovens, als:
* gereinigde emissies via de schoorsteen (35m) van de gasreinigingsinstallatie (GRI);
* ongereinigde emissies via de ventilatiekappen op het dak van de elektrolysehallen (E-hal dak), de
zgn. dakemissies;
Gieterij: bestaande uit de ongereinigde afgassen van de gieterijovens, in hoofdzaak bestaande uit
rookgassen van de verbranding van aardgas;
Stoffilters/overig: emissies uit afzuigingen met droogwerkende stoffilters (doekenfilters) in
verschillende objecten;
Stookinstallaties (cv-ketels en geisers) voor ruimteverwarming en warm tapwater op aardgas in
diverse objecten.
In totaal is er een viertal niet gereinigde bronnen (inclusief stookinstallaties verwarmingsgas) in
anodemontage gietijzerovens, ovenbouw gietijzerovens en de losgrijper aluinaarde schepen en een vijftal
diffuse bronnen, waaronder de dakemissies van de beide elektrolysehallen.
De gereinigde en ongereinigde gekanaliseerde emissies via de puntbronnen en de diffuse bronnen zijn
gespecificeerd in paragraaf 5.1.1 van de aanvraag. De aard en omvang van de absolute emissies van de
gehele inrichting en van de afzonderlijke bronnen is aangegeven in paragraaf 5.1.2 (tabel 5.1) en nader
uitgewerkt naar afzonderlijke deelbronnen in bijlage II bij de aanvraag. De emissieconcentraties van de
verschillende componenten in de afgassen en rookgassen van de deelbronnen (punt- en lijnbronnen) zijn
opgenomen in tabel II.3, II.6, II.7 en II.10 van bijlage II van de aanvraag.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is in eerste instantie de BREF-primair aluminium van toepassing, die
voorgaat op de 'oplegnotitie 3.5.7' uit de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). Deze richtlijn is in 2003
ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het gebied van de
minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn. Bestaande installaties die
vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk 30 oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de
overige bestaande installaties uiterlijk 30 oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende
veranderingen ("belangrijke wijziging" uit IPPC) aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen,
vanaf het moment van vergunningverlening. Bij deze nieuwe vergunning (2008) van Aldel is dat niet het
geval.
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De emissieconcentraties (na reiniging) in de afgassen van de deelbronnen bij Aldel voldoen aan de van
toepassing zijnde NeR-eisen voor de afzonderlijke componenten. Voor een aantal processen of branches
zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor Aldel is de bijzondere regeling D2 'Productie van
primair aluminium' vervangen door de 'Oplegnotitie' (28 september 2004) in de NeR voor de 'Nonferrometaalbewerking' (paragraaf 3.5.7.1) ter implementatie van de BREF Non-ferro (december 2001) en
daarom van toepassing.
3.10.2 Emissiehandel CO2
Op 1 januari 2005 is in Nederland de CO2-emissiehandel van start gegaan. Een aantal bedrijfstakken en alle
inrichtingen met stookinstallaties met een groter thermisch vermogen dan 20 MW vallen onder het Besluit
CO2-emissiehandel. Dit besluit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in
Nederland en, indirect, tot besparing van energie. Met ingang van de tweede handelsperiode (2008-2012),
per 1 januari 2008, valt Aldel niet meer onder de reikwijdte van de emissiehandel voor CO2. Bij besluit van
19 november 2007 heeft de NEa de emissievergunning voor CO2 van Aldel ingetrokken.
In verband met de deelname aan de CO2-emissiehandel gedurende de eerste handelsperiode 2005-2007,
vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007, behoefde Aldel geen EEP meer op te stellen. Wel moest
de wereldtop en de afstand tot de wereldtop worden vastgesteld en diende Aldel jaarlijks haar
energieprestaties conform het convenant Benchmarking energie-efficiency te blijven monitoren en te
rapporteren aan het Verificatiebureau benchmarking energie-efficiency (VBE). Het convenant Benchmarking,
waaraan Aldel per 1 januari 2008 weer deelneemt, vult de verplichtingen in de Wm voor zuinig gebruik van
energie en het voldoen aan BBT in, zodat er geen aanvullende eisen voor energie(besparing) zijn gesteld.
Of Aldel zal gaan toetreden tot MJA-3 is nog niet duidelijk.
3.10.3 Emissiehandel NOx
Op 1 juni 2005 is de emissiehandel NOx in Nederland van start gegaan. De bedoeling van dit systeem van
emissiehandel is het creëren van een markt waarop de NOx-emissie van bedrijven kan worden verhandeld.
Daarmee hoopt men te bereiken dat de meer kosteneffectieve maatregelen worden genomen ter beperking
van deze emissies. Een aantal bedrijfstakken en alle installaties met een thermisch vermogen groter dan 20
MW vallen onder de reikwijdte van het Besluit NOx-Emissiehandel. Aldel maakt deel uit van één van de
branches/heeft een of meer stookinstallaties van 20 MW of meer en valt dus onder het regime van het
besluit. Het bedrijf beschikt over een vergunning afgegeven door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa),
waarin een prestatienorm voor de jaaremissie is opgenomen. Overigens merken wij op dat de NOxemissiehandel los moet worden gezien van de verplichting om te toetsen aan de beste beschikbare techniek
zoals vastgelegd in art. 8.11 van de Wm (en de IPPC). Bij Aldel is sprake van een dergelijke
uitzonderingssituatie. Wij hebben daarom in de vergunning een emissienorm voor NOx opgenomen.
3.10.4 Stoffen met een minimalisatieverplichting
Aldel emitteert geen 'extreem risicovolle stoffen' als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de NeR.
Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt, moet worden
aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen
(SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie 'zeer ernstige zorg' vallen geldt op basis van de NeR
een minimalisatieverplichting. Aldel emitteert stoffen met een minimalisatieverplichting op grond van de NeR
die voorkomen in de tabellen 'Overzicht MVP 1 stoffen' in paragraaf 3.2.1 van de NeR (september 2004). In
de nieuwe situatie wordt vergunning gevraagd voor een emissie van 5 kg/jaar PAK-10 (van VROM) en 0,1
kg/jaar benzo(a)pyreen (B(a)pyreen); in hoofdzaak geëmitteerd via de GRI (tabel II.2). De PAK's in de
ovengassen, die hoofdzakelijk worden geëmitteerd door de GRI (3 kg/jaar uit tabel II.2 in de aanvraag), zijn
afkomstig uit de kragenmassa (bitumen) voor de bescherming van de bevestiging van de koolstofanoden
aan de anodestangen. De emissieconcentraties in de afgassen van de GRI zijn respectievelijk 0,5
3
3
microgram/nm en <0,05 microgram/nm (tabel II.3). Voor MVP1 stoffen als PAK-10 en B(a)pyreen geldt een
3
emissie-eis van 0,05 mg/nm . Hieraan wordt voldaan. De minimalisatie wordt bereikt door voor de
elektrolyseovens (kathoden) en de anoden hoogwaardige grondstoffen toe te passen en door grondige
reiniging, met een doekenfilter, van de ovengassen in de GRI. De emissie van PAK's door de GRI wordt vier
maal per jaar gemeten.
3.10.5 Emissie van stof
Grof stof
De belangrijkste emissie van grof stof (groter dan 10 micrometer) treedt op tijdens het lossen van
aluinaardeschepen (16-24 keer/jaar) met behulp van een loskraan met semi-automatisch grijperbedrijf.
Het losproces is beschreven in paragraaf 3.3.1 van de aanvraag. De samenstelling van aluinaarde staat in
tabel VII.2 (bijlage VII, pagina 4). De morsverliezen worden geraamd op maximaal 150 ton/jaar.
Het grootste deel valt op de kade en wordt dagelijks opgeruimd. De stuifverliezen aan aluinaarde (stuifklasse
S.1 uit de NeR), in de vorm van fijn stof (aluinaarde bevat circa 1% fijn stof), worden geraamd op minder dan
10 ton/jaar. De scheepslossing, de stortbunker, het verdere transportsysteem in gesloten uitvoering, de
opslagsilo voor aluinaarde en de bijbehorende doekenfilters uit bijlage II.8 (emissiepunten L1-1, L1-2 en L1-1
3) voldoen aan de stand der techniek.
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De emissieconcentratie van de doekenfilters mag op grond van de NeR niet groter zijn dan 5 mg/m . Deze
concentratie voldoet aan BBT. Om de mors- en stuifverliezen van de scheepslossing zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is te beperken zijn werkinstructies voor good housekeeping in het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem
opgenomen.
Fijn stof (PM 10)
De emissiebronnen van fijn stof en de bijbehorende stofbestrijdingsmaatregelen (doekenfilters) zijn
beschreven in de paragrafen 3.1.1 (elektrolyse), 3.1.2 (gieterij), 3.2.1 (gasreinigingsinstallatie), 3.2.2
(anodenwerkplaats) en 3.2.3 (ovenbouw). De thans vergunde, de huidige en de nieuwe luchtemissies zijn
gekwantificeerd in paragraaf 5.1 en naar deelbronnen gespecificeerd in bijlage II (tabel II.2 in ton/jaar en
3
tabel II.3 in mg/m ). De emissiepunten zijn weergegeven op tekening 16 'Bronnen luchtverontreiniging' van
bijlage XII (plattegrondtekening AL26596). De twee belangrijkste stofemissies zijn afkomstig van de
gasreinigingsinstallatie (GRI) en de ventilatiekappen van het dak van de beide elektrolysehallen (E-hal dak).
De specifieke emissie van de elektrolyse (GRI en E-hal dak) is in de nieuwe situatie 1,3 kg fijn stof per ton
primair aluminium (tabel IX.1). In bijlage IX van de aanvraag is voor de belangrijkste emissiecomponenten de
IPPC-toets uitgevoerd op basis van de BREF- primair aluminium.
De emissie van fijn stof door de elektrolyse, per ton primair aluminium, voldoet aan BAT (tabel IX.1).
2
De emissieconcentratie fijn stof van de GRI, een doekenfilterinstallatie van 21.000 m met een luchtdoorzet
3
3
van 1.770.000 Bm /h en een intredeconcentratie van 15.000 mg/nm , is exclusief storingen en onderhoud,
3
maximaal 5 mg/nm (tabel 3 in paragraaf 3.2.1) als jaargemiddelde. Het vangstrendement van de GRI is dan
99,96%. Hiermee voldoet de GRI aan de stand der techniek. In het BREF-primair aluminium wordt als BAT
3
aangemerkt een stofconcentratie van 1-5 mg/nm (vangstrendement circa 99,5%). De stofuitworp door de
elektrolyse (tabel II.2) bestaat uit 74 ton/jaar door de GRI en 85 ton/jaar via het E-hal dak. Zonder storingen
is de stofemissie van de GRI 67 ton/jaar. De storingsemissie bedraagt 7 ton/jaar. In de voorschriften hebben
3
wij voor de GRI een stofconcentratie vergund van maximaal 5 mg/nm als jaargemiddelde exclusief
storingen en een jaarvracht van 74 ton/jaar inclusief storingen. Het vangstrendement van de GRI ligt dan op
99,96% jaargemiddeld. Ook bij storingen en onderhoud van de GRI, waarbij de ontstoffing niet stilgelegd
kan/mag worden, voldoet de GRI aan de stand der techniek en de beste beschikbare technieken (BBT/BAT).
In het MJV-2006 is aangegeven dat de fijn stofemissie van de gehele inrichting (elektrolyse + gieterij +
overige stoffilters) sinds 2004 kleiner is dan 1,18 kg/ton primair aluminium. In deze vergunning wordt op
grond van het voorgaande en op basis van een primaire productie van 120.000 ton/jaar en een specifieke
stofemissie van 1,325 kg/ton primair Al, een jaaremissie van (fijn) stof voor de elektrolyse toegestaan van
159 ton/jaar. Hiervan wordt 74 ton/jaar door de GRI geëmitteerd en 85 ton/jaar door het E-hal dak.
Uitgaande van de aangevraagde stofemissie voor de gieterij en de overige stoffilters van elk 4 ton/jaar (tabel
II.2 van de aanvraag) resulteert dit in een te vergunnen stofemissie voor de gehele inrichting van 167
ton/jaar. Voor de GRI wordt een stofemissie vergund van 74 ton/jaar (0,62 kg/ton Al). De GRI is in 1997/98
3
gebouwd en ontworpen voor de toen geldende NeR-eis van 10 mg/nm voor droogwerkende stoffilters. In
3
3
2004 is deze stofeis aangescherpt naar 5 mg/nm en op grond van BAT is de eis 1-5 mg/nm . Door
optimalisatie van de GRI is het bedrijf erin geslaagd om de concentratie van de stofemissie terug te brengen
3
3
tot 6 mg/nm in 2006 en tot 5 mg/nm in 2007. Hiermee wordt vanaf 2007 voldaan aan de bovengrens van
de BAT-range.
3
De concentratie fijn stof in de ongereinigde (diffuse) emissie van de E-hal daken (lijnbron) is 0,5 mg/nm . Bij
3
de dakemissies kunnen geen filtrerende afscheiders worden toegepast. De NeR-eis is dan 20 mg/nm . Door
zorgvuldige bedrijfsvoering en bediening van de elektrolyse ovens heeft de ventilatielucht slechts een
3
stofconcentratie van 0,5 mg/nm . Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de NeR-eis voor ongereinigde
emissies en aan de stand der techniek.
Bij de overige emissiepunten van fijn stof zijn doekenfilters aangebracht (tabel II.10). Al deze doekenfilters
3
voldoen inmiddels aan de NeR-eis voor fijn stof van kleiner dan 5 mg/nm . Daarmee voldoen deze filters
3
tevens aan BAT (1-5 mg/nm ) uit de BREF-primair aluminium.
In paragraaf 5.1.1 zijn nog de volgende luchtemissiebronnen van o.a. (fijn) stof opgenomen:
a. Niet gereinigde bronnen:
losgrijper aluinaarde schepen in de haven (zie hiervoor);
anode montage gietijzerovens;
ovenbouw gietijzerovens;
stookinstallaties verwarmingsgas.
b. Diffuse bronnen:
nokemissie elektrolyse hallen, ook wel dakemissie of E-hal dakemissie genoemd (zie hiervoor);
ontmantelen van oude elektrolyse ovens;
ventilatielucht uit gebouwen (exclusief elektrolysehallen);
opslag en handeling van bulk afvalstoffen;
transport en (deel van) gieterijslakken naar het afvalplein (incidenteel).
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De (stof)emissie van de nog niet behandelde diffuse en niet gereinigde bronnen is verwaarloosbaar klein en
niet relevant voor de beoordeling en toetsing van de luchtverontreinigende stoffen die door de inrichting van
Aldel worden geëmitteerd.
In de volgende tekstblokken A tot en met N van de paragrafen 3.10.6 en 3.107 wordt de aangevraagde
emissie van de organische stof PFK's en de anorganische stoffen CO2, CO, F, HF, SO2 en NOx getoets aan
de beschikbare emissienormen uit de BREF-primair aluminium, de NeR en aan de werkelijke emissies uit de
MJV's van Aldel.
3.10.6 Organische stoffen
De volgende organische stoffen worden geëmitteerd:
A. Polyfluorkoolwaterstoffen
De polyfluorkool(water)stoffen (PFK's), in de BREF-primair aluminium 'perfluorcarbons' (PFC's) en
'polyfluorinated hydrocarbons', bestaan uit tetrafluormethaan (CF4) en hexafluorethaan (C2F6).
Het ontstaan, de reductie in het verleden door het Retrofit-project (1997/98) en de emissie van PFK's is
beschreven in paragrafen 3.1.1 en 5.1.2 en bijlage II van de aanvraag.
In 2004-2006 was de gemiddelde werkelijke PFK-emissie van de elektrolyse 4,3 ton/jaar (0,038 kg/ton Al).
Deze waarden zijn inclusief de PFK-emissie als gevolg van afwijkende procesvoering (procesverstoring) en
uit- en inbedrijfname van ovens, maar exclusief de aangevraagde 4 ton PFK/jaar bij totale afschakeling
tijdens het moduleren in de energievoorziening (loadmanagement). Deze bedrijfsvoering heeft zich in de
jaren 2004-2006 niet voorgedaan, dat wil zeggen er heeft geen stroomafschakeling plaatsgevonden tijdens
moduleren in de energievoorziening (loadmanagement). In 2007 was de werkelijke PFK-emissie 6,7 ton/jaar
(0,060 kg/ton Al). Ook deze waarden zijn inclusief afwijkende procesvoering (procesverstoring) en uitsluitend
stroomafschakelingen bij ovenvervangingen (uit- en inbedrijfname van ovens). De BREF/BAT-waarde is
0,02-0,1 kg/ton Al.
In de nieuwe situatie wordt vergunning gevraagd voor 10 ton PFK's per jaar (0,083 kg/ton), waarvan 9,8
ton/jaar (0,082 kg/ton) door de GRI. De BAT-waarde is maximaal 0,1 kg/ton Al. De PFK-emissie van de
elektrolyse voldoet aan BAT.
Op basis van het MJV-2007 vergunnen wij een PFK-emissie van 0,060 kg/ton primair aluminium. Hetgeen
resulteert in een toegestane jaaremissie voor PFK's van 7,2 ton/jaar inclusief stroomafschakelingen bij
ovenvervanging (uit- en inbedrijfname ovens) en inclusief afwijkende procesvoering, maar exclusief PFKemissie bij stroomafschakeling tijdens moduleren in de stroomvoorziening (loadmanagement). Voor
stroomafschakeling tijdens moduleren in de stroomvoorziening vergunnen wij, in aansluiting op nader
overleg met Aldel op 18 juli 2008, een PFK-emissie van 1,8 ton/jaar (aangevraagd 4 ton/jaar). Dit komt
overeen met circa 40 keer afschakelen van de stroom per jaar als gevolg van loadmanagement. De te
vergunnen PFK-emissie voor de gehele inrichting (elektrolyse) komt hiermee op 9 ton/jaar (0,075 kg/ton Al).
Samenvattend zijn wij van oordeel dat de aangevraagde PFK-emissie voor 75 keer stroomafschakeling bij
loadmanagement/moduleren in de energievoorziening (gemiddeld 1,5 keer per week) van 4 ton/jaar
aanzienlijk is en in geen verhouding staat tot de werkelijke, te vergunnen emissie van 7,2 ton/jaar bij normale
bedrijfsvoering zonder volledige afschakeling als gevolg van loadmanagement.
In de nieuwe situatie voldoet de PFK-emissie van de elektrolyse (GRI + E-hal dak) en van de GRI
afzonderlijk aan de BAT-range uit de BREF-primair aluminium. De aangevraagde stijging van de PFKemissie is in belangrijke mate het gevolg van een toename van het aantal anode-effecten als gevolg van
volledige stroomafschakeling bij loadmanagement (blz.18 van de aanvraag) in de energievoorziening, met
elektrisch vermogen (circa 200 MWe), van de elektrolyseovens. Door het contractueel reduceren en/of uiten inschakelen van het -normaal continu aan Aldel geleverde - elektrische vermogen door de
energieleverancier, neemt het aantal anode-effecten per ovendag toe. Hierdoor neemt de absolute en de
specifieke of relatieve emissie (per ton Al) PFK-emissie toe. De BAT-waarde zonder loadmanagement is 0,10,5 anode-effecten per ovendag. Bij Aldel is deze waarde zonder loadmanagement 0,05 per ovendag. Bij
toepassing van loadmanagement (75 keer per jaar) is het aantal anode-effecten 0,07 per ovendag; dus nog
steeds aanzienlijk lager dan de ondergrens van de BAT-waarde van 0,1 per ovendag. Ook met 75 keer per
jaar loadmanagement voldoet het aantal anode-effecten en de (specifieke) PFK-emissie nog aan BAT. In het
voorgaande hebben wij reeds aangegeven dat 75 keer afschakelen per jaar t.b.v. loadmanagement geen
realistische optie is, gelet op de hiervoor benodigde emissieruimte van PFK's uit de aanvraag. Het
toepassen van globaal één keer afschakelen bij loadmanagement per week, ofwel globaal 40 keer per jaar,
achten wij een realistische benadering van de werkelijkheid. De hiervoor benodigde emissieruimte van
maximaal 1,8 ton PFK/jaar maakt deel uit van de emissieruimte in deze vergunning. Dit geldt ook voor de
emissie ten behoeve van afwijkende procesvoering. Op grond van de voorgaande overwegingen vinden wij
een te vergunnen emissieruimte voor PFK's van maximaal 9 ton/jaar een realistische benadering van de
bedrijfsvoering met loadmanagement.
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Voor PFK's gelden geen immissienormen of MTR-waarden. Wij zijn van oordeel dat de PFK-emissie van de
elektrolyse van Aldel voldoet aan BAT en mitsdien vergund kan worden. Aldel emitteert verder geen
organische stoffen en vluchtige organische stoffen (VOS) naar lucht vanuit de elektrolyse, de gieterij, de
hulpsystemen en de overige voorzieningen. De eventuele emissies van o.a. dieselolie en andere organische
stoffen uit tabel VII.1 en van de hulpstoffen in het laboratorium zijn verwaarloosbaar klein. Hieraan worden
geen voorschriften gesteld.
3.10.7 Anorganische stoffen
Bij de aanvraag is een rapport over de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen van Witteveen + Bos
gevoegd. Ons oordeel over dit rapport is dat de berekeningen geen getrouw beeld geven van de
verspreiding van stoffen. Witteveen + Bos is in zijn berekeningen uitgegaan van een ons inziens niet
correcte toepassing van de pluimstijging bij de emissies uit de elektrolysehallen. Wij hebben TNO advies
gevraagd over de wijze waarop de emissie van luchtverontreinigende stoffen uit de hallen zo goed mogelijk
met het hiervoor in Nederland gebruikte model (Nieuw Nationaal Model, §4.3 van de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007) kan worden berekend. Op 21 oktober 2008 hebben wij dit advies ontvangen. De
berekening komt in het kort hierop neer dat de hallen in een aantal deelbronnen met karakteristieke
parameters opgesplitst worden.
Wij hebben aan de hand van dit advies de verspreidingsberekeningen voor stikstofdioxide, zwaveldioxide,
fijn stof, koolmonoxide en fluoride opnieuw uitgevoerd. Tevens hebben wij de depositie van verzurende en
eutrofiërende stoffen berekend, alsmede de luchtkwaliteit in relatie tot de verkeersaantrekkende werking
(Notitie verspreidingsberekening t.b.v. revisievergunning Aldel, 20 november 2008). Het rapport van
Witteveen + Bos is hiermee buiten beoordeling gebleven.
De volgende anorganische stoffen worden geëmitteerd:
B. Koolstofdioxide
In het voorgaande is reeds aangegeven dat de emissie van koolstofdioxide (CO2) sinds 1 januari 2008 niet
meer onder de CO2-emissiehandel valt, maar wordt gereguleerd via het convenant Benchmarking energie
efficiency. De uitstoot van CO2 is een gevolg van de verbranding van de koolstofanoden in de
elektrolyseovens. De emissie van CO2 in relatie tot het energieverbruik wordt beschreven in paragraaf 5.6 en
bijlage V van de aanvraag. Aangezien gedurende de tweede handelsperiode voor CO2 (2008-2012) de
emissie van CO2 door Aldel wordt gereguleerd door energiebesparing op basis van het Benchmarking
convenant zijn in deze vergunning geen emissie-eisen voor CO2 opgenomen.
C. Koolstofmonoxide
De emissie van koolstofmonoxide (CO) is eveneens een gevolg van de omzetting van koolstofanoden in het
elektrolyseproces.
Uit de door ons uitgevoerde verspreidingsberekeningen blijkt dat bij de aangevraagde emissie van 13.100
ton/jaar geen overschrijding optreedt van 99,9-percentiel van de uurgemiddelde waarden van 40.000
3
3
microgram/m en de 98-percentiel van de 8-uurswaarden van 6.000 microgram/m .
In paragraaf 4.4.3.1 van de BREF-primair aluminium zijn geen BAT-toetsingswaarden voor CO opgenomen.
In paragraaf 4.2.1.2.9 is aangegeven dat een moderne smelter (elektrolyse) een CO-emissie heeft van 100
tot 150 kg/ton primair aluminium (Al). Bij Aldel is de CO-emissie bij 120.000 ton Al ongeveer 110 kg/ton. De
CO-uitworp van de elektrolyse van Aldel voldoet aan BAT en de immissie-eisen dienaangaande die zijn
neergelegd in titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer (Wm) in samenhang met bijlage 2 bij
deze wet, welke titel en welke bijlage in de Wm zijn ingevoegd bij de op 15 november 2007 in werking
getreden Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), Staatsblad
2007, 414, hierna kortheidshalve veelal aan te duiden als: Wet luchtkwaliteit. De aangevraagde CO-emissie
van 13.100 ton/jaar is milieuhygiënisch vergunbaar en is gereguleerd in de emissievoorschriften voor lucht.
D. fluor
De emissie van totaal fluoriden (berekend als fluor/F) bestaat uit gasvormige fluoriden (fluorwaterstof/HF) en
stofvormige (geadsorbeerd aan stof) fluoriden. Fluoride is een prioritaire stof uit het document
'Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen'. Het ontstaan van fluoriden (exclusief PFK's: zie hiervoor),
de milieumaatregelen en de resterende emissies/concentraties zijn verwoord in de paragrafen 3.1.1 (blz. 16),
3.2.1 (blz. 29) en 5.1.2 (blz. 56) en bijlage II van de aanvraag. De werkelijke emissie van fluor (F), inclusief
HF (circa 60%) neemt toe van 74 ton/jaar (gemiddeld van 2004-2006) tot 82 ton/jaar. De thans vergunde
emissie is 79 ton/jaar (0,699 kg/ton).
De werkelijke gemiddelde specifieke emissie in 2004-2006 was 0,65 kg/ton Al. Er wordt vergunning
gevraagd voor een specifieke emissie van 0,7 kg/ton. Het BREF-primair aluminium geeft in 'Table 4.6' (blz.
290) waarden van 0,3 tot 4,0 kg/ton, maar dit moet 0,4 tot 1,0 kg/ton zijn zoals aangegeven in tabel IX.1 van
de aanvraag. In deze vergunning gaan wij uit van een specifieke F-emissie van de elektrolyse van 0,67
kg/ton primair aluminium.
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Dit resulteert in een emissie voor de elektrolyse van 80 ton/jaar, waarvan 15 ton/jaar geëmitteerd wordt door
de GRI. Inclusief de aangevraagde F-emissie voor de gieterijovens en de overige stoffilters uit tabel II.10 van
elk 1,0 ton/jaar (tabel II.2) is de te vergunnen F-emissie voor de gehele inrichting 82 ton/jaar.
3
De emissieconcentratie van de GRI voor totaal fluoriden (als F) is met 1 mg/nm (inclusief HF) niet de beste
prestatie die met toepassing van een aluinaarde-scrubber in de sector haalbaar is gebleken als BAT,
3
namelijk 0,5 mg/nm . De NeR-eis voor totaal stofvormige fluoriden (exclusief HF) uit klasse sA.3 is 5
3
mg/nm . Het aandeel HF in totaal fluoriden (F) na de GRI is circa 60%. De HF-concentratie na de GRI is dan
3
afgerond 0,6 mg/nm (berekend als HF = vrijwel gelijk aan: berekend als F) en het aandeel stofvormige
3
fluoriden is ongeveer 1,0 - 0,6 = 0,4 mg/nm (berekend als F). De emissie van uitsluitend stofvormige
3
fluoriden na de GRI en van de ongereinigde diffuse dakemissies, ook circa 0,4 mg/nm , voldoen dus beide
3
aan de NeR-eis van 5 mg/nm . De elektrolyseovens, de GRI en de emissie van totaal fluoriden (inclusief HF
en exclusief PFK), via de GRI en het dak van de elektrolysehallen, zijn beide kleiner dan de NeR-eis. Hierbij
is de emissie van fluoriden per ton primair aluminium uit tabel IX.1 van de aanvraag doorslaggevend. Met de
elektrolyse en de GRI van Aldel (0,67 kg F/ton) is het mogelijk om binnen de BREF-range (0,4-1,0 kg F/ton)
te blijven. Hierbij is het Aldel-getal inclusief HF (gasvormig). Op de immissieniveaus en de normstelling voor
totaal fluoriden wordt hierna nader ingegaan.
Ad D. Tebodin-rapport
Ter aanvulling van het voorgaande onder D merken wij nog het volgende op.
In opdracht van VROM, namens de Overlegroep Basismetaalindustrie, onderdeel van de Facilitaire
Organisatie Industrie (FO-industrie) en bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de
overheid, die de uitvoering van het milieuconvenant (1992) en de bijbehorende Integrale Milieutaakstelling
(IMT) met de basismetaal begeleidt, heeft Ingenieursbureau Tebodin in november 2003 een 'Onderzoek
milieumaatregelen basismetaal' (documentnummer 3312001H, 12 november 2003) uitgevoerd.
In dit onderzoek is nagegaan of de basismetaalbedrijven (o.a. Aldel) die een belangrijke bijdrage leveren aan
de zgn. 'knelpuntstoffen' (o.a. fluoriden en zwaveldioxide) voldoen aan BAT/BREF 2001 en of met
'verdergaande maatregelen' (dan BAT) de emissiereductiedoelstellingen uit de IMT ook voor de
knelpuntstoffen alsnog gehaald kunnen worden in 2010.
De conclusies voor BAT in het Tebodin-rapport zijn, dat de installaties van Aldel voldoen aan het BREFdocument en dat bij een 'omkastingsrendement' (vangstrendement van de ovenafdichting) hoger dan 98%,
hetgeen bij Aldel het geval is, het niet nodig is om de ventilatielucht uit de elektrolysehallen te behandelen. In
de conclusies wordt over fluoride opgemerkt dat in het milieuconvenant (1992) 'al vastgesteld is dat de
reductiedoelstelling voor fluoride voor de non-ferro industrie niet haalbaar is; deze zou 50-60% moeten zijn'
(i.p.v. 80%). Dit is opgenomen in een voetnoot in het convenant. 'Daar de aluminiumsmelters (Aldel en
Zalco) voor 97% bijdragen aan de fluor-emissie, is het voor de gehele basismetaalindustrie onmogelijk om
aan de emissiereductiedoelstellingen te voldoen' (citaat) met BAT. Tevens wordt aangegeven dat 'de in dit
rapport voorgestelde verdergaande emissiebeperkende maatregelen (afzuigsysteem per oven of afzuiging
halventilatie en behandeling van de afgezogen ovengassen/ventilatielucht) niet toereikend zijn om het
verschil tussen de reductiedoelstelling en de reeds gerealiseerde emissiereductie te overbruggen'.
Daarnaast geven berekeningen aan dat de verdergaande maatregelen niet kosteneffectief zijn.
De eventueel toe te passen verdergaande maatregelen voor Aldel kunnen de problematiek van de diffuse
emissie van o.a. fluoriden uit de elektrolysehallen (grote debieten ventilatielucht en lage fluorconcentraties)
slechts met zeer hoge kosten terugbrengen. Het rapport van Tebodin staat op internet (www.fo-industrie.nl).
E. Nadere beschouwing over fluorwaterstof
De emissie van fluorwaterstof (berekend als HF) door de elektrolyse in de nieuwe situatie is circa 48
(0,6x80) ton/jaar (0,4 kg/ton Al), waarvan 9 (0,6x15) ton via de GRI (gereinigd) en 39 (0,6x65 ofwel 48 - 9)
ton via het dak (ongereinigd/diffuus). De BAT-waarde voor HF is 0,15-2,0 kg/ton. Aan BAT wordt dus
3
voldaan. De HF-concentratie na de GRI is maximaal 0,7 mg HF/nm (0,6x1,1) en van de dakemissie circa
3
3
0,4 mg/nm . De algemene NeR-eis voor HF (klasse gA.2) is 1,0 mg/nm . In de oude 'bijzondere regeling' D.2
uit de NeR voor primair aluminium was de HF-eis ook 1,0 mg/nm3. Het BREF-primair aluminium en
oplegnotitie 3.5.7 uit de NeR geven beide bij de toepassing van BAT, als emmissieniveaus een HFconcentratie -bij reiniging van de ovengassen met aluinaarde en een doekenfilter (bij Aldel de GRI)- van
3
3
kleiner dan 0,2 mg/nm en voor totaal fluoriden kleiner dan 0,5 mg/nm ('Table 4.33'). De GRI van Aldel
3
(adsorptie van HF aan aluinaarde en doekenfilter) is met 0,7 mg/nm hoger dan bij de toepassing van BAT
als prestatie voor mogelijk wordt gehouden, maar met 0,4 kg HF/ton Al valt dit wel in de BAT-range van 0,152,0 kg/ton ('Table 4.6').
Naar onze mening corresponderen de concentratiewaarden voor totaal fluoriden (inclusief HF) en voor HF
uit 'Table 4.33', die BAT weergeven, niet met de specifieke/relatieve emissiewaarden per ton Al uit 'Table
4.6'. De elektrolyseovens, de reiniging van de ovengassen met aluinaarde (reductie van HF met een
rendement groter dan 99%) en het doekenfilter (onderdeel van de GRI: reductie van stof met een
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rendement groter dan 99,9%), bij Aldel zijn in overeenstemming met de BAT-installaties zoals omschreven in
paragraaf 4.4.3 (blz. 328) van de BREF-primair aluminium. Gelet op de emissies van HF en van totaal
anorganische fluoriden (exclusief PFK's) in kg/ton Al voldoen de Aldel-waarden aan de ranges van de BATwaarden in 'Table 4.6' (blz. 290) uit de BREF-primair aluminium.
Wij zijn van oordeel dat de beide genoemde emissiewaarden en de elektrolyse met de GRI voldoen aan BAT
en de algemene NeR-eisen. De hiervoor aangehaalde oplegnotitie 3.5.7 voor o.a. primair aluminium bevat
geen nadere specifieke eisen voor fluoriden en HF.
Ten opzichte van het basisjaar 1985 uit het milieuconvenant met de basismetaal, heeft Aldel als gevolg van
de uitvoering van het Retrofit-project in 1997/98 haar fluoridenemissie (inclusief HF) met ruim 60% (110 ton)
gereduceerd van 180 ton/jaar naar 70 ton/jaar in 2004.
F. Immissiewaarden voor anorganische fluoriden
Ten aanzien van immissiewaarden voor anorganische fluoriden (inclusief HF, maar exclusief PFK's) in de
buitenlucht merken wij het volgende op. Voor HF in de buitenlucht zijn geen wettelijke
immissiegrenswaarden beschikbaar. De advieswaarden voor totaal fluoriden in tabel VI.6 van bijlage VI van
de aanvraag zijn afkomstig van de World Health Organization (WHO) en het RIVM. De achtergrondwaarde
3
van 0,05 Wg/m ligt, in onbelaste gebieden zonder (grote) emissiebronnen, in Nederland en in Delfzijl op het
niveau van de advieswaarde voor het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR). De kwantitatieve waarden
van deze immissies zijn opgenomen in onze "Notitie verspreidingsberekening t.b.v. revisievergunning Aldel,
20 november 2008"
Samengevat zijn de zijn de volgende Nederlandse luchtkwaliteitscriteria van belang:
a. De ecologische advieswaarden voor de meest gevoelige flora en fauna in ecosystemen uit de Notitie in
het kader van NMP4 "Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen", juni 2001 met een jaargemiddelde
3
3
MTR-waarde van 0,05 Wg/m een daggemiddelde MTR-waarde van 0,3 Wg/m en een jaargemiddelde
3
streefwaarde van 50 ng/m .
b. De voor de mens gehanteerde advieswaarden (RIVM, 13 april 2001, zie ook de Voortgangsrapportage
Milieubeleid voor Nederlandse prioritaire Stoffen, RIVM, 1 oktober 2008) met een jaargemiddelde van 1,6
3
3
Wg/m en een uurwaarde van 600 Wg/m .
De internationale immissie richtlijn voor fluoridenconcentratie in de buitenlucht van de World Health
Organization (WHO), in Air Guality Guidelines, WHO Regional Publications, European Series, No. 91,
3
Second Edition (paragraaf 3.1 van bijlage A bij de aanvraag), is 1 Wg/m , ter voorkoming van effecten op
flora en fauna. Deze buitenluchtconcentratie (immissiewaarde) biedt ook voldoende bescherming voor de
3
gezondheid van mensen. Deze WHO-waarde van 1 Wg/m (jaargemiddeld) ligt een factor 20 hoger dan de
3
RIVM-waarde van 0,05 Wg/m (beide een ecologische richtlijn die strenger is dan de advieswaarden voor de
mens). De verspreidingsberekeningen voor fluoriden (82 ton/jaar), afkomstig uit de elektrolyse, in bijlage A
wijzen uit dat de bijdrage van Aldel in de nieuwe situatie (2008) alleen in de directe nabijheid van het
3
industrieterrein Oosterhorn tot een overschrijding van de WHO-richtlijn van 1 Wg/m zal leiden. Het maximaal
3
aantal dagen, dat een concentratie van 0,3 Wg/m wordt overschreden bedraagt ongeveer 100. In de oude,
bestaande situatie is dat ook het geval.
Een nadere beschouwing van de voor fluoride niet-wettelijke MTR- en streefwaarden wordt door het RIVM
gegeven in haar 'Advies met betrekking tot de overschrijding van het MTR voor fluoride' (RIVM/CSR, 13 april
2001). De advieswaarde is afgeleid in het basisdocument. In het basisdocument uit 1988 en in het advies uit
2001 merkt het RIVM op dat over de MTR-afleiding grote onzekerheden bestaan en dat er (in 2001) sinds
1988 'geen nieuwe wetenschappelijke informatie voorhanden is die leidt tot een ander gezichtspunt' over de
3
ecologische advieswaarde van 0,05 Wg/m voor de meest gevoelige soorten (o.a. herten en reeën). In de
conclusies van het Basisdocument fluoride wordt vastgesteld dat 'de voorgestelde advieswaarden berusten
(echter) op overdrachtsfactoren en concentratie-effect-relaties waarbij veronderstellingen zijn gedaan
waarvan een aantal echter een betere onderbouwing verdienen'. Duidelijk is dat het gaat om advieswaarden,
die helaas tot op heden geen betere onderbouwing hebben gekregen. Daarbij kan opgemerkt worden dat in
3
Duitsland een immissiegrenswaarde in § 2.5.2 van de TA-Luft van 1,0 (jaargemiddelde), resp. 3,0 Wg/m
(korte termijngemiddelde) geldt. Deze waarde dient ter bescherming tegen aanzienlijke schade en hinder.
Gelet op het grote verschil tussen de norm uit de WHO-richtlijn en de TA-Luft en de 20 maal lagere MTRwaarde, is een nadere wetenschappelijk onderbouwing door middel van (eco)toxicologisch- en/of
epidemiologisch onderzoek gewenst. Wij constateren in ieder geval dat in recentere documenten (veel)
hogere toetsingswaarden voor fluoride gehanteerd worden dan in de (reeds uit 1988 stammende) MTRwaarde.
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De jaargemiddelde MTR-waarde voor fluoriden is ongeveer gelijk aan de achtergrondconcentratie in
Nederland. De provincie Groningen heeft twee meetpunten voor fluoride, waar met behulp van de zg.
kalkpapiermetingen achtergrondgehalten van fluoride bepaald worden. Deze twee meetpunten (te
Siddeburen en Wildervank) laten sinds enkele jaren praktisch dezelfde waarde zien. In de periode tot 2005
werd te Siddeburen (tussen de twee grootste fluoride-emittenten in Groningen, te weten Aldel en PPG in
Hoogezand-Sappemeer) een iets hogere waarde gemeten. Dit verschil is na 2005 praktisch verdwenen. Het
achtergrondniveau kent een jaarlijkse variatie. Tussen 1999 en 2003 was de achtergrond lager dan de MTRwaarde, in de periode van 2003 tot 2005 was de achtergrond hoger en na die periode weer lager. Over de
lange termijn gezien ligt de achtergrondconcentratie ongeveer op het niveau van het MTR. Alhoewel de
achtergrondconcentratie de laatste jaren definitief onder de MTR-waarde lijkt te komen, gaan wij er bij onze
beoordeling van uit dat de achtergrondconcentratie gelijk is aan het MTR.
G. Plaatsing van de materie binnen de context van de achtergrondconcentratie
In onze Notitie verspreidingsberekening t.b.v. revisievergunning Aldel (20 november 2008) wordt inzicht
gegeven in de effecten van de emissies van onder meer fluoriden, zwaveldioxide en fijn stof op de omgeving
van het bedrijf.
In samenhang met onze verspreidingsberekeningen voor de emissie van fluoriden in de nieuwe situatie
(82 ton/jaar) hebben wij het volgende vastgesteld:
- de jaargemiddelde achtergrondwaarde voor fluoride ligt al een aantal jaren ongeveer op het niveau van het
3
MTR: 0,05 Wg/m ;
- dat betekent dat er in feite altijd overschrijding van deze waarde optreedt;
3
- de bijdrage van Aldel aan de concentratie is ook ongeveer 0,05 Wg/m op een afstand van gemiddeld circa
12,5 km, dus een verdubbeling van de concentratie op die plek;
- op basis van een inschatting van de concentratieverdeling kan aangenomen worden dat ten gevolge van
de in Delfzijl en omgeving aanwezige achtergrondconcentratie (zonder de fluoridenemissie van Aldel) de
3
dagwaarde van 0,3 Wg/m ongeveer 4 keer per jaar overschreden zal worden;
- de bijdrage van Aldel overschrijdt op een afstand van ongeveer 5 km de dagwaarde 50 dagen per jaar;
3
- de voor de mens gehanteerde advieswaarde van 1,6 Wg/m (RIVM, 13 april 2001) wordt alleen op zeer
korte afstand van het bedrijf overschreden; in dit gebied is geen sprake van permanente aanwezigheid van
derden;
- de berekende fluoridenconcentraties zijn niet nadelig voor de gezondheid van de mens en op grond van de
WHO-norm ook niet voor de flora en fauna buiten het industrieterrein Oosterhorn.
Onze conclusie is dat de ecologische MTR-advieswaarde van het RIVM worden overschreden.
De advieswaarden voor de mens worden in een zeer klein gebied overschreden. De ecologische normen zijn
afgeleid uit waargenomen effecten van fluoridenbelasting bij grote grazers. Derhalve moeten deze
ecotoxicologische advieswaarden primair gezien worden ter bescherming van wilde grazers. In de situatie
van Aldel zijn dat reeën die in de omgeving van Aldel voorkomen. In het Basisdocument fluoriden (RIVM,
1988) is ook al aangegeven dat nader inzicht wenselijk is in 'het verspreidingspatroon en het
foerageergedrag van herten en reeën,....'. Er zijn echter geen aanwijzingen dat reeën op en in de buurt van
het industrieterrein ongezond zijn.
Hierbij dient bedacht te worden dat de ecologische advieswaarden van het RIVM niet zijn bedoeld ter
bescherming van individuen maar van soorten. Overigens vallen reeën onder de 'algemene soorten' als
bedoeld in tabel 1 van de Flora- en faunawet, waarvoor een generieke ontheffing geldt.
H. Emissie van gas- en stofvormige fluoriden
Ten aanzien van de toepassing van dakwassers op het dak van de elektrolysehallen om de emissie van stofen gasvormige fluoriden met behulp van zeewaterwassing te reduceren, merken wij nog het volgende op.
In het kader van het zogenaamde Retrofit-project, zijnde een modernisering van de elektrolyse en ombouw
van de elektrolyse ovens naar point feeding (middenbediening) en een nieuwe gasreinigingsinstallatie in
1997/98, is in bestuurlijk overleg tussen VROM, Rijkswaterstaat, GS van Groningen en Aldel/Hoogovens,
besloten om de natte wassers te verwijderen. Aan de waterverontreiniging van de Waddenzee met fluoriden,
zware metalen en zwevend stof tengevolge van de zeewaterwassing kwam hiermee een einde.
Dit was en is in lijn met het streven van Aldel om in het kader van milieuzorg een emissieloze fabriek naar
water te worden en te blijven. Het toepassen (lees: opnieuw voorschrijven) van dakwassers om de F-emissie
via het E-hal dak te reduceren is geen BAT, op grond van het BREF-primair aluminium. Bij het verwijderen
van de dakwassers zijn de luchtemissies van fluoriden en stof via de E-hal daken geminimaliseerd door het
afzuigvolume van de ovens aanzienlijk te verhogen, de afdichting van de ovens te verbeteren -waardoor het
vangstrendement van de ovenomkasting voor fluoriden is toegenomen tot meer dan 98%- en door nieuwe
afzuigventilatoren en een nieuwe gasreinigingsinstallatie voor fluoriden en stof te installeren.
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Totaal werd een reductie van de emissie van fluoriden bereikt van 181 (1985) naar 73 ton (2004) en van stof
van 608 naar 132 ton per jaar. Het installeren van nieuwe dakwassers vraagt een investering van 40 tot 80
miljoen Euro. Op grond van een vertrouwelijk bedrijfseconomisch onderzoek naar het op termijn toepassen
van ontzwaveling (investering 23,5 miljoen Euro) stellen wij vast dat nieuwe dakwassers bedrijfseconomisch
niet haalbaar zijn. Daar komt bij dat nieuwe dakwassers voor (uitsluitend) fluoriden, en ook samen met stof,
niet kosteneffectief zijn. Bij een investering voor dakwassers van 60 miljoen Euro, een fluorreductie van 75%
van 65 ton, zijnde globaal 50 ton/jaar, en 20% financiële lasten, zijnde 12 miljoen Euro, voor kapitaal,
energie, onderhoud en bediening zijn de emissiereductiekosten globaal 240 Euro per kilogram gereduceerde
fluor. In redelijkheid zijn emissiereductiekosten in een dergelijke orde van grootte niet kosteneffectief en ook
bedrijfseconomisch niet haalbaar.
I. Vergunbaarheid fluoriden en fluorwaterstof
In aansluiting op de voorgaande beschouwingen over de absolute (ton/jaar) en specifieke (kg/ton Al) emissie
3
van fluoriden en HF en de emissieconcentraties (mg/nm ) in relatie tot de advieswaarden voor fluoriden in de
buitenlucht (optredende immissies) volgen thans -samenvattend- onze overwegingen die relevant zijn voor
de vergunbaarheid van de door Aldel aangevraagde emissie van 82 ton/jaar c.q. vergunde emissie van 82
ton/jaar voor totaal fluoriden (inclusief HF):
- De elektrolyse (ovens) en de milieumaatregelen (GRI) voor de reductie van totaal fluoriden (en stof)
voldoen aan BREF/BAT.
- De specifieke emissies (per ton Al) van totaal fluoriden en van HF vallen ruim binnen de BAT specificatie;
terwijl de emissieconcentraties nagenoeg gelijk zijn aan de beste prestaties zoals vermeld in BAT.
- Uit het aangehaalde Tebodin-rapport (2003) komt helder naar voren dat de installaties (elektrolyse) van
Aldel voldoen aan BAT en dat 'verdergaande maatregelen' voor reductie van fluoriden niet kosteneffectief
zijn en naar ons oordeel thans bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn; terwijl 'verdergaande maatregelen'
niet toereikend zijn om de reductiedoelstelling voor fluoriden uit de IMT van 80% te realiseren. Het
convenant spreekt over 50-60% reductiedoelstelling voor de aluminiumindustrie.
- Sinds 1985 heeft Aldel een emissiereductie voor fluoriden gerealiseerd van 60% (van 182 naar 73 ton) voor
de gehele inrichting, waarvan meer dan 99% door de elektrolyse). Het bedrijf heeft hiermee een hoge
bijdrage geleverd aan de totale emissiereductie van de basismetaal (zie rapport Tebodin uit 2003).
- De toename van de aangevraagde emissie voor totaal fluoriden (82 ton) is 3,8% van de thans vergunde
emissie (79 ton) en ruim 12% van de werkelijke emissie in 2004 (73 ton). De aangevraagde emissie per ton
primair aluminium neemt niet toe (blijft 0,7 kg/ton).
- Bij toepassing van ontzwaveling met natte wassing (zie hierna) in de toekomst, wordt de emissie van
fluoriden door de GRI (aanvraag 15 ton/jaar) naar verwachting minimaal gehalveerd door het afvangen van
fluoriden (en stof) uit de ovengassen.
- De achtergrondconcentratie van fluoriden in de buitenlucht (immissieconcentratie) in Delfzijl en omgeving,
3
zonder de bijdrage van Aldel, ligt ongeveer op de MTR-waarde voor ecosystemen van 0,05 microgram/m
(jaargemiddeld) uit Stoffen en normen (VROM, 1999) en uit het Basisdocument Fluoride (RIVM, 1988). De
3
werkelijke immissieconcentratie, inclusief de bijdrage van Aldel, was in 2000 ongeveer 0,1 microgram/m
3
en het maximum daggemiddelde lag op 0,2 microgram/m . Gerelateerd aan de advieswaarde van het
3
RIVM voor het daggemiddelde (MTR-waarde van 0,3 microgram/m ) wordt deze waarde niet overschreden.
3
- Gerelateerd aan de immissienorm van de WHO voor ecosystemen (en mens) van 1,0 microgram/m
(jaargemiddeld) vindt alleen overschrijding plaats in de directe nabijheid van het bedrijf op het
industrieterrein Oosterhorn.
- Er bestaat een grote discrepantie met een factor 20 tussen de MTR-advieswaarde van het RIVM en de
immissienorm van de WHO, beide ter bescherming van ecosystemen.
- Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat reeën op en in de buurt van het industrieterrein Oosterhorn
ongezond zijn als gevolg van de overschrijding van het ecologische MTR jaargemiddelde van 0,05
3
microgram/m .
- De immissiewaarden van het RIVM voor de mens worden alleen in een zeer klein gebied rond de inrichting
overschreden als gevolg van de achtergrondconcentratie en de bijdrage van Aldel.
Op grond van de hiervoor samengevatte overwegingen over de toename van de emissie van totaal fluoriden
(inclusief HF) en mede gelet op het bedrijfseconomische belang van de capaciteitsuitbreiding en de
werkgelegenheid bij Aldel zijn wij -alles afwegende- van oordeel dat de toename van de thans vergunde
totale fluoridenemissie van 79 ton/jaar naar maximaal 82 ton/jaar, ondanks een uiterst marginale toename
van de reeds aanwezige overschrijding van de MTR jaargemiddelde ecologische advieswaarde voor
gevoelige soorten (o.a. reeën), slechts verwaarloosbaar kleine milieueffecten geeft en dat een emissie van
82 ton/jaar van fluoriden juridisch en milieuhygiënisch vergunbaar is. De nieuwe jaaremissie is gereguleerd
in het emissievoorschrift.
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J. Beschouwingen ten aanzien van zwaveldioxide
Het ontstaan van SO2 en de emissie(concentratie) zijn beschreven in paragrafen 3.1.1 en 5.1.1 en in bijlage
II van de aanvraag. In de nieuwe situatie wordt vergunning gevraagd voor een SO2-emissie van 1.650
ton/jaar (13,75 kg/ton Al) bij een zwavelgehalte in de anoden van maximaal 1,5%. De thans vergunde SO2emissie is 1.350 ton/jaar (11,95 kg/ton) bij een zwavelgehalte van 1,35%. De werkelijke SO2-emissie in 2004
was 1.234 ton (11,0 kg/ton) met een S-gehalte van 1,28% en in 2007 1.482 ton met een S-gehalte van
1,40% (13,2 kg/ton). In het BREF-primair aluminium (blz. 288) wordt een marge van 1% tot hoger dan 3,5%
S genoemd, gebaseerd op een netto-anodeverbruik van 0,4 ton C /ton Al (bij Aldel 0,43 ton C /ton), is de
SO2-emissie 8 - 30 kg/ton. Globaal is 2% S in de anoden BAT. In 'table 4.33' is geen BAT-waarde
opgenomen voor SO2 ('not applicable'). Voor een productie van 120.000 ton primair aluminium is, uitgaande
van een netto anodeverbruik van 0,43 ton C/ton Al en 1,5% zwavel (S), een emissieruimte voor SO2
benodigd van 1.548 ton/jaar. Aluinaarde, de grondstof voor de productie van primair aluminium, bevat
maximaal 0,05% zwavel. Bij een aluinaardeverbruik van 1,93 ton/ton Al (tabel 1 van de aanvraag) is de
doorzet van aluinaarde 231.600 ton/jaar voor een productie van 120.000 ton primair aluminium. Voor de
huidige vergunde productie van 113.000 ton primair aluminium is het aluinaardeverbruik circa 220.000 ton.
De bijdrage hiervan aan de SO2-emissie is, gebaseerd op een massabalans, circa 95 ton/jaar. Bij een
productie van 120.000 ton aluminium uit 231.600 ton aluinaarde is de SO2-uitworp als gevolg van zwavel in
de aluinaarde dan circa 100 ton /jaar. De totaal benodigde emissieruimte voor 120.000 ton primair aluminium
uit aluinaarde is maximaal 1.650 ton SO2/jaar. Deze waarde is opgenomen in het emissievoorschrift. Dit
resulteert in een specifieke SO2-emissie van 13,75 kg/ton Al. Afhankelijk van het zwavelgehalte in de anoden
(en in de aluinaarde) zal de werkelijke SO2-emissie door Aldel ergens tussen de 1.600 en 1.650 ton/jaar
liggen. Op grond van de vigerende BREF is ontzwaveling van de ovengassen geen BAT.
In de BREF-primair aluminium is controle van het zwavelgehalte in de anoden de BAT-techniek om de SO2emissie te beheersen en te voldoen aan BAT. De laatste jaren is er, los van Aldel, een lichte stijging
waarneembaar van het zwavelgehalte in petroleumcokes (restproduct van aardolieraffinage), dat wordt
gebruikt als grondstof voor anoden. Laagzwavelige anoden met een S-gehalte lager dan circa 2% (BAT)
worden daardoor steeds duurder. Bij Aldel lag het zwavelgehalte van 1998 t/m 2007 op een maximum van
1,40% en een minimum van 1,19% (gemiddeld 1,355%). Vanaf 2000 is er ook bij Aldel een lichte stijging
waarneembaar in het S-gehalte van de anoden. De emissieconcentratie van SO2 na de GRI uit de aanvraag
3
3
(tabel II.3) is 118 mg/nm en van het E-hal dak 0,4 mg/nm . De algemene NeR-eis, sinds 2004, van 50
3
mg/nm is niet van toepassing omdat de BREF voorgaat op de NeR; in de oplegnotitie van de NeR worden
geen extra maatregelen in het kader van BAT voorzien, wel wordt verwezen naar de benodigde maatregelen
in verband met de nationale emissieplafonds uit de NEC-richtlijn (zie hierna). De eis in de NeR 1992 was
3
200 mg/m . De halventilatie voldoet aan BAT. Bij toepassing van ontzwaveling, vanaf 2014 (zie hierna),
3
wordt de SO2-emissieconcentratie kleiner dan 50 mg/nm (algemene NeR-eis voor SO2).
In oplegnotitie 3.5.7 zijn geen getalsmatige eisen voor SO2 opgenomen. In de 'Vergelijking BREF non-ferro
versus bestaande wet- en regelgeving' (NeR 04 55c, niet opgenomen in de NeR) als bijlage bij de (concept)
'Oplegnotitie BREF Non Ferro metaalindustrie' (NeR 04 54,19 september 2004) is voor de 'Productie van
primair en secundair aluminium' (pagina 331-333 uit de BREF) aangegeven, dat voor SO2 de BREF: 'niet
van toepassing (is) bij aluminium productie (controle zwavelgehalte op de anoden)'.
Er zijn geen 'bestaande regelingen/eisen' voor SO2 opgenomen in de genoemde 'vergelijking' omdat de
bijzondere regeling D.2 is vervallen. Er zijn geen algemene NeR-eisen voor SO 2 van toepassing bij de
productie van primair aluminium: de SO2-emissie wordt gereguleerd door het S-gehalte in de anoden,
waarbij BAT ongeveer overeenkomt met 2% S in de anoden. Bij een elektrolyse die wat betreft de
toegepaste installaties voldoet aan BAT (geen ontzwaveling nodig) is de algemene NeR-eis voor SO2 van
3
50 mg/nm niet van toepassing en ook, zonder ontzwaveling, geen reëel haalbare eis met de in Nederland
gebruikelijke S-gehaltes in anoden tussen 1,1 en 1,5%. Nog lagere S-gehaltes zijn nauwelijks beschikbaar
en zijn bedrijfseconomisch niet haalbaar omdat de prijs van anodes aanzienlijk zal gaan stijgen.
Om in de toekomst aan de algemene NeR-eis voor SO2 te kunnen gaan voldoen is ontzwaveling nodig.
Thans (december 2008) zijn wij, in het kader van deze revisievergunning en gelet op de door VROM
voorgestane SO2-reductie in het kader van de Europese NEC-richtlijn met een landelijk SO2-plafond voor
2010, van oordeel dat in de oude (S maximaal 1,35%) en in de nieuwe situatie (S maximaal 1,5%),
resulterend in een maximum SO2 -emissie van 1.350 (vergund in 2000) en 1.650 ton/jaar (aangevraagd in
2007/08), voldaan wordt aan BAT en aan de oplegnotitie voor de non-ferro uit de NeR.
In deze oplegnotitie is over 'SO2/NEC-richtlijn (nationale emissieplafonds)' ook aangegeven (citaat): 'Om de
SO2 plafonds van de NEC richtlijn te realiseren moeten met name de primaire aluminium productiebedrijven
extra maatregelen (naast de BREF) treffen'. (De beide primaire aluminiumsmelters in Nederland zijn AldelDelfzijl en Zalco-Vlissingen).
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Deze 'aanwijzing' in de NeR, voor de beide bedrijven en de beide bevoegde gezagen, is gebaseerd op de
VROM-notitie 'Erop of eronder' Uitvoeringsnotitie emissieplafonds verzuring en grootschalige
luchtverontreiniging 2003. In deze notitie is aangegeven welke bedrijfstakken via een aanscherping van het
verzuringbeleid een bijdrage kunnen leveren aan o.a. een verdere reductie van SO2 om in 2010 te kunnen
voldoen aan het nationale emissieplafond van 50 kton SO2.
In aansluiting op de behandeling van Erop of eronder, zijnde de implementatie van de NEC-richtlijn, in de
Tweede Kamer is er in 2005/2006 een Economische impact studie (EIS) uitgevoerd om na te gaan of met
name het realiseren van de NEC-doelstelling voor SO 2 in 2010 grote negatieve gevolgen voor enkele
(basismetaal)bedrijven (o.a. Aldel) zal hebben. De uitkomsten van de EIS zullen worden betrokken bij de
tussentijdse evaluatie van de NEC-richtlijn. Het maximum zwavelgehalte van 1,5% in de anoden van Aldel
voldoet ruimschoots aan de BAT-waarde van circa 2% uit het BREF-primair aluminium en er worden geen
luchtkwaliteitsnormen voor SO2 uit de Wet luchtkwaliteit overschreden. In de niet-technische samenvatting
van de aanvraag (blz. VII) is aangegeven dat bij Aldel de komende jaren duidelijk moet worden of het
installeren van een ontzwavelingsinstallatie na de GRI om de stijging van het zwavelgehalte in de anoden
(en een mogelijkerwijs verdere stijging van de SO2-emissie als gevolg van een toekomstige
productiecapaciteit van/tot 155.000 ton primair aluminium per jaar) op te vangen, bedrijfseconomisch
haalbaar is. In hoofdstuk 8 'Toekomstige ontwikkelingen' van de aanvraag is opgenomen dat ontzwaveling
op korte termijn (in 2007) financieel niet haalbaar is. Op basis van eerdere onderzoeken wordt de investering
hiervoor geraamd op 20 tot 25 miljoen Euro (prijspeil 2005).
Uit de verspreidingsberekeningen voor SO2 in bijlage A bij de aanvraag en uit onze controle daarop blijkt dat
de uur- en dagnorm uit de WLK niet worden overschreden.
De installaties en de emissie- en immissieconcentratie voldoen aan BAT/NeR en de WLK: de aangevraagde
SO2-emissie van 1.650 ton/jaar is milieuhygiënisch acceptabel en dus vergunbaar (voorschrift 11.1.1).
K. Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van zwaveldioxide
De 'toekomstige ontwikkelingen' in de niet-technische samenvatting van de aanvraag en hoofdstuk 8
'toekomstige ontwikkelingen' uit de aanvraag geven ons aanleiding tot de volgende overwegingen.
Ten eerste zijn wij, gelet op de overeengekomen reductiepercentages voor SO2 uit de IMT van het
milieuconvenant met de basismetaalindustrie en gelet op het nationale emissieplafond voor SO2 uit de
Europese NEC-richtlijn, van oordeel dat toepassing van ontzwavelingstechnieken voor de reductie van SO2emissies van de basismetaal en van de primaire aluminiumproductie gewenst is om de overeengekomen en
voorgeschreven milieudoelstellingen voor SO2 binnen een redelijk aantal jaren na 2010 te realiseren.
Ten tweede zijn wij van mening dat, nu de specifieke Aldel-studie (2007) en de EIS-studie hebben
uitgewezen dat ontzwaveling bij Aldel kosteneffectief is en bedrijfseconomisch de weerstand weliswaar
beïnvloedt maar niet onhaalbaar is, een toekomstige uitbreiding van de productie 160.000 ton per jaar van
primair aluminium in principe samen dient te gaan met de realisatie van een SO2-reiniging van de
ovengassen na de GRI of de toepassing van inerte anoden waarbij geen of nauwelijks SO2 wordt gevormd in
het elektrolyseproces. Daarbij wordt opgemerkt dat ontzwaveling van de ovengassen uit de GRI door natte
wassing tevens een positief effect heeft (reductie 30-50%) op de emissie van fluoriden en fijn stof met de
ovengassen. In paragraaf 1.5 van deze (ontwerp) beschikking is een nadere beschouwing van de
onderhavige aanvraag in het licht van de toekomstige situatie opgenomen.
L. Enkele opmerkingen over de emissie en de immissie van stikstofoxiden
De NOx-emissie van Aldel wordt sinds 1 juni 2005 gereguleerd door de NOx-emissiehandel, waaraan het
bedrijf deelneemt. In deze Wm-vergunning wordt een eis gesteld aan de NOx-emissie per jaar. Er worden
geen verdere emissiereducerende maatregelen voorgeschreven omdat de installaties (bronnen) en de
emissieconcentraties voldoen aan BAT. Ter toelichting merken wij het volgende op. De emissie van NOx is
afkomstig van de elektrolyse (procesemissie), in hoofdzaak via de GRI, en de gieterij (verbranding van
aardgas). Het ontstaan, de emissies (concentraties) en de voorzieningen ter beperking van de
milieubelasting zijn beschreven in de paragrafen 3.1.1, 3.1.2 en 5.1.2 en in bijlage II. In 2002 t/m 2003 heeft
Gasunie uitvoerige (NOx-) emissiemetingen uitgevoerd bij alle gieterijovens (batchproces). In 2007 is het
brandersysteem (regeneratieve branders) van de smeltoven vervangen door een ander type met een lagere
vlamtemperatuur (minder thermische NOx). De NOx-emissie van de smeltoven is hierdoor gedaald van 195
3
3
g/GJ (680 mg/nm ) naar circa 100 g/GJ (350 mg/nm ).
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Een samenvatting van de resultaten van het Gasunie onderzoek is opgenomen in tabel II.5. De gieterijovens
vallen niet onder het Bees, maar onder de NeR voor procesemissies, voor zover in redelijkheid toepasbaar
want de NOx-emissies van de gieterijovens zijn verbrandingsemissies. In tabel IX.5 worden de
deelprocessen in de gieterij getoetst aan BAT.
Onze conclusie is dat de installaties en de milieuvoorzieningen in de gieterij van Aldel voldoen aan BAT. De
elektrolyse heeft een NOx-emissie van 0,4 kg/ton Al en BREF geeft 0,5-2 kg/ton. De NOx-concentratie na de
3
3
GRI van Aldel is 4 mg/nm en de BREF-waarde is 5-20 mg/nm . Voor de gieterij is dat bij Aldel 0,14 kg/ton
bij een BREF-range van 0,1-0,4 kg/ton. De in het BREF aangegeven emissieconcentraties voor NOx in de
gieterij worden bij Aldel niet in alle gevallen gehaald bij de ovens. Mogelijkerwijs is dit een gevolg van het feit
dat het gietproces een batchproces is. Er is geen NeR-eis voor NOx (klasse gA.5).
Aangegeven is dat emissiebeperkende technieken toegepast moeten worden volgens de stand der techniek
wanneer bij een installatie de emissie 2 kg/uur of hoger is. De NOx-emissie van alle gieterijovens samen in
de bestaande en de nieuwe situatie is jaargemiddeld circa 3 kg/uur; beoordeeld per installatie wordt de 2
kg/uur niet overschreden. Gelet op de BREF-primair aluminium, paragraaf 3.2.3 en oplegnotitie 3.5.7 van de
NeR zijn wij van oordeel dat nageschakelde technieken bij gieterijovens in de aluminiumindustrie geen stand
der techniek (BAT) zijn. Eventuele toepassing van deze technieken is sinds de inwerkingtreding per 1 juni
2005 van de NOx-handel niet meer relevant voor het bevoegd gezag. Uit onze verspreidingsberekeningen
blijkt dat de luchtkwaliteitsnormen uit de Wet luchtkwaliteit (WLK) niet worden overschreden. De
3
jaargemiddelde concentratie, inclusief de bijdrage van Aldel, is 15,1Wg/m , een geringe toename ten opzichte
van de achtergrondwaarde. Omdat de jaargemiddelde grenswaarde strenger is dan de grenswaarde voor de
uurgemiddelde waarde, wordt ook aan deze grenswaarde voldaan.
M. Depositie van SO2 en NOx
Voor de beide hiervoor behandelde verzurende en vermestende stoffen SO2 en NOx moet worden nagegaan
of de depositie van deze beide stoffen milieuhygiënisch acceptabel is. In onze notitie zijn de deposities van
totaal stikstof en totaal potentieel zuur berekend. De depositie ten gevolge van de emissies van Aldel op
daarvoor gevoelige gebieden is, vergeleken met de bestaande achtergronddepositie, verwaarloosbaar. De
bijdrage van Aldel aan de verzurende deposities ten gevolge van SO2 en NOx is milieuhygiënisch
acceptabel.
N. Zware metalen
De emissie(concentraties) in de afgassen (lucht) na de GRI en in de ventilatielucht zijn gespecificeerd in
3
tabel 8 van paragraaf 5.1.2 en in tabel II.6 en II.7. Alle concentraties liggen in het microgrammen/m -bereik,
3
terwijl de NeR-eisen van de geëmitteerde metalen uit klasse sA.1, 2 en 3 in het mg/m -bereik liggen. Deze
concentraties voldoen dus aan de NeR. In de BREF-primair aluminium zijn geen BAT-waarden opgenomen
voor zware metalen. De stofvormige (geadsorbeerd aan stof) zware metalen worden in het doekenfilter van
de GRI, volgens de stand der techniek, afgevangen. De emissie van lood van 95 kg/jaar (tabel 5.1) hebben
3
wij getoetst aan de WLK. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie van lood is ongeveer 0,01 Wg/m . De
3
maximale bijdrage van Aldel ligt in dezelfde orde van grootte, dus is de maximale concentratie 0,02 Wg/m .
3
Deze concentratie ligt ruim beneden de grenswaarde van 0,5 microgram/m . Kwik (Hg) en kwikverbindingen
zijn niet aantoonbaar in de luchtemissies van Aldel. Wij zijn van oordeel dat de emissies van zware metalen,
afkomstig uit de grondstoffen aluinaarde en anoden/petroleumcokes, voldoen aan BAT en milieuhygiënisch
acceptabel zijn.
3.10.8 Afsluitende conclusie t.a.v. van de vergunbaarheid van de aangevraagde luchtemissies
Op grond van de voorgaande overwegingen onder A t/m N in de paragrafen 3.11.6 en 3.11.7 inzake het
aspect 'lucht' stellen wij het volgende vast. De aangevraagde emissies naar lucht in de 'nieuwe situatie', bij
een productie van 120.000 ton primair aluminium per jaar, zoals samengevat in tabel 7 (blz. 50) van de
aanvraag, voldoen aan BAT en zijn op grond van uitgevoerde verspreidingsberekeningen en toetsing aan de
beschikbare immissienormen uit de WLK en MTR-advieswaarden milieuhygiënisch acceptabel en
vergunbaar. Dit geldt ook voor de emissie van PAK's en zware metalen. De vergunde jaaremissies hebben
wij vastgelegd in voorschrift 11.1.1. De emissies van PAK's en zware metalen zijn niet gereguleerd in een
voorschrift omdat de emissieconcentraties in de aanvraag globaal een factor 100 lager zijn dan de eisen uit
de NeR en omdat deze emissies, afkomstig uit de grondstoffen aluinaarde en petroleumcokes, niet tot
nauwelijks beïnvloedbaar zijn door het bedrijf. De emissieconcentraties van totaal fluoriden en stof door de
GRI zijn gereguleerd in de voorschriften 2.2.5 en 2.2.6. Voor de overige doekenfilters geldt voorschrift
11.1.4. Het toegestane jaargemiddelde zwavelgehalte in de anoden van 1,5% is opgenomen in voorschrift
11.2.1. De depositieniveaus van de verzurende stoffen SO2 en NOx zijn milieuhygiënisch acceptabel en de
depositieniveaus van PAK's en zware metalen zijn, gelet op de emissies, verwaarloosbaar klein.
3.10.9 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT. Op het bedrijfsterrein van Aldel zijn geen
geurbronnen aanwezig. Aangezien geen geurhinder wordt verwacht zijn geen maatregelen voorgeschreven.
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3.10.10 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit gefluorideerde broeikasgassen
In de inrichting zijn stationaire en mobiele koelinstallaties met HCFK's en HFK's aanwezig. Het voorhanden
hebben, het bedrijfsmatig toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's en HFK's moet voldoen aan het
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de
op deze besluiten gebaseerde nadere regels.
3.10.11 Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties
Er zijn geen Bees-eisen van toepassing op de stookinstallaties in de inrichting omdat het thermisch
vermogen van de c.v. ketels minder is dan 900 kW en er overigens geen stookinstallaties zijn die onder het
rechtstreeks werkende Bees-A/B vallen.
3.10.12 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof (PM10),
stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen
(C6H6). Voor Aldel zijn PM10, NO2, SO2 en CO van belang. Aan de hand van onze eigen berekeningen voor
de verspreiding van de WLK-stoffen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van genoemde immissiegrenswaarden.
3.11
Geluid
3.11.1 Inleiding
Voor de beoordeling van het geluid van Aldel zijn de volgende aspecten beoordeeld, namelijk:
a) het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (het 'gemiddelde' geluidsniveau);
b) de maximale geluidsniveau (kortstondige piekgeluiden);
c) de indirecte hinder als gevolg van transporten van en naar de inrichting.
In deze paragraaf wordt voor elk van deze drie aspecten eerst ingegaan op het toetsingskader (de relevante
kaders van de wetgeving). Vervolgens wordt de beoordeling en toetsing conform deze kaders en onze
overwegingen daarbij beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop wij de toegestane
geluidsruimte in voorschriften hebben vastgelegd.
3.11.2 Toetsingskader
a) Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
In het kader van de Wet geluidhinder is op 4 mei 1993, besluit nr. 93/8551/1/18/6, Ma, rond de
industrieterreinen in Delfzijl een geluidszone vastgesteld. Het besluit is goedgekeurd door de Kroon op
25 juni 1993, KB nr. 93005329. De geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze terreinen, mag
op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. De industrieterreinen waarop deze zone
betrekking heeft zijn: Oosterhorn, Eemskanaaldok, Oosterveld-Koveltemp en Oosterlaan/Westerlaan.
De inrichting van Aldel is gelegen op het terrein Oosterhorn. De zonegrens ligt in verschillende richtingen op
3000 tot 4000 meter afstand van de inrichting. In de zone liggen diverse woningen en andere
geluidsgevoelige bestemmingen, waarvoor zekere geluidsgrenswaarden gelden.
In het kader van de geluidssanering van het industrieterrein is bij het besluit van 10 maart 1999 van de
Minister van VROM (besluit nr. MBG 98014918/101) voor de dichtstbijzijnde woningen een maximaal
toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) vastgesteld. Het gaat hier om woningen gelegen in Weiwerd die op
1500 meter westelijk van Aldel zijn gelegen. De daarna dichtstbijzijnde woning is de boerderij aan de
Kloosterlaan, die op 1700 meter ten zuiden van Aldel is gelegen. Hiervoor is bij het besluit van 3 november
1992 van Gedeputeerde Staten (besluit nr. 92/22.634/45/B.19,MC) een hogere grenswaarde van 60 dB(A)
vastgesteld. Voor de woningen in Borgsweer en Lalleweer, gelegen op 2500 meter ten oosten van de
inrichting, is bij laatstgenoemd besluit een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vastgesteld.
In het kader van bovengenoemde geluidssanering hoefde Aldel geen maatregelen te treffen.
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden. Echter wordt geadviseerd om
voor eventuele aanwezige woningen op het industrieterrein te streven naar een maximale geluidsbelasting
van 65 dB(A). De grenswaarden voor de geluidsbelasting zijn van toepassing op de representatieve
bedrijfssituatie van de inrichting(en), de bedrijfssituatie die onder normale omstandigheden kan voorkomen.
Voor incidentele situaties, welke slechts gedurende een beperkt aantal dagen per jaar optreedt, kunnen
onder voorwaarden hogere grenswaarden worden vergund.
b) De maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen uit de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van
maximale geluidsniveaus (LAmax) die meer dan 10 dB boven het aanwezig equivalente geluidsniveau
uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan kunnen hogere maximale
geluidsniveaus worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan
respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder
bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van
toetsing aan de grenswaarde.
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c) Transporten van en naar de inrichting
Vanwege de ligging van de inrichting op een gezoneerd industrieterrein wordt in het kader van de
vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer het geluid van het verkeer van en naar de inrichting
niet getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, dienen (middel) voorschriften te
beperking van indirecte hinder te worden gesteld.
3.11.3 Beoordeling
Ad a) Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 042177-00) d.d. 27 april 2005 van
Stroop raadgevende ingenieurs. Gedurende de representatieve bedrijfssituatie is Aldel continu in bedrijf,
bepaalde onderdelen of bedrijfsactiviteiten zijn echter slechts een deel van de tijd in werking.
Incidentele bedrijfssituaties worden niet voorzien. Naar de omgeving wordt geluid veroorzaakt door een groot
aantal bronnen:
•
•
•

geluidsuitstraling uit gebouwen vanwege installaties, afvoeren en uitlaten buiten;
geluidsemissie van bestaande en nieuwe installaties, afvoeren en uitlaten buiten;
geluidsemissie van de laad- en losactiviteiten en transportbewegingen.

In de periode van 1999 tot 2001 is de actuele geluidsproductie van de inrichting vastgesteld door het
uitvoeren van metingen en berekeningen aan alle relevante geluidsbronnen. Deze gegevens vormden de
basis voor het rapport dat bij de aanvraag is gevoegd en waarin de getroffen BMP-maatregelen en de
wijzigingen en uitbreidingen beschreven zijn en een onderbouwde prognose gemaakt is van de toekomstige
geluidsproductie.
Ten behoeve van de uitbreidingen en wijzigingen worden geluidsbeperkende maatregelen getroffen.
Nieuwe installaties voldoen aan de stand der techniek en worden waar mogelijk inpandig opgesteld.
Een belangrijke geluidsbron binnen de inrichting is de gasreinigingsinstallatie (GRI). In de toekomst zal deze
installatie worden aangepast aan een eventuele verdere stijging van de productiecapaciteit in de elektrolyse
tot maximaal 160.000 ton primair aluminium per jaar. In de aanloop van dit revisievergunningtraject zijn de
gevolgen van deze wijziging wel doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met het plaatsen van dempers
op de akoestisch meest gunstige plaats in het systeem. Met de wijzigingen aan het GRI systeem zal de
geluidsbelasting met gemiddeld 1 dB toenemen ten opzichte van de actuele situatie zoals beschreven in het
bij de aanvraag bijgevoegd rapport. Deze toename vinden wij acceptabel omdat verdergaande maatregelen
zeer kostbaar zijn en deze een marginale geluidsreductie zal gaan opleveren.
Vergeleken met de geluidsbelasting die in 1997 was geprognosticeerd ten behoeve van de
vergunningsaanvraag in verband met het toenmalige Retrofit project, zal de toekomstige geluidsbelasting
echter circa 5 dB lager zijn. Om die reden is in deze vergunning geluidsruimte gereserveerd voor de
toekomstige ontwikkeling van de GRI installatie.
Volgens de prognose van het akoestisch onderzoek zal de geluidsbelasting bij de geluidsgevoelige
bestemmingen binnen de geluidszone ten hoogste 35, 33 en 33 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode
gaan bedragen en op de geluidszonegrens zal de bijdrage ten hoogste 32, 29, en 29 dB(A) gaan bedragen.
Met de gegevens uit het akoestisch onderzoek, in samenhang met de gegevens uit het zonebeheersysteem,
kan worden aangetoond dat met de geluidsbelasting vanwege de werkzaamheden van Aldel de
grenswaarden van de Wet geluidhinder in acht genomen worden. Vanwege de verminderde geluidsproductie
van Aldel neemt de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein af. Dit ten gunste van de toekomstige
ontwikkelingen op het industrieterrein.
Ad b) De maximale geluidsniveaus
De hoogst kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de maximale niveaus in LAmax) bij de
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein liggen tenminste 10 dB onder de
voor de woningen toegestane geluidsbelasting vanwege het hele industrieterrein. Daarmee wordt
ruimschoots voldaan aan de streefwaarde voor de maximale niveaus van 10 dB boven de geluidsbelasting.
Om die reden zien wij niet de noodzaak in om grenswaarden voor maximale geluidsniveaus in voorschriften
vast te leggen.
Ad c) Transporten van verkeer van en naar de locatie
Het terrein wordt ontsloten via de Oosterhorn. Het verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend
verkeersbeeld alvorens woningen worden gepasseerd. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van
(middel) voorschriften.
3.11.4 Conclusie
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.
De in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidzone en de geluidreducerende
maatregelen en voorzieningen voldoen aan BBT.
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3.11.5 Geluidvoorschriften
De geluidsbelasting en maximale niveaus hebben wij in voorschriften vastgelegd op de te beschermen
punten, te weten bij woningen in de zone en op de zonegrens. Voor de maximale geluidsniveaus hebben wij
grenswaarden gesteld welke gelijk zijn aan de voor de desbetreffende woningen geldende grenswaarde voor
de geluidsbelasting. Zie voorschriften 10.1.2 en 10.1.3.
Vanwege de grote afstand tot de inrichting (1500 meter tot 4000 meter) en de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting van Aldel niet bij deze woningen of op de zonegrens worden
gemeten. De geluidsbijdrage van Aldel kan op deze punten wel worden berekend. Daarom zijn, behalve de
genoemde grenswaarden, dicht bij het bedrijf controlepunten met bijhorende controlewaarden opgenomen in
voorschrift 10.1.2. Op deze punten kan in het kader van toezicht worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen het bedrijf is geen bezwaar. Daarom is voorschrift 10.2.1 opgenomen.
Daarin is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons vooraf
met een geluidsrapport (te voegen bij een melding of mededeling) wordt aangetoond dat aan de gestelde
grenswaarden bij de woningen en op de zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden
aangegeven wat de niveaus op de controlepunten (al dan niet met: na verandering) zullen worden.
Deze niveaus gelden vanaf dat moment als controlewaarden. Veranderingen die niet leiden tot een
overschrijding van de gestelde grenswaarden bij de woningen of op de zonegrens, kunnen op deze wijze
aan ons worden gemeld of daarvan kan mededeling worden gedaan. Voor de maximale niveaus is duidelijk
dat ruimschoots aan de streefwaarden bij de woningen wordt voldaan. Mede gezien het feit dat in
voorkomende gevallen uit metingen op een te kiezen meetpunt het maximale geluidniveau bij woningen kan
worden berekend, achten wij het niet nodig om hiervoor controlepunten op te nemen.
3.12
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.13
Bodem
3.13.1 Algemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Dit beleid is gericht op het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke
bedrijfsonderdelen/installaties van een inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming binnen
de context van calamiteiten wordt in de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader
(voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere
bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een
Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar
bodemrisico. Een verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB
vaak op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als
"vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften" (verwaarloosbaar bodemrisico A), of
"kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften"
*
(aanvaardbaar bodemrisico A ). De keuze voor verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico bij een
bestaande inrichting is aan het bedrijf. Beide vormen van bodemrisico zijn milieuhygiënisch acceptabel.
3.13.2 Bodembescherming
De bodemsituatie bij Aldel is beschreven in paragraaf 5.3 van de aanvraag (blz. 64). Het bedrijf heeft deel
genomen aan de BSB Drenthe en Groningen (Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen).
Op de activiteiten van Aldel en de gebruikte stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Uit het verzoek om vergunning blijkt niet dat de
aangebrachte voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) oplevert als bedoeld in de
NRB. In de vergunning is als voorschrift opgenomen dat de aangebrachte voorzieningen periodiek moeten
worden gecontroleerd en herkeurd.
Omdat in de inrichting potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of potentieel
bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, is overeenkomstig de NRB een
bodemrisicoanalyse voorgeschreven.
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3.13.3 Onderzoeken
In 1998 heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater plaatsgevonden, waarvan
de resultaten zijn vastgelegd in het rapport 'Combi bodemonderzoek op het terrein van Aluminium Delfzijl
B.V.' Aldel is ingedeeld in urgentieklasse 2. Het 'Nader bodemonderzoek terrein Aluminium Delfzijl B.V. te
Farmsum' is juni 2004 ingediend bij de BSB. De uitgevoerde onderzoeken in het kader van de BSB
beschouwen wij als nulsituatieonderzoeken. Uit de onderzoeken blijkt dat op het terrein enkele
verontreinigde locaties aanwezig zijn. In de afgelopen jaren heeft Aldel een aantal deelsaneringen
uitgevoerd. Er is een 'saneringsplan op hoofdlijnen' (raamplan) beschikbaar waarin wordt aangegeven hoe in
de toekomst met de aanwezige bodemverontreiniging zal worden omgegaan.
In de vergunning is een eindsituatieonderzoek van bodem en grondwater voorgeschreven om bij beëindiging
van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van
bedrijfsactiviteiten die zijn verricht onder het regime van de thans te verlenen vergunning is verontreinigd.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde, de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten die zijn verricht onder het regime van de thans te verlenen
vergunning is verslechterd, dient deze 'nieuwe' verontreiniging in het kader van de Wet
milieubeheer(vergunning) in beginsel direct te worden gesaneerd. Verder is in deze beschikking een
bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft
verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet
milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld
bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van
deze vergunning te saneren.
Tevens is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het bedrijf uitvoering moet geven aan een
inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen.
3.14
Veiligheid
De externe veiligheid buiten inrichtingen wordt gereguleerd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999,
het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Registratiebesluit externe veiligheid. Aldel is een BRZObedrijf door de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen.
3.14.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. Het aspect 'externe veiligheid' is
opgenomen in hoofdstuk 7 van de aanvraag.
Binnen de inrichting is de volgende, in het BRZO genoemde stof, aanwezig: Chloor in een hoeveelheid van 2
ton. Naast de met name genoemde stof chloor, zijn binnen de inrichting giftige stoffen aanwezig als grond-,
hulp- of afvalstof. De totale hoeveelheid aanwezige giftige stoffen bedraagt 14.650 ton.
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen, die binnen de inrichting aanwezig is dan wel kan worden gevormd,
overschrijdt hiermee de in artikel 8 BRZO 1999 aangegeven drempelwaarde. Het bedrijf is daarom VRplichtig op grond van het BRZO 1999. Met onze instemming van 13 juli 2000 wordt de toepassing van
kryoliet en kryoliethoudende stoffen in het VR buiten beschouwing gelaten.
De gegevens met betrekking tot risico's voor personen buiten de inrichting en het milieu zijn overeenkomstig
artikel 5.17a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) bij de vergunningaanvraag
gevoegd en tezamen met de vergunningaanvraag ter inzage gelegd.
In maart 2006 heeft Aldel haar eerste VR uit 2001 geactualiseerd. Dit geactualiseerde VR is op 25
september 2006 aangevuld. In dit VR voor de tweede ronde van het BRZO'99 zijn de plaatsgebonden
risicocontouren en het groepsrisico opnieuw berekend middels een QRA, op basis van de aanwezigheid en
het gebruik van maximaal twee ton chloor. Deze nieuwe risicocontouren en de nieuwe FN-curve zijn
opgenomen in bijlage X van de onderhavige aanvraag.
Bij brief van 12 december 2006 hebben wij onze beoordeling van het tweede ronde VR aan Aldel doen
toekomen.
De laatste veiligheidsinspectie door de Regionale Brandweer, Arbeidsinspectie en provincie heeft
plaatsgevonden in oktober 2008. Naar aanleiding hiervan is er een gezamenlijke rapportage opgesteld.
De voorzieningen bij calamiteiten, beschreven in paragraaf 7.3 van de aanvraag, bestaan uit een eigen
bedrijfsbrandweer, een bedrijfsnoodplan en op de bedrijfsvoering toegesneden brandpreventievoorzieningen
Op grond van de VR-procedure 2006 zijn wij van oordeel dat voor deze Wm-procedure geen nieuw VR
verlangd behoefde te worden, omdat de (externe) risico's van de chloorvoorraad van maximaal 2 ton geen
verandering hebben ondergaan.
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3.14.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Aldel valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege het gegeven dat
alle BRZO-inrichtingen onder de reikwijdte van het BEVI vallen. Het BEVI koppelt de Wet milieubeheer (Wm)
en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico
-6
(PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10 per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde
voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Door de koppeling met de WRO wordt het
bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn). Om inzicht te krijgen in de groep
mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is ook beoordeeld of het
groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met de regionale brandweer
Groningen en de afdeling RO van de gemeente Delfzijl plaatsgevonden.
-6
Wij hebben vastgesteld dat de 10 contour voor de inrichting circa 170 meter rondom de chloorruimte
-6
bedraagt. Binnen de 10 contour komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan is
-6
geborgd dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10 contour mogelijk zijn. Daarmee wordt
voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde van het BEVI.
Conclusie
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het BEVI.
Groepsrisico
In de onderhavige situatie is geen nadere verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk omdat er een
QRA beschikbaar is waaruit blijkt dat er geen toename van het risico plaatsvindt én géén overschrijding van
de oriënterende waarde aan de orde is.
Het groepsrisico versus de oriënterende waarde
Het groepsrisico van de aangevraagde activiteit is weergegeven in figuur 2 van bijlage X van de aanvraag en
in het veiligheidsrapport/de risicoanalyse. Het groepsrisico ligt onder de oriënterende waarde.
Uit de figuur leiden wij af dat het groepsrisico verwaarloosbaar klein is.
In het Veiligheidsrapport en de aanvraag zijn geen maatregelen genoemd die specifiek het groepsrisico
beperken. Gelet op de geringe grootte van het risico hebben wij zelf geen onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om het groepsrisico te beperken.
Rampbestrijding
De algemene preventieve voorzieningen heeft Aldel genoemd in paragraaf 7.3 van de aanvraag. De
volgende preventieve maatregelen beperken de omvang van een ramp of zwaar ongeval in het bijzonder:
- de voorzieningen rondom het gebruik van chloor in de gieterij;
- de voorzieningen bij calamiteiten;
- het bedrijfsnoodplan;
- de brandpreventieve voorzieningen.
De mogelijkheden om een ramp bij Aldel te bestrijden zijn beschreven in het rampbestrijdingsplan en het
brandaanvalsplan. Het rampenplan noemt één scenario met een mogelijk gering effect buiten de inrichting.
Daarbij moet gedacht worden aan een calamiteit met de chloorinstallatie.
De benodigde personele en materiële capaciteit is opgenomen in het plan. Op basis van de repressieve
ervaring van de Regionale Brandweer verwacht zij dat de beschreven capaciteit genoeg is om een eventuele
ramp met bovengenoemde scenario's te bestrijden.
Zelfredzaamheid
De mogelijkheid voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen in geval van een ramp bij Aldel is onder
andere afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid en het type ramp (grote brand of gaswolk). Naar
aanleiding van het advies van de Hulpverleningsdienst Groningen (regionale brandweer) d.d. 22 februari
2008, kenmerk HV 08.1589914, omtrent dit aspect overwegen wij het volgende. Aldel beschikt over een
bedrijfsnoodplan en een EHBO-ploeg, een rampbestrijdingsplan en aanvalsplannen. Wij veronderstellen dat
personen die bij Aldel werken voldoende zelfredzaam zijn.
Conclusie
Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren.
3.14.3 Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Bij het verlenen van een Wet milieubeheer vergunning aan een BRZO-bedrijf moet het bevoegd gezag
ervoor zorg dragen dat de afstand van de inrichting tot een waardevol of kwetsbaar natuurgebied voldoende
is om de gevolgen van een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen voor dit gebied te beperken. In de
Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer is vastgelegd dat het bevoegd gezag de
getroffen maatregelen betrekt bij de beoordeling van de afstand.
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Als te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen de beschermde Natuurmonumenten en de gebieden
die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
In de situatie bij Aldel is het dichtstbijzijnde aangewezen natuurgebied de Waddenzee.
Op basis van de geboden informatie in het VR 2006 -waaruit blijkt dat een lozing bij een mogelijke calamiteit
zich niet kan verspreiden naar de Waddenzee- zijn wij van oordeel dat er voldoende afstand is tussen Aldel
en waardevolle of bijzondere kwetsbare natuurgebieden zoals bedoeld in de Regeling.
3.14.4 Registratiebesluit externe veiligheid / Drempelwaardentabel
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) in werking
getreden. Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het
Risicoregister. Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriële Regeling
provinciale risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) te worden opgenomen in het register. De criteria van
beide stukken regelgeving zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel. De drempelwaardentabel is
opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaarlijke Stoffen.
Aldel valt onder de criteria van het Registratiebesluit en is opgenomen in het Risicoregister. Na afronding
van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister geactualiseerd worden.
3.14.5 Explosiegevaar
Voor de praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar zijn in Nederland de NPR
7910-deel 1 voor gas, damp en nevelen en de NPR 7910-deel 2 voor stof vastgesteld. Deze NPR-richtlijnen
passen binnen de Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95, richtlijn 94/9/EG en ATEX 137, richtlijn 1999/92/EG),
waaraan per 30 juni 2003 moet worden voldaan. De kans op het optreden van aardgas- en stofexplosies is
uiterst gering. De genoemde richtlijnen zijn bij Aldel niet van toepassing.
3.14.6 Brandveiligheid
Zoals hiervoor is aangegeven is Aldel een BRZO-bedrijf (zware verplichting). De jaarlijkse veiligheidsinspecties worden uitgevoerd met o.a. de Regionale Brandweer. Naar aanleiding van de
veiligheidsinspecties in 2001 en 2002 hebben enkele aanpassingen plaatsgevonden van de
bluswatervoorzieningen, zoals opgenomen in onze ambtshalve wijziging van 10 juni 2003, die zijn verwerkt
in de onderhavige aanvraag (bijlage XII, nr. 15 Brandweer hydranten). Naar aanleiding van latere BRZOinspecties tot en met 2008 hebben geen vergunnings- of meldingsplichtige veranderingen plaatsgevonden.
Preventie middelen/voorzieningen
Aldel beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsorganisatie welke
voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en
calamiteiten.
De gemeentelijke brandweer is op de hoogte van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij
incidenten. De gemeentelijke brandweer beschikt over een afschrift van het bedrijfsnoodplan. Het
bedrijfsnoodplan is binnen de inrichting ter inzage voor het bevoegd gezag.
De brandpreventie is kort beschreven in paragraaf 7.3 van de aanvraag en de voorzieningen staan op
tekening AL 26112 van bijlage XII. Aan de vergunning hebben wij een voorschrift verbonden dat de
brandblusmiddelen de goedkeuring behoeven van de gemeentelijke brandweer.
Repressieve middelen/voorzieningen
De brandveiligheidsvoorzieningen bestaan uit een eigen bedrijfsbrandweer met blusvoertuig met
bluswerktuigen, materiaalwagen en ambulance. In de gebouwen zijn de benodigde brandblusmiddelen
aanwezig. Op het terrein is een leidingnet voor bluswater met diverse bovengrondse hydranten aanwezig.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het
onderhoud van brandblusmiddelen. De brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gekeurd.
3.14.7 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel en olie in tanks
Voor de bovengrondse opslag van dieselolie, afgewerkte olie, hydrauliekolie en motorolie, opgenomen in
paragraaf 3.4.2 (blz.41) van de aanvraag, is PGS 30 (voorheen CPR 9-6) van toepassing. In deze
vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslagen moeten voldoen
aan de PGS 30. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke hoofdstukken van PGS 30 van
toepassing zijn.
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Opslag chloor in containers
Binnen de inrichting vindt opslag van chloor plaats in containers. Voor deze opslag is het Euro chlor
document GEST 92/169 "Guidelines for the safe handling and use of chlorine" (2002) van toepassing. De
bestaande chloorinstallatie van Aldel voldoet aan richtlijn PGS 11 (voorheen CPR 10) 'Chloor, opslag en
gebruik', hetgeen is vastgelegd in de aanvraag en het veiligheidsrapport en in een vigerend voorschrift. In
een "extern veiligheids"voorschrift van deze nieuwe revisievergunning 2008 is opgenomen dat de huidige
chloorinstallatie binnen drie jaar dient te voldoen aan het Euro chlor document. Tot dat tijdstip zal de
installatie (moeten) blijven voldoen aan de voorschriften uit de (ingetrokken) richtlijn PGS 11.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van gevaarlijke grond- en hulpstoffen en voor gevaarlijke rest- en afvalstoffen is PGS 15
(voorheen CPR 15-1) van toepassing. Hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 is van toepassing op kleinere
opslagplaatsen, waar minder dan 10 ton opgeslagen kan worden. In deze vergunning hebben wij een
voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift
is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn. Bij Aldel vallen de
volgende opslagen onder hoofdstuk 3 van PGS 15:
- KCA-depot (object 118);
- opslag van oliën vetten (object 66).
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (meer dan 10 ton)
Voor de opslagen waar meer dan 10 ton chemicaliën of gevaarlijke stoffen kunnen worden opgeslagen, is
hoofdstuk 4 van PGS 15 van toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin
is vastgelegd dat een opslag groter dan 10 ton aan hoofdstuk 4 van deze richtlijn moet voldoen. In dat
voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn. De volgende
opslagen vallen onder hoofdstuk 4 van PGS 15:
- Mavo-boxen (object 93).
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor o.a. laswerkzaamheden. Het gaat dan om de
gassen zuurstof, stikstof, beschermgas, blusgas, acetyleen, propaan en lasgas. De opslag van gasflessen
valt onder PGS 15. In de vergunning is een voorschrift opgenomen om deze opslag op een veilige manier te
laten plaatsvinden. De opslag van vloeibaar argon onder druk vindt plaats in een speciale tank (reservoir),
die moet voldoen aan de 'voorschriften voor de opslag van vloeibaar argon in reservoirs' uit bijlage XI van de
aanvraag. Deze voorschriften van de argonleverancier maken deel uit van deze vergunning.
Opslagplaatsen rest- en afvalstoffen (afvalstoffencentrum/afvalstoffenplein)
In tabel 17 (blz. 69) van de aanvraag zijn de opslagplaatsen van de rest- en afvalstoffen aangegeven.
De los gestorte afvalstoffen (bulkopslag) worden gedeeltelijk in de open lucht opgeslagen op het
afvalstoffenplein (object 115). Het afvalstoffenplein is voorzien van bodembescherming.
In het kader van good housekeeping worden in de open lucht opgeslagen afvalstoffen die kunnen verwaaien
afgedekt. De fluorhoudende afvalstoffen worden onder een overkapping aan de zuid/oostzijde van het
afvalstoffenplein opgeslagen. De opslagplaatsen van los gestorte rest- en afvalstoffen in de open lucht -uit
tabel 17- voor bouw- en sloopafval, filterhooi en verontreinigde grond evenals de overdekte opslag van
ovenpuin en kathodekool vallen niet onder PGS 15, omdat hier sprake is van los gestort materiaal dat niet is
verpakt in emballage of een container. De bodembeschermende voorzieningen van los gestorte materialen
in de open lucht moeten, voor zover zij aanleiding kunnen geven tot bodemverontreiniging, voldoen aan de
NRB en mogen geen aansluiting hebben op de riolering.
Laad- en losplaatsen
In het Veiligheidsbeheersysteem, een verplichting op grond van BRZO'99, en in het milieuzorgsysteem zijn
speciale regels en werkinstructies opgenomen voor het laden en lossen van chloorcontainers bij de
chloorverdamperruimte. Ook in PGS 11 zijn regels opgenomen voor o.a. het gebruik van chloorcontainers.
De handling van chloorcontainers is hiermee voldoende geregeld. Nadere voorschriften zijn daarom niet
zinvol. De overige laad- en losplaatsen voor de grond- en hulpstoffen en het eindproduct hebben geen
milieugevolgen en behoeven daarom geen nadere eisen voor het laden en lossen van de producten.
Leidingen en appendages
In een voorschrift van deze vergunning is aangegeven dat bovengrondse aardgasleidingen waarbij
aanrijdinggevaar door motorvoertuigen bestaat voorzien moeten zijn van een aanrijdbeveiliging.
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3.15
Energie
3.15.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking energie
efficiency. Aldel wordt tot de energie-intensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een
energiegebruik van 0,5 PJ of meer. De doelstellingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt in het convenant
Benchmarking energie-efficiency. De aanvrager heeft dit convenant op 16 augustus 1999 ondertekend.
De energiesituatie bij Aldel is beschreven in paragraaf 5.6 en de bijlagen V en VIII van de aanvraag. Aldel
neemt deel aan het convenant Benchmarking. Het eerste EEP is door ons op 26 juli 2002 goedgekeurd en
omvat de periode 2001 t/m 2004. In EEP-1 zijn besparingsmaatregelen opgenomen voor 'energetisch
energieverbruik' (gasverbruik gieterij), die verplicht zijn, en voor 'non-energetisch energieverbruik'
(elektriciteitsverbruik elektrolyse), die niet verplicht zijn op grond van het convenant Benchmarking. Alle
zekere energiebesparingsmaatregelen voor het energetisch en non-energetisch energieverbruik zijn voor 1
januari 2005 uitgevoerd (tabel VIII.1).
Wij zijn van mening dat een energie-intensief bedrijf de energie zuinig gebruikt, als het aantoont qua
energie-efficiency tot de wereldtop te behoren, of als het bezig is maatregelen te nemen om zo snel mogelijk
tot de wereldtop te gaan behoren.
Vanaf 1 januari 2005 neemt Aldel deel aan de CO2-emissiehandel. Conform de Wm mogen in een
vergunning voor inrichtingen die deelnemen aan de emissiehandel geen energiebesparingvoorschriften
meer worden opgenomen. De gedachte daarachter is, dat maatregelen in het kader van de CO2emissiehandel bijdragen aan een zuinig gebruik van energie, en dat aanvullende eisen in de vergunning
daarmee achterwege kunnen blijven.
Echter sinds 1 januari 2008 is Aldel geen deelnemer meer aan de emissiehandel voor CO2, maar is het
bedrijf voor energiebesparing 'teruggevallen' op het convenant Benchmarking en het bijbehorende energie
efficiency plan (EEP). Eventuele toetreding tot MJA-3 is, op dit moment, nog niet zeker.
Bij Aldel omvat het non-energetisch energie(elektriciteit)gebruik ongeveer 97% van het totale energiegebruik
van de inrichting. Dit deel wordt niet gedekt door de deelname van het bedrijf aan de emissiehandel. Het niet
stellen van eisen aan een zo groot deel van het energiegebruik zou naar onze mening in strijd zijn met
bijlage 4 van de IPPC-richtlijn, waarin wordt gesteld dat bij de vergunningverlening aandacht moet worden
besteed aan energiebesparing. Wij hebben om die reden gerefereerd aan de zekere maatregelen over het
non-energetische energiegebruik zoals die in EEP-1 waren opgenomen en een voorschrift in deze
vergunning opgenomen om het behoud van die maatregelen zeker te stellen.
In dit voorschrift is aangegeven dat de tot en met 2004 uitgevoerde maatregelen ook na 1 januari 2005 in
gebruik moeten blijven. Omdat ook de non-energetische zekere maatregelen ter beperking van het
elektriciteitsverbruik van de elektrolyseovens, die vallen onder het begrip 'installatie' uit de IPPC en waarbij
geen CO2-emissie op de locatie van Aldel optreedt, reeds zijn uitgevoerd hebben wij geen (aanvullende)
voorschriften opgenomen ter beperking van het elektriciteitsverbruik van de elektrolyse.
Gelet op een mogelijke discrepantie tussen het begrip 'installatie' in de IPPC en het begrip 'inrichting' uit de
Wm, in relatie tot besparing op het elektriciteitsverbruik (non-energetisch) versus CO2-handel, zijn wij van
oordeel dat wordt voldaan aan de Wm en een eventuele rechtstreekse werking van de IPPC voor de
elektrolyse ovens.
e
Omdat Aldel deelnam aan de CO2-emissiehandel, is er geen 2 ronde van het Benchmarking uitvoeringsplan
(EEP) meer gemaakt. Wel is opnieuw onderzoek gedaan naar de wereldtop en de afstand tot de wereldtop.
Deze informatie diende als basis voor de toewijzing van CO2-emissierechten in de nieuwe handelsperiode
(vanaf 2008). Vanaf 1 januari 2008 neemt Aldel, gedurende de tweede handelsperiode (2008-2012), geen
deel meer aan de CO2-emissiehandel. Het gevolg hiervan is dat energiebesparing bij Aldel tot stand komt via
deelname aan het convenant Benchmarking.
Met de realisatie van de capaciteitsuitbreiding van de elektrolyse zal het stroomverbruik dalen van 14,5-15,0
naar 14,4-14,8 kWh/kg Al. In 2006 was het stroomverbruik 14,30 kWh/kg. De jaren daarvoor, na realisatie
van het Retrofit-project in 1998, lag het verbruik op maximaal 15 kWh/kg.
Het bedrijf heeft zijn inspanningen in het kader van het convenant tussen de Basismetaalindustrie en VROM
(1992) voor de periode 2006-2010 vastgelegd in haar vierde Bedrijfsmilieuplan van juli 2006 (BMP-4), dat op
28 juli 2006 aan ons is aangeboden en op 19 september 2006 is goedgekeurd. Een samenvatting van de
uitvoering van EEP-1 en BMP-3 is opgenomen in bijlage VIII (tabel VIII-1) van de aanvraag. In bijlage 1 van
het Milieujaarverslag over 2007 is een overzicht opgenomen van BMP projecten (maatregelen) die in de
periode 1993-2006 zijn gerealiseerd bij Aldel. Wij zijn van mening dat het bedrijf voldoende inspanningen
levert in verband met energiebesparing.
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3.16
Grondstoffen- en waterverbruik
3.16.1 Grondwater
Aldel gebruikt geen grondwater voor haar processen.
3.16.2 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
3
3
inrichting 5000 m of meer bedraagt. Binnen Aldel wordt circa 150.000 m leidingwater gebruikt op jaarbasis.
Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor suppletie aan de koelwatersystemen uit tabel IX.9 van de
aanvraag en voor sanitaire doeleinden. De koelwatersystemen voldoen aan BAT uit de BREF voor
industriële koeling. In het kader van bedrijfsinterne milieuzorg en de bedrijfsmilieuplannen heeft het bedrijf
vanaf 1990 meerdere waterbesparingprojecten uitgevoerd. Een verdere besparing op leidingwater lijkt ons
niet haalbaar, zodat geen onderzoeksverplichting wordt opgenomen.
3.16.3 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. De grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten worden
beschreven in hoofdstuk 4 en bijlage VII van de aanvraag. In tabel VII.1 is het verbruik in ton per jaar
opgenomen. De belangrijkste grond- en hulpstoffen zijn weergegeven in tabel 5 (blz. 52) van de aanvraag.
De twee belangrijkste grond- en hulpstoffen zijn aluinaarde (235.000 ton/jr.) en anoden (70.000 ton/jr.).
De aluinaarde wordt met een gesloten pneumatisch transportsysteem in de ovens gebracht.
De verliezen aan aluinaarde bij de bedrijfsvoering (o.a. uit stoffilters) worden intern hergebruikt.
De anoderesten gaan terug naar de leverancier en worden hergebruikt en het anodeafval wordt extern
hergebruikt. Het aluinaarde- en anodeverbruik wordt bepaald door het (chemische) proces in de elektrolyse
ovens. Aldel maakt uit kostenoverwegingen en milieuzorg een zuinig gebruik van de toegepaste grond- en
hulpstoffen. De rest- en afvalstoffen worden grotendeels hergebruikt of nuttig toegepast.
De capaciteitsuitbreiding leidt niet tot een hoger specifiek aluinaardeverbruik en specifiek anodeverbruik.
Op grond van de aanvraag en onze ervaringen met de bedrijfsvoering en de milieuzorg bij Aldel realiseert
het bedrijf een zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen. Aanvullende voorschriften en/of onderzoek naar een
verdergaand zuinig gebruik van grondstoffen vinden wij daarom niet realistisch en zijn dan ook niet
opgenomen in deze vergunning.
3.17
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.
Maatregelen personenverkeer
Bij Aldel zijn ongeveer 500 werknemers in dienst en dagelijks bezoeken naar schatting circa 50 personen het
bedrijf (exclusief vrachtwagenchauffeurs). Het aantal werknemers in dagdienst en in 5 ploegendiensten is
ongeveer 250. De richtinggevende relevantiecriteria voor personenverkeer worden hiermee overschreden.
In potentie zijn mogelijkheden aanwezig het aantal vervoersbewegingen te verminderen en het hiermee
gepaard gaande energieverbruik te beperken. Voor werknemers in ploegendienst is het realiseren van
vervoersmanagement in verband met de steeds wisselende werktijden van individuele mensen een lastige
zaak. Een aanzienlijk deel van de werknemers van Aldel woont in Delfzijl/Appingedam of de omliggende
plaatsen. In het verleden (2001/2002) heeft Aldel al eens een onderzoek uitgevoerd naar het opzetten van
gecombineerd personenvervoer van de werknemers. Het opzetten van vervoersmanagement bleek toen niet
haalbaar. Deze situatie is in onze ogen niet wezenlijk veranderd. In deze vergunning is geen
onderzoeksverplichting opgenomen naar de mogelijkheden om het gemotoriseerd personenverkeer van en
naar de inrichting te beperken.
Maatregelen vrachtwagenbewegingen
Op basis van de aanvraag zijn voor de aanvoer van 70.000 ton anoden ongeveer 2.300 vrachtwagens per
jaar voor de aanvoer vanuit Rotterdam nodig. Voor de afvoer van 180.000 ton eindproduct zijn circa 6.000
vrachtwagens per jaar nodig. Het totaal aantal vrachtwagenbewegingen van en naar het bedrijf komt naar
schatting op circa 9.000 per jaar (gemiddeld 25 per dag), die bij gemiddeld 250 km per heen- en terugrit
meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar afleggen. Het richtinggevende relevantiecriterium wordt
hiermee overschreden. In potentie zijn mogelijkheden aanwezig het aantal vervoersbewegingen te
verminderen en het hiermee gepaard gaande energieverbruik te beperken. In deze vergunning is daarom
een onderzoeksverplichting opgenomen naar de mogelijkheden om het vrachtautoverkeer van en naar de
inrichting te beperken.
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3.18
Installaties
In de inrichting zijn enkele productieondersteunende installaties aanwezig die bij storingen aanleiding
kunnen geven tot milieueffecten. Deze installaties moeten in het algemeen voldoen aan technische- en
onderhoudseisen van leveranciers (o.a. voor aardgas en elektra) of aan constructie-eisen op grond van
wettelijke regels. Het stellen van nadere eisen aan deze installaties is in het algemeen -behoudens
toepassing van de NRB- milieuhygiënisch niet relevant. Tenzij er bij (voorzienbare) calamiteiten incidentele
emissies ontstaan, die van invloed kunnen zijn op de externe (en interne) veiligheid. In de volgende
paragrafen worden de milieurelevante installaties uit de aanvraag nader beschouwd.
3.18.1 Toestellen onder druk
In de inrichting zijn maximaal twee volle chloordrukhouders met elk 1 ton chloor aanwezig.
De chloordrukhouders vallen onder keur van het Stoomwezen. De verantwoordelijkheid voor (her)keuring ligt
bij de eigenaar/leverancier van het chloor. Bij Aldel voldoet de bestaande chlooropslag en het chloorgebruik
aan PGS 11 (voorheen CPR 10) 'Chloor, opslag en gebruik' (1983). Sinds de intrekking van PGS 11 valt de
chloorinstallatie bij Aldel onder de werking van het Euro Chlor document GEST 92/169 'Guidlines for the safe
handling and use of chlorine'. Euro Chlor (www.eurochlor.org) is de Europese brancheorganisatie voor de
chloraalkali-industrie. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen dat de chloorinstallatie van Aldel
binnen drie jaar na het van kracht worden aan het Euro Chlor document GEST 92/169 moet voldoen.
3
De argontank van 20 m (bijlage VII) bij de gieterij, voor de opslag van vloeibaar argon, valt onder
Stoomwezenkeur en moet elke zes jaar worden herkeurd. De herkeuring vindt plaats in opdracht van de
argonleverancier Hoek Loos. Aangezien de tank deel uitmaakt van de inrichting is Aldel verantwoordelijk
voor de herkeuringsdatum. Onder externe veiligheid is reeds aangegeven dat de 'voorschriften voor de
opslag van vloeibaar argon in reservoirs', opgenomen in bijlage XI van de aanvraag, deel uitmaken van deze
vergunning. De laatste herkeuring van de argonopslag door Stoomwezen B.V. heeft plaatsgevonden in juli
2007. Er zijn verder geen toetstellen onder druk aanwezig die onder het Besluit drukapparatuur vallen.
3.18.2 Gasontvangststation
In de ministeriële regeling op grond van het Activiteitenbesluit zijn in paragraaf 3.2.2 artikelen/voorschriften
opgenomen voor het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en
regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit (artikel 3.8 en 3.9). Het activiteitenbesluit is echter niet
rechtstreeks van toepassing op een IPPC-inrichting met gpbv-installaties, waarvoor wij bevoegd gezag zijn.
Aan de vergunning is daarom een voorschrift verbonden ten aanzien van de uitvoering en het onderhoud
van de gasdrukmeet- en regelstations. Hierbij is aangesloten bij de voorschriften voor gasdrukmeet- en
regelstations zoals die in de ministeriële regeling (artikel 3.9) van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.
3.18.3 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting voldoen aan de eisen, die zijn gesteld in de norm NEN 1010.
Ruimtes met explosiegevaar
In ruimtes met een verhoogd gevaar op explosie wordt ten aanzien van de elektrische installatie een aantal
aanvullende eisen gesteld. Binnen de onderhavige inrichting zijn geen ruimtes met verhoogd explosiegevaar
aanwezig. In dit verband zijn geen voorschriften in de vergunning opgenomen.
Noodstroomvoorziening
Bij aluminiumproductie is de zekerheid van de stroomvoorziening van groot belang. Het bedrijf heeft daarom
een tweetal reservesystemen, beschreven in paragraaf 3.5 (blz. 48) van de aanvraag, voor het uitvallen van
de toevoer van elektriciteit. Het betreft accu's voor noodverlichting en noodbesturing en een noodvoeding
van 10 kV op het openbare net. Met deze reservesystemen kan, bij het uitvallen van de stroomvoorziening,
de bedrijfsvoering veilig worden gestopt.
Transformator(en)
Ten behoeve van de stroomvoorziening zijn binnen de inrichting transformatoren aanwezig, die zijn
beschreven in paragraaf 3.3.2. (blz. 36) van de aanvraag. Het hoofdstation met drie 220/30 kV
transformatoren maakt deel uit van de inrichting van Aldel. De milieuaspecten van de transformatoren en de
aanwezige voorzieningen ter voorkoming van milieuverontreiniging, o.a. olieopvang om
bodemverontreiniging te voorkomen bij eventuele olielekkages, staan in de aanvraag. Alle oliehoudende
transformatoren bevatten PCB-vrije koel- en isolatieolie. Een tiental 'bejaarde' olietransformatoren in de open
lucht is niet voorzien van olieopvang, maar staan opgesteld boven een grindbed.
Bij een toekomstige vervanging dienen deze transformatoren, zoals voor nieuwe transformatoren gebruikelijk
is, te worden uitgevoerd met olieopvang. Ten aanzien van de (oliehoudende) transformatoren zijn aan de
vergunning geen voorschriften verbonden omdat de opstelling en de milieuvoorzieningen voor
bodembescherming en brandveiligheid zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de aanvraag, dat in zijn geheel
deel uitmaakt van deze vergunning. Aanvullende voorschriften vinden wij niet zinvol omdat de
transformatoren in redelijkheid voldoen aan de beste uitvoerbare technieken.
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3.18.4 Stookinstallaties
De stookinstallaties bestaan uit de gasbranderinstallaties van de ovens in de gieterij en die van de cv-ketels
voor ruimteverwarming en eventuele geisers voor warm tapwater. De stookinstallaties van de ovens in de
gieterij moeten op grond van een voorschrift voor de bedrijfsvoering jaarlijks worden onderhouden en
gekeurd. De overige stookinstallaties moeten, op grond van het gasleveringscontract, minimaal elke twee
jaar worden gereinigd en onderhouden.
3.18.5 Bijlagen
In bijlage XI van de aanvraag zijn de aanwezige technische voorzieningen (o.a. olieafscheiders, vetvanger
en argontank) opgenomen. De olie- en vetafscheiders moeten, voor zover zij worden gebruikt voor
(toekomstige) indirecte lozing van afvalwater naar de RWZI, aan de lozingsvoorschriften van deze
vergunning voldoen.
In bijlage XII zijn de tekeningen en schema's van de ligging en het terrein van Aldel, van enkele installaties,
de riolering en van de ligging van de emissiepunten luchtverontreiniging en geluid opgenomen.
Bijlage XIV bevat productinformatiebladen en/of productveiligheidsbladen voor chloorbleekloog en
chemicaliën voor de behandeling van koelwater.
De genoemde bijlagen geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
De gesloten koelsystemen van Aldel zijn door het bedrijf getoetst aan de BREF-industriële koelsystemen
(bijlage IX). De resultaten van deze toetsing zijn opgenomen in tabel IX.9. Voor de conditionering van het
koelwater worden additieven toegevoegd aan het koelwater. Wij zijn van oordeel dat de koelsystemen van
Aldel voldoen aan de algemene principes uit de horizontale BREF-koeling. De additieven uit bijlage XIV van
de aanvraag, die door het bedrijf worden toegepast voor de conditionering van het koelwater zoals
beschreven in bijlage IX, hebben onze instemming. Toepassing van andere additieven behoeft onze
goedkeuring.
3.19
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om
financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële
zekerheid vragen. Deze beleidslijnen houden het volgende in:
•

Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen
ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;

•

Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het
beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële
zekerheid worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het
beheer van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro.

•

Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële
zekerheid stellen voor hun activiteiten.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van
3
bedrijven met een opslag van meer dan 10 m gevaarlijke afvalstoffen.
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen.
Het bodembeschermingsniveau binnen de inrichting van Aldel wordt in de toekomst, na de uitvoering van de
voorgeschreven bodemrisico analyse, verwaarloosbaar of aanvaardbaar in de zin van de NRB. Op basis van
artikel 3 van het Besluit FZ hebben wij nagegaan of het gewenst is om voor de gevaarlijke afvalstoffen die in
de inrichting worden opgeslagen en worden beheerd financiële zekerheid te stellen.
Aldel is geen afvalstoffeninrichting en valt dus niet onder categorie 28 uit bijlage I van het Inrichtingen- en
3
vergunningenbesluit milieubeheer. In de inrichting wordt gemiddeld op jaarbasis meer dan 10 m gevaarlijke
afvalstoffen opgeslagen. De belangrijkste componenten zijn ovenpuin, kathodekool en anodeafval. Deze
stoffen worden nuttig toegepast, maar hebben wel een negatieve waarde, en worden regelmatig afgevoerd
uit de inrichting. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat de provincie feitelijk risico zal lopen wordt voor de
3
opslag van meer dan 10 m gevaarlijke afvalstoffen geen financiële zekerheid gevraagd.
Op basis van voornoemde constateringen komen wij tot de conclusie dat het stellen van financiële zekerheid
niet zal worden gevraagd.
3.20
Overige aspecten
3.20.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
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3.20.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer en de EU-verordening EPRTR (Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden
gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
Milieujaarverslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit milieuverslaglegging. De
eisen ten aanzien van de Europese verslaglegging zijn aangegeven in voornoemde verordening. Het ligt in
de bedoeling dat vanaf het verslagjaar 2008 beide verslagen tezamen elektronisch worden ingediend.
In aanvulling op het milieujaarverslag zijn in de rapportageverplichtingen van de voorschriften een aantal
nadere eisen gesteld aan de inhoud van het overheidsverslag. Deze eisen zijn gesteld vanwege het grote
belang van het vangstrendement van de ovens op de fluoridenemissie via het E-hal dak.
3.20.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.20.4 Meet- en registratieverplichtingen
Het meet- en registratiesysteem van Aldel is door het bedrijf getoetst aan de BREF-monitoring (bijlage IX).
Aangegeven zijn het doel van de monitoring, de procentuele bijdrage van de relevante emissiebronnen aan
de totale emissie van de verschillende componenten, het doel van de emissiemetingen naar lucht (en water)
en de uitvoering en de kwaliteitsbewaking van de monitoring. Het monitoringsysteem van Aldel voldoet naar
onze mening aan de algemene principes uit de BREF-monitoring. De resultaten van de monitoring worden in
het milieujaarverslag gerapporteerd.
In de voorschriften zijn meet- en registratieverplichtingen voor het bedrijf opgenomen. Deze voorschriften zijn
gebaseerd op de door Aldel gebruikte analysemethoden uit bijlage XIII van de aanvraag en paragraaf 4.7
van de NeR. Het bedrijf dient te beschikken over een meet- en registratieprogramma en een jaarlijks
meetplan. De meetfrequenties zijn, in overeenstemming met de aanvraag, vastgelegd in een tweetal
voorschriften. De emissieconcentraties van fluorwaterstof (HF) en van (fijn) stof uit de gasreinigingsinstallatie
moeten continu worden gemeten en de overige concentraties elk kwartaal. De emissiemetingen aan de
ventilatielucht van de elektrolysehallen worden 1 keer per week uitgevoerd en de overige stoffilters worden 1
keer per 3 maanden tot 1 keer per jaar gemeten. De uit te voeren emissiemetingen en de frequenties voor
de verschillende emissiepunten en componenten zijn weergegeven in tabel 6.1 'Overzicht emissiemetingen
(lucht)' (blz. 84) van hoofdstuk 6 van de aanvraag. Dit hoofdstuk, behoudens tabel 6.2, maakt in zijn geheel
deel uit van deze vergunning. In overleg met onze toezichthouder kan in het kader van de jaarlijkse
beoordeling van het meetplan in redelijkheid van de meetfrequenties voor lucht uit tabel 6.1 worden
afgeweken indien het bedrijf hiervoor een heldere motivering heeft.
3.21
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment water
plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
Het waterschap Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat Noord-Nederland zijn als adviseur bij deze procedure,
waarbij geen Wvo-vergunningen aan de orde zijn, betrokken. Wij hebben ten aanzien van dit aspect geen
opmerkingen of adviezen ontvangen.
3.22
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;
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• Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk 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.

4.

CONCLUSIE

Algemeen
4.1
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.

5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan het bedrijf
Aluminium Delfzijl BV de gevraagde revisie vergunning, voor de productie van 120.000 ton primair aluminium
per jaar in de Elektrolyse en van 180.000 ton aluminium eindproduct in de Gieterij, ingevolge artikel 8.4, lid 1
van de Wet milieubeheer te verlenen. Dit overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
In aansluiting hierop besluiten wij als volgt:
I. Te bepalen dat met ingang van 1 juli 2014 de afgassen uit de schoorsteen van de gasreinigingsinstallatie
(GRI) dienen te worden ontzwaveld. Het ontzwavelingsrendement dient ten minste 90% te bedragen, ten
opzichte van de ongereinigde massastroom van de genoemde afgassen.
II. Te bepalen dat uiterlijk op 1 juli 2012 bij het bevoegd gezag een -voor behandeling in de zin van artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht vatbare- aanvraag moet zijn ingediend ter verkrijging van een
vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, sub b en c, van de Wet milieubeheer ten behoeve van de
realisering van de installatie, benodigd voor de onder I. vermelde ontzwaveling van afgassen uit de
schoorsteen van de GRI.
III. Te bepalen dat de bepalingen I. en II. buiten toepassing blijven indien de in I. bedoelde
ontzwavelingsmaatregel niet op 1 juli 2012 wordt aangemerkt als beste beschikbare techniek in het alsdan
ter zake geldende Best Available Techniques Reference Document.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
hoofdstuk 3 'Procesbeschrijving';
hoofdstuk 6 'Milieuzorg' (behoudens tabel 6.2);
de 'voorschriften voor de opslag van vloeibaar argon in reservoirs' uit bijlage XI bij de aanvraag.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat voorschrift 5.3.1 nadat de
vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijft, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is
voldaan.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter

, secretaris.
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Verzonden op: <.....>
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Aluminium Delfzijl BV (Aldel)
- de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
- het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;
- de Hoofdingenieur-directeur van Waterdienst (voorheen RIZA
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
- VROM -Inspectie Noord;
- Groningen Seaports;
- het Ministerie van LNV, directie regionale zaken-Noord;
- de Commandant van de regionale Brandweer Groningen;
- de Burgemeester van de gemeente Delfzijl;
- de Inspectiedienst SZW;
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1

ALGEMEEN

1.1
Deze vergunning
1.1.1
De volgende onderdelen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning, tenzij de aan de vergunning
verbonden voorschriften anders bepalen:
a
Hoofdstuk 3 'Procesbeschrijving'.
b
Hoofdstuk 6 'Milieuzorg' (behoudens tabel 6.2).
c
De 'voorschriften voor de opslag van vloeibaar argon in reservoirs' uit bijlage XI bij de aanvraag.
1.2
Gedragsvoorschriften
1.2.1
De gehele inrichting, met inbegrip van het bijbehorende terrein, en de in de inrichting en op het bijbehorende
terrein aanwezige installaties, moeten schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hen te verrichten
werkzaamheden, instructies zijn verstrekt, die er toe strekken dat door deze personen wordt gehandeld in
overeenstemming met deze vergunning, met de aan deze vergunning verbonden voorschriften en met de
aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, voor zover deze aanvraag deel uitmaakt van de
vergunning.

2

BEDRIJFSVOERING

2.1
Primaire processen
2.1.1
De algemene bedrijfsvoering, de specifieke procesbeheersing en de werking van de technische
voorzieningen en organisatorische maatregelen ter beperking van de milieubelasting van de navolgende
bedrijfsonderdelen (objecten) van het primaire proces moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving
in de aangegeven (sub)paragrafen uit de aanvraag om vergunning:
a
Elektrolyse (objecten 4 en 5) volgens paragraaf 3.1.1.
b
Gieterij (object 6) volgens paragraaf 3.1.2.
2.1.2
De aardgasgestookte gasbranderinstallaties in de Gieterij met een nominale belasting groter dan 130 kW op
bovenwaarde moeten jaarlijks deskundig worden onderhouden en (minimaal) elke twee jaar worden
geïnspecteerd overeenkomstig de eisen voor 'Veilig gasverbruik, Inspectieprocedure en
veiligheidsvoorschriften voor gasinstallaties bij industriële afnemers van de NV Nederlandse Gasunie'
(november 1998), door een onafhankelijk onderhoud- en/of inspectiebedrijf dat is gekwalificeerd op het
niveau van de 'Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties' van
de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties (SCIOS).
2.2
Nevenprocessen
2.2.1
De algemene bedrijfsvoering, de specifieke procesbeheersing en de werking van de technische
voorzieningen en organisatorische maatregelen ter beperking van de milieubelasting van de navolgende
bedrijfsonderdelen van de nevenprocessen moeten in overeenstemming zijn met de beschrijvingen in de
aangegeven (sub)paragrafen uit de aanvraag om vergunning:
a
Luchtbehandeling met gasreinigingsinstallatie (object 121) volgens paragraaf 3.2.1.
b
Anodenwerkplaats (object 8, 9, 90 en 122) volgens paragraaf 3.2.3.
c
Ovenbouw (objecten 11, 70, 120 en 149) volgens paragraaf 3.2.4.
2.2.2
Het mechanische afzuigsysteem voor de afzuiging van de ovengassen uit de elektrolyseovens naar de
gasreinigingsinstallatie (GRI) moet zodanig in bedrijf zijn dat bij normale bedrijfsvoering, inclusief gepland en
ongepland onderhoud en inclusief storingen, het vangstrendement van de ovenomkastingen (afdekking met
deksels en afdichting van ovens) van de elektrolyseovens op totaal fluoriden, gas- en stofvormig, tenminste
98,0% bedraagt.
2.2.3
Tijdens gepland onderhoud aan het afzuigsysteem voor de ovengassen, waarbij maximaal één ventilator uit
3
bedrijf mag zijn, moeten de ovengassen met een capaciteit van minimaal 4.500 nm per uur en per oven
worden afgezogen.
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2.2.4
De storingen in het afzuigsysteem voor de ovengassen en in de werking van de GRI, het geplande en
ongeplande onderhoud aan het afzuigsysteem en aan de GRI alsmede de getroffen maatregelen bij storing
aan het afzuigsysteem en aan de GRI moeten worden aangetekend in een logboek of anderszins.
2.2.5
De bediening en het onderhoud van de GRI moeten zodanig zijn dat de concentratie van gas- en
stofvormige anorganische fluoriden, berekend als fluor (F), in de gereinigde ovengassen na de GRI,
3
exclusief storingen en onderhoud, niet meer bedraagt dan 1,0 mg/nm als jaargemiddelde.
2.2.6
De bediening en het onderhoud van de GRI moeten zodanig zijn dat de concentratie van stof in de
3
gereinigde ovengassen na de GRI, exclusief storingen en onderhoud, niet meer bedraagt dan 5,0 mg/nm
als jaargemiddelde.
2.3
Overige bedrijfsonderdelen
2.3.1
De bedrijfsvoering en de werking van de technische voorzieningen en organisatorische maatregelen ter
beperking van de milieubelasting van de navolgende bedrijfsonderdelen moeten in overeenstemming zijn
met de beschrijvingen in de aangegeven paragrafen uit de aanvraag om vergunning:
a
Hulpsystemen volgens paragraaf 3.3.
b
Overige voorzieningen volgens paragraaf 3.4.
c
Reservesystemen volgens paragraaf 3.5.
2.3.2
Wijzigingen van de aan het koelwatersysteem van het 30/10 kV station toe te voegen chemicaliën behoeven
naar aard, samenstelling en hoeveelheid een beoordeling van het bevoegd gezag.
2.3.3
De vergunninghouder moet beschikken over en uitvoering geven aan een inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de rioleringen, dat gebaseerd is op CUR/PBV-Rapport 2001-3 'Beheer
bedrijfsriolering bodembescherming' (Stichting CUR, 2001).

3

GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN

3.1
Opslag
3.1.1
De opslagplaatsen tot 10 ton voor gevaarlijke (afval)stoffen in emballage moeten ter voorkoming van
nadelige gevolgen voor het milieu voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15.
3.1.2
De opslagplaatsen vanaf 10 ton voor gevaarlijke (afval)stoffen in emballage moeten ter voorkoming van
nadelige gevolgen voor het milieu voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 15.
3.1.3
De opslagplaatsen van gasflessen, met uitzondering van op een laskar geplaatste gasflessen, voor zover in
aan apparatuur gebonden gasflessen of anderszins in gebruik zijnde gasflessen meer dan 115 liter aan
gassen in flessen aanwezig is, moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de 'Voorschriften voor de opslag van
gasflessen' in hoofdstuk 6.2 van de richtlijn PGS 15.
3.1.4
De buitenopslagen van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks met de bijbehorende
ontluchtingsleidingen, vulleidingen, aflevervoorzieningen, opvang- en morsbakken en de bijbehorende
tankplaatsen voor dieselolie, afgewerkte olie, hydraulische olie en motorolie moeten ter voorkoming van
nadelige gevolgen voor het milieu voldoen aan de volgende aspecten (paragrafen) uit de richtlijn PGS 30
3
(voorheen CPR 9-6) 'Vloeibare aardolieproducten', Buitenopslag tot 150 m van brandbare vloeistoffen met
een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks, tweede druk 1998, van de Commissie Preventie van
Rampen door Gevaarlijke Stoffen:
a
Installatievoorschriften (paragraaf 4.3).
b
Gebruiksvoorschriften (paragraaf 4.4).
c
Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie (paragraaf 4.5).
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4

AFVALWATER

4.1
Algemeen
4.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een (openbaar) riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur.
b
De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
4.1.2
Alle op een (openbaar) riool te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414
(1988);
b
de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN
6411 (1981);
c
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens
NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
d
het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 50 mg/l, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2.
4.1.3
Er mogen geen nieuwe hemelwaterstromen worden aangesloten op het sanitair waterriool.
4.2
Specifiek
4.2.1
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen en hemelwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
a
bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen en schrobputten
binnen de inrichting;
b
spoelwater van het laboratorium (W19);
c
bedrijfsafvalwater afkomstig van de bedrijfskantine (W65);
d
koelwater afkomstig van het 30/10 kV station (W36);
e
sanitair- en koelwater afkomstig van het proeflaboratorium (W57);
f
afvalwater afkomstig van de olie-afscheider van de wasplaats voor voertuigen (W13);
g
afvalwater afkomstig van de olie-afscheider van het tankstation voor dieselolie (W59);
h
de hemelwaterstromen die zijn aangegeven op tekening AL26247 van bijlage XII van de aanvraag.

5

BODEM

5.1
Bodemrisicoanalyse
5.1.1
Binnen twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning moet, in overleg met het bevoegd gezag,
een bodemrisicoanalyse als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten (NRB 2001) van InfoMil (juli 2001), worden uitgevoerd met behulp van het Beslismodel
bodembescherming bedrijfsterreinen (BBB) uit paragraaf 2.3 (deel A2 Bodembescherming van de NRB), het
stappenplan verwaarloosbaar bodemrisico uit paragraaf 3.2 en de BodemRisicoCheckList (BRCL) uit
paragraaf 3.3 (deel A3 Bepalen bodembeschermingstrategie), voor de bestaande bodembeschermende
voorzieningen in/van:
a
de elektrolyse (objecten 4 en 5);
b
de gieterij (object 6);
c
het koelwatersysteem (object 25);
d
de chloorvernietiginsinstallatie (object 29);
e
het afvalstoffencentrum (object 21, 84, 115 en 118);
f
de werkplaatsen (object 12, 13, 14, 15, 16, 103 en 104);
g
de opslagruimte voor smeeroliën en -vetten (object 66);
h
de oliehoudende transformatoren zonder en met voorzieningen voor de opvang van olie, de
opslagtanks met tankplaats voor dieselolie, afgewerkte olie, hydraulische olie en motorolie;
i
de bedrijfsriolering voor hemelwater, sanitair water en bedrijfsafvalwater als aangegeven op de
rioleringstekening AL26247 van bijlage XII van de aanvraag.
In de bodemrisicoanalyse van de hiervoor genoemde bestaande bodembeschermende voorzieningen moet
worden aangegeven welke aanvullende bodembeschermende voorzieningen en organisatorische
maatregelen redelijkerwijs haalbaar zijn, om te komen tot een bodemrisico-categorie A (verwaarloosbaar
*
bodemrisico) of A (aanvaardbaar bodemrisico) als bedoeld in de NRB.
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5.2
Beheermaatregelen
5.2.1
Binnen twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning moet vergunninghouder, in overleg met het
bevoegd gezag, beschikken over en uitvoering geven aan een inspectie- en onderhoudsprogramma voor het
beheer van de bodembeschermende voorzieningen. In dit programma dient ten minste het volgende te zijn
uitgewerkt:
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren.
Het programma behoeft een beoordeling van het bevoegd gezag. De resultaten van inspecties en
onderhoud moeten worden opgetekend in een logboek of anderszins.
5.3
Onderzoeken
5.3.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als eindsituatie, bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten,
moet uiterlijk binnen drie maanden, na een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag, een
representatief bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie worden uitgevoerd. Het eindonderzoek moet
worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)
herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties binnen de inrichting waar
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming en analyse van de monsters dient
te worden uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een
eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde
opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.
De opzet van het eindonderzoek moet alvorens tot uitvoering wordt overgegaan zijn overgelegd aan het
bevoegd gezag.

6

BRANDVEILIGHEID

6.1
Blusmiddelen algemeen
6.1.1
De in paragraaf 3.4.7 van de aanvraag aangegeven blusmiddelen en de op tekening AL26112 van bijlage XII
van de aanvraag aangegeven hydranten moeten aanwezig zijn en worden gecontroleerd en gekeurd op
basis van NEN 2559 en/of NEN-EN 671-3, zoals is opgenomen onder 'overige aspecten' in paragraaf 7.3
van de aanvraag.

7

ENERGIE

7.1
Energie efficiency plan (EEP)
7.1.1
De inrichting moet in werking zijn en blijven met de zekere maatregelen ter beperking van de milieubelasting
en het energieverbruik uit tabel VIII-1 van bijlage VIII van de aanvraag, die in de periode 2001 tot en met
2008 gerealiseerd zijn.

8

VERRUIMDE REIKWIJDTE

8.1
Preventie en hergebruik
8.1.1
Het ontstaan van (gevaarlijke) afvalstoffen moet zo veel als redelijkerwijs mogelijk is worden voorkomen
en/of beperkt. Degene die de inrichting drijft:
a
Moet maatregelen of voorzieningen treffen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting het ontstaan
van (gevaarlijke) afvalstoffen wordt voorkomen en/of beperkt.
b
Moet op verzoek van het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen of voorzieningen hij heeft
getroffen of zal treffen.

9

EXTERNE VEILIGHEID

9.1
Chloordrukhouders
9.1.1
In de inrichting mag maximaal 2.000 kg tot vloeistof verdicht chloorgas in chloordrukhouders aanwezig zijn.
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9.1.2
Binnen drie jaar na het van kracht worden van deze vergunning moeten de opslag en het gebruik van chloor
voldoen aan Euro chlor document GEST 92/169 'Guidelines for the safe handling and use of chlorine' (2nd
Edition, September 2002) . Totdat de chloorinstallatie voldoet aan de Guidelines moet de installatie blijven
voldoen aan de (ingetrokken) richtlijn PGS 11 'Chloor, opslag en gebruik', tweede druk 1983, (voorheen CPR
10) van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.
9.1.3
Alle chloorgasdetectoren met alarmering moeten elk half jaar door een onafhankelijke deskundige worden
gecontroleerd op hun goede en veilige werking. De uitgevoerde controles moeten met hun afstelgegevens
en eventueel geconstateerde gebreken en genomen maatregelen worden aangetekend in een logboek of
anderszins.
9.2
Aardgas
9.2.1
De bouwkundige ruimten en de gasdrukregel- en gasdrukmeetinstallaties van het aardgasontvangstation
(object 27) en van de drie aardgasreduceerstations (onderstations) moeten, ter voorkoming/beperking van
risico's voor de omgeving, zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 7.1 tot en met 7.3.2, 8.1 tot en
met 8.8.2, 9.1 tot en met 9.4 en voorschrift 11.3 van NEN 1059 (mei 2003) of daaraan gelijkwaardig.

10

GELUID EN TRILLINGEN

10.1
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
10.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt
38
39
4
7
11
15

Ligging (richting)
Weiwerd
Borgsweer
zonegrens (noordwest)
zonegrens (noord)
zonegrens (zuidoost)
zonegrens (zuid)

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

31
33
22
27
32
26

30
29
22
25
29
24

30
28
22
24
28
24

10.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 10.2.1, op de aangegeven punten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:
Controlepunt
AL-01
AL-02
AL-03
AL-04
AL-05
AL-06
AL-07
AL-08
AL-09
AL-10
AL-11
AL-12
AL-13
AL-14

Ligging (richting, afstand))
Dijk Zeehavenkanaal (noord)
Dijk Zeehavenkanaal (noord)
voet dijk (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
langs Oosterhorn (oost, 50m)
langs Oosterhorn (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
voet dijk (west)

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

49
50
58
66
68
62
54
52
47
47
57
54
52
50

47
47
53
60
57
55
52
48
45
47
57
54
52
49

47
47
50
54
56
55
51
47
45
47
57
54
52
49

10.1.3
Na het aanpassen van de gasreinigingsinstallatie (GRI) mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor
geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, behoudens het bepaalde in voorschrift 10.2.1, op de
aangegeven punten de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Controlepunt
AL-01
AL-02
AL-03

Ligging (richting, afstand))
Dijk Zeehavenkanaal (noord)
Dijk Zeehavenkanaal (noord)
voet dijk (oost, 50m)

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

49
50
58

47
48
53

47
47
51
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AL-04
AL-05
AL-06
AL-07
AL-08
AL-09
AL-10
AL-11
AL-12
AL-13
AL-14

uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
uit terreingrens (oost, 50m)
langs Oosterhorn (oost, 50m)
langs Oosterhorn (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
op terreingrens (west)
voet dijk (west)

66
68
62
54
52
47
47
57
54
53
50

60
58
56
52
48
46
47
57
53
53
50

56
57
55
52
48
46
47
57
53
53
50

10.2
Afwijking
10.2.1
Van de controlewaarden van voorschrift 10.1.2 en 10.1.3 kan worden afgeweken, mits de vergunninghouder
vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van de voorschriften 10.1.1 niet worden
overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de resultaten van
metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.
10.3
Meten en beoordelen
10.3.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de referentie- en
controlepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De referentiepunten staan aangegeven op bijlage 1 bij
deze beschikking. De controlepunten staan aangegeven op bijlage 2 bij deze beschikking.
Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting
van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd.
10.3.2
Binnen acht maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient aan het bevoegd gezag een
rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
a
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
b
een omschrijving van de aard en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogenniveau per octaafband en in dB(A);
c
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven
punten;
d
een beschrijving van de genomen dan wel te nemen geluidsreducerende maatregelen en de effecten
hiervan;
e
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de waarden van de voorschriften
10.1.1 en 10.1.2.
10.3.3
Binnen 12 maanden na in bedrijfstelling van de aangepaste gasreinigingsinstallatie (GRI) dient aan het
bevoegd gezag met betrekking tot de GRI een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens
zijn opgenomen:
a
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
b
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogenniveau per octaafband en in dB(A);
c
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven
referentie- en controlepunten;
d
een toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de waarden van de
voorschriften 10.1.1 en 10.1.3;
e
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidsreducerende maatregelen en de
effecten hiervan om te voldoen aan de waarden van de voorschriften 10.1.1 en 10.1.3.
De onder a, b en c van dit voorschrift genoemde gegevens worden uitsluitend verlangd van de
geluidsbronnen die zijn gewijzigd ten opzichte van het rapport "Akoestisch onderzoek Aluminium Delfzijl BV
te Delfzijl" d.d. 27 april 2005 (bijlage B bij de aanvraag).
De onderdelen d en e van dit voorschrift zijn van toepassing op de gehele inrichting.
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11

LUCHT

11.1
Emissies van stoffen uit puntbronnen
11.1.1
De absolute uitworp in tonnen per jaar (ton/jaar) van de navolgende luchtverontreinigende stoffen door de
gehele inrichting, bestaande uit de som van de gemeten en/of berekende emissies van de elektrolyse,
gieterijovens en overige stoffilters uit tabel II.10 van bijlage II van de aanvraag, en door de
gasreinigingsinstallatie (GRI) mag niet meer bedragen dan respectievelijk:

.
Gehele inrichting:
Fluoriden (gas- en stofvormig), berekend als fluor (F)
PFK's (poly fluorkool(water)stoffen) CF4 en C2F6
Zwaveldioxide (SO2)
Stikstofoxiden (NOx), berek. als stikstofdioxide (NO2)
Koolstofmonoxide (CO)
Stof (exclusief stuifverliezen scheepslossing)
PAK-10 (van VROM)
Benzo(a)pyreen
Gasreinigingsinstallatie:
Fluoriden (gas- en stofvormig), berekend als fluor (F)
Totaal stof (grof en fijn)
Zwaveldioxide (SO2)

82 ton/jaar
9 ton/jaar
1.650 ton/jaar
80 ton/jaar
13.100 ton/jaar
167 ton/jaar
5 kg/jaar
0,1 kg/jaar
15 ton/jaar
74 ton/jaar
1.575 ton/jaar

Toelichting: De jaarvrachten in vorenstaande tabel zijn gebaseerd op een jaarproductie van 120.000 ton
primair aluminium en 180.000 ton eindproduct en een zwavelgehalte in de anoden van 1,5%.
11.1.2
Van de bronnen elektrolysehal (E-hal dak) en gasreinigingsinstallatie (GRI) gezamenlijk moet het
maandelijks voorschrijdend jaargemiddelde worden gemonitoord van de absolute en de specifieke emissie
van gas- en stofvormige fluoriden, berekend als fluor, en van totaal stof. De specifieke emissie van de
stoffen fluoride en stof als maandelijks voortschrijdend jaargemiddelde, beide per ton geproduceerd primair
aluminium, inclusief storingen en onderhoud, mag niet meer bedragen dan respectievelijk 0,667 kg F/ton Al
en 1,325 kg stof/ton Al.
11.1.3
De specifieke emissie van gas- en stofvormige fluoriden, berekend als fluor, en van stof (grof en fijn), beide
per ton geproduceerd primair aluminium, door de schoorsteen van de gasreinigingsinstallatie (GRI) mag op
jaarbasis niet meer bedragen dan respectievelijk 0,125 kg F/ton Al en 0,617 kg stof/ton Al.
11.1.4
De emissieconcentratie van stof in de uitlaat van de droogwerkende stoffilters uit tabel II.10 van bijlage II van
3
de aanvraag mag niet meer bedragen dan 5 mg/nm als halfuurgemiddelde.
11.2
Zwavelgehalte anoden
11.2.1
Het jaargemiddeld zwavelgehalte in de gebruikte anoden mag niet meer bedragen dan 1,5%.

12

VERKEER EN VERVOER

12.1
Vervoersplan
12.1.1
Binnen zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet vergunninghouder het
vervoersplan ter reductie van het aantal relevante vervoersbewegingen van goederen van en naar de
inrichting, uit tabel 6.4 van BMP-4, juli 2006 (p. 40, projectnummer Gie-VB212), overleggen aan het bevoegd
gezag. Het vervoersplan moeten tenminste de volgende elementen bevatten, die onderzocht en
gerapporteerd moeten worden:
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a
b
c
d
e
f
g

13

inventarisatie van de relevante bestaande verkeerstoevoer- en afvoerstromen;
reductiemogelijkheden van de relevante vervoersbewegingen van goederen;
preventieve maatregelen ter beperking van het aantal vervoersbewegingen van goederen;
mogelijkheden van modal shift;
kosten en baten van het vervoersplan;
uitvoering en fasering van het vervoersplan;
borging van het vervoersplan.

MILIEUZORG

13.1
Uitvoering
13.1.1
De realisatie van milieuzorg in de bedrijfsvoering moet plaatsvinden volgens de beschrijving in paragraaf 6.3
'Milieuzorg in de bedrijfsvoering', paragraaf 6.4 'Metingen en registraties' en paragraaf 6.5
'Beheersmaatregelen' van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de
milieuzorgprocedures uit het bedrijfsinterne Milieuzorgsysteem zoals deze gelden ten tijde van het van
kracht worden van deze vergunning en zoals deze vervolgens in het belang van een goede bedrijfsinterne
milieuzorg eventueel worden geoptimaliseerd.
13.1.2
Wijzigingen in de milieuprocedures als genoemd in het voorgaande voorschrift moeten op verzoek aan de
toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven.

14

BEDRIJFSMILIEUPLAN

14.1
Uitvoering
14.1.1
De inrichting moet in werking zijn in overeenstemming met de zekere milieumaatregelen uit de door het
bevoegd gezag goedgekeurde Bedrijfsmilieuplannen als bedoeld in het convenant Intentieverklaring
uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie (1992).

15

MEET- EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

15.1
Meet- en registratieprogramma
15.1.1
Het bedrijf dient te beschikken over een meet- en registratieprogramma dat ten aanzien van de gebruikte
monsterneming, de monster(voor)behandeling, de analysemethoden (NEN-norm), de calibratieprocedure, de
keuring en het onderhoud van de meetapparatuur voor de continue en afzonderlijke luchtemissiemetingen is
gebaseerd op bijlage XIII van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en paragraaf 4.7
'Genormaliseerde meetmethoden' van de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR), juli 2001. Afwijkingen
behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.
15.2
Meetplan emissiemetingen
15.2.1
Het bedrijf dient te beschikken over een jaarlijks uit te voeren meetplan dat is afgestemd op tabel 6.1 voor de
luchtemissiemetingen in hoofdstuk 6 van de aanvraag. Het meetplan moet elk jaar vóór 1 december worden
overgelegd aan het bevoegd gezag.
15.2.2
Een afzonderlijke meting moet worden uitgevoerd conform een door het bevoegd gezag goedgekeurd
meetplan. Dit meetplan beschrijft ten minste de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd en de
onderbouwing voor representativiteit van de genoemde bedrijfsomstandigheden.
15.2.3
De uitvoering van afzonderlijke luchtemissiemetingen moet minimaal twee weken voorafgaand aan de
meting worden gemeld aan het bevoegd gezag.
15.3
Metingen
15.3.1
De emissieconcentratie van fluorwaterstof (HF) en van (fijn) stof in de afgassen in de schoorsteen van de
gasreinigingsinstallatie (GRI) moet continu worden gemeten en geregistreerd. Wijzigingen in de meet- en
analysemethoden behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.
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15.3.2
De kwaliteitsborging van de meetapparatuur voor de continue meting van gas- en stofvormige fluoriden,
berekend als fluor (F), en voor totaal stof moet worden uitgevoerd conform NEN-EN 14181 (2006). Hiervoor
wordt tenminste iedere vijf jaar een kalibratie uitgevoerd door het uitvoeren van parallelmetingen.
15.3.3
Parallelmetingen in het kader van de NEN-EN 14181 (2006) en afzonderlijke emissiemetingen voor gas- en
stofvormige fluoriden, totaal stof (grof en fijn), CO en NOx moeten worden uitgevoerd door een daarvoor
geaccrediteerde meetinstantie.
15.3.4
De emissieconcentratie van gas- en stofvormige fluoriden, koolstofmonoxide, PAK-10, cadmium, kwik,
arseen, nikkel, zink, lood, koper en chroom in de afgassen in de schoorsteen van de gasreinigingsinstallatie
(GRI) moeten elk kwartaal door middel van een afzonderlijke meting worden bepaald. Elke meting moet
bestaan uit minimaal een representatief monster met een bemonsteringsduur (concentratiemiddelingstijd)
van minimaal vier uur, bij ongestoord continu bedrijf. Wijzigingen in de meet- en analysemethoden behoeven
de goedkeuring van het bevoegd gezag.
15.3.5
Behoudens het gestelde in het voorgaande voorschrift moet elke afzonderlijke emissiemeting bestaan uit ten
minste drie deelmetingen van tenminste een half uur onder representatieve bedrijfsomstandigheden.
15.3.6
Bij iedere afzonderlijke meting moeten tenminste de volgende gegevens geregistreerd worden: Datum en tijd
en de bedrijfsomstandigheden die in het meetplan zijn gespecificeerd.
15.3.7
De meetrapporten met de analyseresultaten van elke emissie(concentratie)meting uit de voorgaande
voorschriften moeten gedurende drie jaren in de inrichting worden bewaard en op verzoek aan de
toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven.

16

RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN

16.1
Jaarrapportages
16.1.1
Na afloop van elk vol kalenderjaar na het van kracht worden van de vergunning moet in het Milieujaarverslag
worden gerapporteerd over het gerealiseerde vangstrendement van de ovenomkasting op fluoriden van de
Elektrolyse.
16.1.2
De resultaten van de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van het vigerende Bedrijfsmilieuplan moeten
worden gerapporteerd in het Milieujaarverslag.
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BIJLAGE 1 : REFERENTIEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 2 : CONTROLEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen

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

Folie

0 kg

EPS (piepschuim)

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Plastic bekertjes

± 500 bekertjes

Overige kunststoffen

25 kg

Autobanden

5 banden

GFT/Swill

200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets
Overig houtafval

2 pallets (± 40 kg)
40 kg

Glazen verpakkingen

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

Metalen

40 kg

Steenachtig materiaal / Puin

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3

Textiel

40 kg

Glas- en steenwol

25 kg

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

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