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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 november 2004
Nr. 2004- 26775/49, MV
Verzonden: 7 december 2005
Procedure 5795
Besluiten hierbij tot wijziging van de vigerende revisievergunning van Kappa Triton B.V. te
Nieuweschans van 22 oktober 1996 (nr. 96/15.924/43, RMM) conform artikel 8.24 van de Wet
milieubeheer.
Besluiten tevens tot de ambtshalve wijziging van deze vigerende revisievergunning van Kappa
Triton B.V. te Nieuweschans van 22 oktober 1996 (nr. 96/15.924/43, RMM) conform artikel
8.23 van de Wet milieubeheer.
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VERZOEK TOT WIJZIGING

Op 3 maart 2003 ontvingen wij een verzoek van Kappa Triton B.V. (hierna te noemen Kappa Triton)
tot wijziging van de vigerende vergunning van 22 oktober 1996 conform artikel 8.24 van de Wet
milieubeheer (Wm). Het schriftelijke verzoek, gedateerd 28 februari 2003 met kenmerk
milieu\prov200302, betreft de wijziging van de voorschriften F23 t/m F26 voor wat betreft de
geluidsnormen. Verder bevat de brief een rapportage met betrekking tot stap 4 van het "plan van
aanpak geluidsproblematiek Kappa Triton B.V. locatie Nieuweschans".
Bij brief van gedateerd 2 februari 2004 (kenmerk milieu\prov200402), door ons ontvangen op 4
februari 2004, hebben wij een aanvulling op het hierboven genoemde verzoek ontvangen. In deze
brief is een toelichting op stap 4 en 5 van het "plan van aanpak geluidsproblematiek" opgenomen.
Op 14 mei 2004 ontvingen wij een brief (gedateerd 14 mei 2004, kenmerk milieu\prov200405) met
het verzoek om voornoemde vergunning, op grond van artikel 8.24 van de Wm, te wijzigen voor wat
betreft de vergunde maximale capaciteit van de productie van massief karton.
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AMBTSHALVE WIJZIGING

2.1 Bestaande vergunningsituatie
Kappa Triton beschikt in het kader van de Wet milieubeheer over een, door Gedeputeerde Staten de
provincie Groningen verleende, revisievergunning (nr. 96/15.924/43, RMM). Bij besluit van 8
februari 2000/51, RMM is tevens een veranderingsvergunning verleend in verband met de
verwerking van kunststoffolie. Daarnaast zijn door Kappa Triton na het van kracht worden van de
revisievergunning van 1996 een tweetal veranderingen gemeld overeenkomstig artikel 8.19 van de
Wm te weten:
- uitbreiding oud-papierloods en herplaatsing LPG-installatie;
- project waterhuishouding.
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2.2 Reden tot ambtshalve wijziging
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied
van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met
betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd
gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn
verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.
Uit de actualiseringtoets blijkt dat de voorschriften in de huidige vergunning van Kappa Triton,
volgens de huidige maatstaven enigszins zijn verouderd en op enkele aspecten niet (meer) toereikend
zijn, ontbreken of inmiddels zijn achterhaald. Ten behoeve van een optimale bescherming van het
milieu zijn wij daarom voornemens deze milieuaspecten alsnog te beoordelen en hiervoor in een
aantal gevallen voorschriften op te nemen, te vervangen dan wel aan te vullen. De onderstaande
milieuaspecten zijn ten behoeve van deze ambtshalve wijziging door ons beoordeeld:
bodem;
energie;
opslag van gevaarlijke stoffen (conform CPR-richtlijnen);
emissies naar lucht (o.a. IPPC-richtlijn en herziene NeR).
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GEVOLGDE PROCEDURE

3.1 Algemeen
Bij brief van 20 april 2004 (kenmerk 2004-12521, MV) is het voornemen tot de ambtshalve
wijziging aan de vergunninghouder kenbaar gemaakt. Een schrijven, op gelijke datum gedateerd, met
de mededeling van dit voornemen is tevens gezonden aan:
het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.
Daarbij zijn zowel vergunninghouder als de hiervoor genoemde adviseurs in de gelegenheid gesteld
om binnen twee weken na verzending van dit schrijven hun zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is
geen gebruik gemaakt.
Voorafgaand aan het verzoek tot wijziging van de vergunning inzake de geluidsproblematiek bij
Kappa Triton hebben er diverse overleggen plaatsgevonden tussen Kappa Triton, de gemeente
Reiderland en de provincie. Bij brief van 22 april 2004 (kenmerk 2004-03711a/17/B.8, MTZ) is het
voornemen tot wijziging van de vergunning op de volgende 2 punten aan de vergunninghouder
kenbaar gemaakt:
1.
2.

Tijdelijke verruiming van de geluidsvoorschriften voor de periode van uitvoering van de
maatregelen;
Het referentiepunt ter plaatse van Hoofdstraat 30a te zullen verplaatsen;

Een afschrift van het schrijven is tevens aan het College van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Reiderland gezonden. Bij brief van 2 juli 2004 (kenmerk 2004-14187a, MV) hebben wij
de ontvangst van de brief met het daarin gedane verzoek tot wijziging van de vergunning inzake
verruiming van de productiecapaciteit bij Kappa Triton aan de vergunninghouder kenbaar gemaakt.
Een schrijven, op gelijke datum gedateerd, met de mededeling van ontvangst is tevens gezonden aan:
het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland;
het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.
Daarbij zijn zowel vergunninghouder als de hiervoor genoemde adviseurs in de gelegenheid gesteld
om binnen twee weken na verzending van dit schrijven hun zienswijze kenbaar te maken.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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3.2 Milieu-effectrapportage (m.e.r.)
De aangevraagde verruiming van de jaarlijkse totale capaciteit met 30.000 ton gereed product valt
noch onder de m.e.r.-plicht noch onder de m.e.r.-beoordelingsplicht. Met betrekking tot de m.e.r.beoordelingsplicht kan worden opgemerkt dat de activiteiten genoemd in categorie 20.2 van de Dlijst van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage (activiteiten en besluiten ten aanzien
waarvan ingevolge de artikelen 7.8a t/m 7.8d van de Wm een m.e.r-beoordeling moet worden
verricht) niet op de onderhavige verruiming van toepassing is, omdat de uitbreiding minder dan 100
ton per dag betreft.
3.3 Adviezen en bedenkingen
Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons College ter zake van het ontwerpbesluit te
adviseren (art.3:23, lid 1 Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Een ieder is in de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit, overeenkomstig artikel
3.21 Awb en artikel 13.4 Wm, (van 21 oktober t/m 18 november 2004) in de gelegenheid gesteld tot
het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.
Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtewisseling te doen plaatsvinden (art.3:25, lid 1
Awb). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
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GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1

Inhoudelijke beoordeling verzoek tot wijziging geluidsnormen

4.1.1 Aanleiding verzoek
Kappa Triton diende in het kader van de geluidssanering voorzieningen te treffen ten einde
doelstelling van de geluidssanering te bereiken. De saneringsdoelstelling is overgenomen in de
revisievergunning van 22 oktober 1996, door middel van het voorschrijven van maximaal toelaatbare
geluidsbelastingen op een aantal punten rond het bedrijf. In 2002 is gebleken, dat de geluidsbelasting
hoger is dan is toegestaan in de genoemde revisievergunning.
Vervolgens is door het bedrijf aanvullend akoestisch onderzoek verricht naar oorzaken van deze
verhoogde geluidsniveaus en naar de mogelijkheden om wederom te voldoen aan de bestaande
vergunningseis. Kappa Triton heeft ons op 28 februari 2003 een voorstel voor de aanpak van de
geluidsproblematiek (plan van aanpak) toegezonden. In een 7-tal stappen zal de geluidsbelasting
worden teruggebracht tot de grenswaarden van de nu geldende vergunning. Dit geldt echter niet voor
het referentiepunt Hoofdstraat 30a. Op deze plaats zijn geen woningen meer aanwezig. Kappa Triton
heeft ons daarom verzocht de vergunningseis voor dit punt te verruimen.
Wij hebben Kappa Triton per brief van 22 april 2004 laten weten in te stemmen met het plan van
aanpak. Daarnaast hebben wij aangegeven voornemens te zijn de vigerende Wm–vergunning te
zullen wijzingen op de volgende 2 punten:
1. Tijdelijke verruiming van de geluidsvoorschriften voor de periode van uitvoering van de
maatregelen.
2. Het referentiepunt ter plaatse van Hoofdstraat 30a te zullen verplaatsen
Dit besluit is de effectuering van het aangekondigde voornemen.
4.1.2 Beoordeling geluidemissie
Voor de beoordeling van de geluidemissie van Kappa Triton zijn drie elementen van belang:
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (het 'gemiddelde' geluidsniveau);
de maximale geluidsniveaus (de 'piekgeluiden');
de indirecte hinder (de eventuele hinder van transportverkeer van en naar de inrichting).
In dit hoofdstuk wordt voor elk van deze drie elementen eerst ingegaan op het toetsingskader (de
relevante kaders en wetgeving).
Vervolgens worden de beoordeling en toetsing conform deze kaders en onze overwegingen, daarbij
beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop wij de toegestane geluidsruimte in
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voorschriften hebben vastgelegd.
Toetsingskader
a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
Bij de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dienen de grenswaarden van de
Wet geluidhinder in acht te worden genomen. Deze grenswaarden hebben betrekking op woningen
buiten het gezoneerde industrieterrein en gelden voor het geluid van de gezamenlijke industrie
binnen de grenzen van het industrieterrein. Daarnaast mag deze geluidsbelasting buiten de zonegrens
niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen.
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 aanwezige equivalente niveau uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de
grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus (LAmax) 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.
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.
c) Transporten van verkeer van en naar de locatie
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 ter worden gesteld ter voorkoming dan wel beperking van geluidhinder door
transportbewegingen.
Beoordeling verzoek
Ad a) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
Op 18 december 1987 is door de Kroon rond het industrieterrein De Dollard in Nieuweschans een
geluidszone vastgesteld. Aan de noord- en oostzijde van het bedrijf moest het geluid vanwege te
hoge geluidbelastingen worden verminderd. Hiertoe is in 1991 een saneringprocedure uitgevoerd. De
minister heeft bij besluit van 14 juni 1994 voor de saneringswoningen een Maximaal Toelaatbare
Gevelbelastingen (MTG) van 55 dB(A) vastgesteld.
Op 22 juni 1993 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen rond het industrieterrein
De Dageraad een afzonderlijke geluidzone vastgesteld.
Naar aanleiding van de geconstateerde overschrijdingen van de vergunningsvoorschriften is overleg
gevoerd met het bedrijf en de gemeente Reiderland. Hierbij is tevens de samenhang met het
zogenaamde Masterplan Nieuweschans aan de orde geweest. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het
hiervoor genoemde plan van aanpak. Tevens is besloten tot een aanpassing van de bestaande
geluidszones rond Kappa Triton. De beide bestaande geluidszones zullen worden samengevoegd en
tegelijk in omvang worden verkleind. De gemeente Reiderland zal deze wijzigingen meenemen in
het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschans. In het kader van deze vergunning moet worden
beoordeeld, of een aanpassing van de vergunningseis voor het referentiepunt Hoofdstraat 30a kan
worden toegestaan. Wij hebben geconstateerd, dat de woningen nabij dit referentiepunt hetzij zijn
afgebroken, hetzij een bedrijfsfunctie hebben gekregen. Het is derhalve niet meer nodig om op deze
plaats een referentiepunt te handhaven. Wij hebben daarom besloten dit referentiepunt te vervangen
door een punt nabij de woning Hoofdstraat nr. 43. De toelaatbare waarde voor dit punt bedraagt, in
overeenstemming met de door de minister vastgestelde MTG–waarde, 55 dB(A) etmaalwaarde.
Met Kappa Triton is overleg gevoerd over de technische haalbaarheid van de voorzieningen en de
effecten daarvan. Begin februari 2004 heeft het bedrijf enkele alternatieve maatregelen voorgesteld.
Uit eigen berekening is gebleken dat deze alternatieven gelijkwaardig zijn aan het eerste plan van
aanpak. Volgens de planning van het plan van aanpak zal de saneringsdoelstelling eind 2006 worden
bereikt. Deze termijn is ook in de vergunningsvoorschriften opgenomen.
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Ad b) De maximale geluidsniveaus
De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de maximale niveaus LAmax) bij de
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein voldoen in enkele
gevallen aan de standaard eis (10 dB boven het equivalente geluidsniveau). Bij woningen wordt in
alle gevallen voldaan aan de aanbevelingen van de Handreiking vergunningverlening
indurstrielawaai.
Ad c) Transporten van verkeer van en naar de locatie
Het terrein wordt ontsloten via Hoofdweg naar de Europaweg naar de A7. Wij zien dan ook geen
aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
Conclusie
Geconstateerd moet worden dat de nu geldende grenswaarden voor de woningen worden
overschreden. Door het treffen van treffen van maatregelen kunnen deze waarden op termijn worden
bereikt. Wij concluderen dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is mits de maatregelen
worden uitgevoerd.
Voorschriften
De geluidsbelasting hebben wij in voorschriften vastgelegd op een aantal referentiepunten rond de
inrichting. De voorwaarden zijn gesteld aan de hand van het meet- en rekenvoorschrift van 1999.
De voorwaarden zijn gesteld voor zowel het bedrijfsdeel gesitueerd op het terrein "De Dollard" als
op het terrein "De Dageraad".
Daarnaast is er een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de geluidbelasting tot eind 2006
hoger mag zijn. Deze toegestane waarden zijn in overeenstemming met de huidige geluidsbelasting.
Tevens wordt een rapportage verlangd op het tijdstip dat de vastgelegde geluidsreductie moet zijn
bereikt.
In voorschrift 24 zijn voor punt B geen grenswaarden opgenomen voor de maximale geluidsniveaus.
Punt B ligt op korte afstand van de inrit van het terrein "de Dageraad" en heeft geen verband met een
te beschermen woning. Punt B is derhalve alleen geldig voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau
in relatie tot de geluidzone.
4.2

Inhoudelijk beoordeling verzoek tot wijziging capaciteit

4.2.1 Aanleiding verzoek
Kappa Triton heeft in 1996 voor de Wm-vergunning 150.000 ton capaciteit op jaarbasis
aangevraagd. Wij hebben deze capaciteit in de considerans vastgelegd. In de loop der jaren is
gebleken dat door middel van het verbeteren van werkwijzen, reductie van verliesuren en
afkeurproductie en het optimaliseren van de productenportfolio de productiecapaciteit is verhoogd
zonder dat daarvoor aanpassingen aan de productie-installatie of andere onderdelen van de inrichting
noodzakelijk zijn.
4.2.2 Beoordeling verzoek
De vergroting van de productie heeft, omdat het hier om een efficiëntere werkwijze gaat, geen
milieugevolgen. Er zijn geen richtwaarden, grenswaarden, instructieregels of bindende aanwijzingen
van de Minister van VROM van toepassing, waaraan het verzoek moet worden getoetst. Gelet hierop
zijn wij mening dat het verzoek van Kappa Triton behoort te worden ingewilligd. Vanuit het oogpunt
van handhaafbaarheid is gekozen voor het opnemen van de jaarlijkse maximale toegestane productie
van massief karton van 180.000 ton (netto verkoopbaar product) in een voorschrift (voorschrift A0).

4.3 Inhoudelijk beoordeling van de ambtshalve wijziging van de vergunning
Op basis van artikel 8.22, vierde lid e 8.23 derde lid van de Wm zijn de artikelen 8.7 tot en met 8.17
van de Wm van toepassing. De betrokken aspecten zijn hieronder verder uitgewerkt.
4.3.1 Bodembescherming
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Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten
door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar risico (A) of
emissiescore 1 beperkt moeten worden. Om te komen tot de optimale keuze van
bodembeschermende maatregelen en voorzieningen is in 1997-1998 de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) ontwikkeld. Basis van de NRB vormt de
Bodemrisico checklist (hierna: BRLC). Door middel van de BRLC wordt de emissiescore per
activiteit vastgesteld en aangegeven hoe de gewenste emissiescore 1 bereikt kan worden indien de
emissiescore hoger uitvalt. Vanwege het op een later tijdstip verschijnen van de NRB t.o.v. het
tijdstip waarop de vigerende vergunning aan Kappa Triton is verleend, is de NRB niet vastgelegd in
de vergunning.
Kappa Triton heeft in 1999 door Krachtwerktuigen bedrijfsadviseurs (KWA) een bodemrisicodocument (KWA, rapportnr. 98232723.R02 d.d. 31 augustus 1999) conform de methodiek van
de NRB laten opmaken. De conclusie van het rapport is dat het pakket van bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen, zoals dat aanwezig is bij Kappa Triton, in veel gevallen als adequaat
te karakteriseren (eindemissiescore 1) is maar dat enkele activiteiten een eindemissiescore 2 of hoger
hebben.
Kappa Triton heeft in het BMP 2000-2003 als zekere maatregel "Implementatie opmerkingen
bodemrisicodocument" opgenomen. Hieraan heeft Kappa Triton nog niet volledig invulling gegeven.
Wij hebben in voorschriften C27 en C28 vastgelegd dat de activiteiten bij Kappa Triton een
eindemissiescore 1 moeten hebben. Voor een bestaande ondergrondse riolering wordt op grond van
de NRB een emissiescore van 1 niet redelijk geacht. Eind-emissiescore 2 kan bereikt worden met een
inspectieprogramma. Wij hebben dit vastgelegd in voorschrift C29.
4.3.2 Opslag van olie en gevaarlijke (afval)stoffen in emballage en tanks
Binnen de inrichting worden op diverse plaatsen gevaarlijke stoffen opgeslagen. Voor het omgaan
met gevaarlijke stoffen zijn door de Commissie preventie van rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
specifieke richtlijnen opgesteld. De betreffende CPR-richtlijnen bevatten preventieve voorschriften
om bodemverontreiniging te voorkomen en worden maatregelen beschreven om risico's te
verminderen. Wij hanteren de betreffende CPR's als leidraad.
De richtlijn CPR 15-1 is van toepassing op alle processen waarbij buiten de werkvoorraden meer dan
25 liter of 25 kg gevaarlijke stoffen, tot een opslagcapaciteit van 10 ton, in opslag wordt gehouden.
Deze CPR heeft niet alleen betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (IBC's
vallen hier ook onder), maar geeft ook aan hoe een opslagplaats voor afvalstoffen verantwoord kan
worden ingericht. Opslag in tanks valt niet onder CPR 15-1.
Binnen de inrichting bevinden zich twee dieselolietanks. Verder is er ook een afleverpunt van
dieselolie voor de shovel. Opslag van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks en
aflevering valt onder de CPR 9-6.
Voor bulkopslag (tankopslagen) van zoutzuur en andere (gevaarlijke) vloeistoffen in tanks is er geen
CPR. Wij baseren hiervoor de voorschriften op de richtlijnen van het P-blad 134-3.
In de § G. Opslag, verlading, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, brandstoffen en oliën van
deze beschikking zijn voorschriften voor de diverse opslagen (inclusief werkvoorraden en
doseerinstallaties) opgenomen.
4.3.3 LPG-installatie
De CPR 8-1S is bedoeld voor LPG-afleverinstallaties in inrichtingen voor zover:
de doorzet van LPG niet meer bedraagt dan 50 m³/jaar;
LPG wordt afgeleverd aan motorvoertuigen die niet aan het wegverkeer deelnemen.
De afleverinstallatie bij Kappa Triton voldoet aan bovenstaande criteria. In de vergunning zijn geen
voorschriften verbonden ten aanzien van de op 18 maart 1998 gemelde LPG-afleverinstallatie.
Om het gewenste veiligheidsniveau te kunnen houden achten wij het noodzakelijk dat de
afleverinstallatie aan CPR 8-1S voldoet. Wij hebben dit in een voorschrift in § H. LPG-opslag
opgenomen.
4.3.4 IPPC-richtlijn/best beschikbare technieken
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Ingevolge de Richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde bestrijding van
verontreiniging (IPPC–richtlijn) moet het bevoegd gezag ervoor zorg dragen dat een aanvraag
voldoende informatie bevat om de stand der techniek te kunnen beoordelen en dat de best
beschikbare technieken (BAT) gericht op de bescherming van het milieu worden toegepast.
De IPPC–richtlijn is grotendeels geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer.
Geconstateerd is dat, gezien de productiecapaciteit van ruim 180.000 ton per jaar, Kappa Triton valt
onder categorie 6.1 sub b van de IPPC–richtlijn, betreffende installaties voor de fabricage van papier
en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.
De Europese Commissie heeft in 2001 (ingevolge art. 16. lid 2 van de IPPC–richtlijn) een
referentiedocument met de best beschikbare technieken (BAT–Reference document , ofwel BREF)
in de pulp- en papierindustrie aangenomen. De belangrijkste milieukwesties in verband met de pulpen papierproductie zijn emissies in water, emissies in lucht en energieverbruik.
Emissies naar water worden in de Wvo–vergunning geregeld, emissies naar lucht vallen onder het
direct werkende Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES) en het convenant Benchmarking vult
de verplichtingen in de Wet milieubeheer voor zuinig gebruik van energie in.
Kappa Triton voldoet aan de relevante eisen uit bovenstaande regelingen. Op grond hiervan zijn wij
van mening dat de best beschikbare technieken toegepast worden bij Kappa Triton en dat
aanvullende maatregelen niet nodig zijn.
4.3.5 Energie
Kappa Triton heeft het convenant Benchmarking energie-efficiency ondertekend voor de periode
2000 - 2012. Hiermee heeft Kappa Triton de inspanningsverplichting op zich genomen om met de
inrichting in Nieuweschans uiterlijk in 2012 tot de energiezuinigste bedrijven in de wereld te
behoren. Een onafhankelijk consulent onderzoekt hoe de huidige positie van de locatie is ten
opzichte van de beste bedrijven ter wereld. De feitelijke benchmark is in 2002 uitgevoerd en naar
aanleiding van de resultaten is een Energie Efficiency Plan (EEP) voor onderhavige bedrijfslocatie
opgesteld, dat conform het convenant ter toetsing aan ons en het Verificatiebureau Benchmarking
Energie-efficiency (VBE) is voorgelegd. Tevens zal jaarlijks de voortgang worden gerapporteerd. De
deelname aan de benchmarking betekent automatisch dat Kappa Triton niet meer deelneemt aan de
MJA of het vervolg hierop. Het convenant Benchmarking vult de verplichtingen in de Wet
milieubeheer voor zuinig gebruik van energie en het ALARA-beginsel volledig in. Gelet hierop
kunnen voorschrift 20 en 21 met betrekking tot energie komen te vervallen. Hiervoor komt de
verplichting voor Kappa Triton in voorschrift 31, om beëindigen van deelname aan het convenant
Benchmarking direct aan ons melden, in de plaats.
4.3.6 Emissie van stof
De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) heeft tot doel om de milieuvergunningen in Nederland
te harmoniseren waar het gaat om emissies naar de lucht. Hierbij is de stand der techniek het
uitgangspunt voor het vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de
NeR zijn opgenomen. Bij Kappa Triton vindt stofemissie plaats bij het vullen van de silo's met droge
materialen (o.a. chinaklei) Op de silo's zijn doekfilters aangebracht. Deze worden in de NeR
beschouwd als stand der techniek waarmee aan de emissie-eisen kan worden voldaan. In de huidige
vergunning is geen stofemissie-eis opgenomen. Wij vinden het noodzakelijk conform de NeR een
stofemissie-eis op te nemen.
Ten aanzien van de bestaande installaties geldt een stofemissie-eis van maximaal 10 mg/mo³ per
installatie (bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer). Deze (bestaande) installaties moeten
uiterlijk op 30 oktober 2010 voldoen aan de nieuwe algemene eisen van de NeR, hetgeen concreet
betekent dat de maximale stofemissies van deze installaties op voornoemd tijdstip niet meer dan 5
mg/mo³ (bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer) mogen bedragen.
Bij plaatsing van nieuwe of vervanging van bestaande afzuiging- en filterinstallaties dient vanaf het
moment van plaatsing aan de emissie-eis van 5 mg/mo3 te worden voldaan. Wij hebben deze waarden
vastgelegd in voorschriften in §I. Afzuiging- en filterinstallaties. Aan de vergunning worden
aanvullende voorschriften verbonden met betrekking tot inspectie en onderhoud van afzuiging- en
filterinstallaties (voorschriften I70 en I71).
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4.3.7 Milieujaarverslag
Ingevolge art. 12.1 lid 2 Wet milieubeheer en het Besluit milieuverslaglegging (besluit van 17
november 1998) dient Kappa Triton jaarlijks een verslag op te stellen van de (getroffen en te treffen)
maatregelen gericht op reductie van de milieubelasting. De eisen waaraan het verslag moet voldoen
zijn gesteld in bijlage II van het Besluit milieujaarverslaglegging. De publieksversie van het verslag
dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in artikel 12.2 Wm.
Een dergelijk verslag wordt sinds 1996 door Kappa Triton opgesteld. Het milieujaarverslag wordt
jaarlijks voor 1 april naar de bevoegde gezagen verzonden De milieujaarverslaglegging van Kappa
Triton over het jaar 2003 hebben wij beoordeeld als betrouwbaar en volledig. Gelet op bovenstaande
komt voorschrift 17 daarmee te vervallen.
4.3.8 Eural
Met ingang van 8 mei 2002 is de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) van kracht geworden.
Deze ministeriële regeling (de Eural) strekt tot omzetting in het Nederlandse recht van de
beschikking van de Europese Commissie van 3 mei 2000, nr. 2000/532/EG en van de bij die
beschikking als bijlage behorende afvalstoffenlijst. De Eural vervangt drie Nederlandse regelingen:
het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA, met inbegrip van de Nederlandse
afvalstoffencodelijst), de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling
Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA).
De onderhavige beschikking strekt ertoe de vigerende Wm-vergunning van Kappa Triton in
overeenstemming te brengen met de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Uit artikel 11 van de
Regeling kan worden afgeleid dat deze aanpassing zo spoedig mogelijk dient te geschieden en
uiterlijk op 1 januari 2003 dient te zijn geëffectueerd. In verband hiermee wordt in de
begripsomschrijving voor gevaarlijk afval en Eural toegevoegd.
4.4 Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend (anders dan die op onderhavige
beschikking betrekking hebben en die zijn genoemd in de aanvraag), die van invloed zijn op onze
beslissing op de aanvraag.
4.5 Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of
bodemverontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan dan wel worden
vermoed, dienen daarop door de vergunninghoudster de nodige acties te worden genomen. Omdat
het hier gaat om een vergunning ingevolge de Wm is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van
toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer ("Maatregelen
in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat bij een ongewoon voorval vergunninghoudster
daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen dient te
nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wm. Aangezien de regeling uitputtend moet worden
geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die materie in een aan de vergunning te verbinden
voorschrift. In deze moet dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.
Ongewone voorvallen moeten bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene
telefoonnummer 06-53977863.

5

BESLUIT

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer besluiten wij de op 22 oktober 1996 (nr. 96/15.924/43) aan Kappa Triton B.V.
te Nieuweschans verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer:
I.

overeenkomstig het schriftelijke verzoek van Kappa Triton B.V. d.d. 28 februari 2003 (kenmerk
milieu\prov200302), aangevuld bij brief van 2 februari 2004 (kenmerk milieu\prov200402), op
grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer te wijzigen voor wat betreft de geluidnormen,
dit in de zin dat aan de vergunning de in bijlage 1 opgenomen voorschriften worden verbonden;
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II.

overeenkomstig het schriftelijke verzoek van Kappa Triton B.V. d.d. 14 mei 2004
(kenmerk milieu\prov200405) op grond van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer te wijzigen
voor wat betreft de capaciteit van de inrichting, dit in de zin dat aan de vergunning het in bijlage
2 opgenomen voorschrift wordt verbonden;

III. conform artikel 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve te wijzigen waarbij de aan deze
vergunning verbonden voorschriften 17, 20 en 21 komen te vervallen en de in bijlage 3
opgenomen voorschriften worden toegevoegd;
IV. te bepalen dat een exemplaar van de beschikking zal worden gezonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.

Kappa Triton B.V. Hoofdstraat 34, 9693 AH Nieuweschans
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reiderland, Postbus 3
Beerta.
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD VEENDAM
VROM-Inspectie regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM GRONINGEN
De directeur Beleidsafdelingen van de provincie Groningen

Groningen,
Gedeputeerde staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.
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Bijlage 1:

Voorschriften geluid

F.

Geluid

23.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door deze
inrichting, mag de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

A

40

35

35

B

53

40

40

C

50

45

45

D

50

45

45

E

50

49

45

F

40

40

40

G

52

52

50

In onderstaande tabel zijn de plaatsen van de referentiepunten beschreven.
Referentiepunt
A

Omschrijving

Meetlocatie (X,Y,Z) in meters

C

Ter hoogte van Zamenhofstraat 15
Hoek in de Europaweg, ten noorden van het
Triton, locatie "De Dageraad"
Ter hoogte van Havenstraat 20

276691

579111

5

276524

579189

5

276457

578702

5

D

Ter hoogte van Hoofdstraat 43

276537

578919

5

E

Ter hoogte van Verlengde Hoofdstraat 2a

276367

578980

5

F

Ten oosten van Havenstraat 4

276592

578744

5

G
Parkeer plaats Fontana
276386
578644
De locaties zijn aangegeven op de overzichtstekening in bijlage 4 van deze beschikking.

5

B

De X–, en Y–waarde van de meetpunten zijn coördinaten in het landelijk coördinaten stelsel
("Systeem van de Rijksdriehoekmeting"). De Z–waarde geeft de hoogte in meters weer ten
opzichte van het locale maaiveld.
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveau's dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handreiking meten en rekenen Industrielawaai 1999.
24.

Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting
(Lmax), mogen, gemeten in de meterstand "fast", gecorrigeerd met de meteocorrectie Cm, de in
voorschrift 23 genoemde waarden met niet meer dan 10 dB overschrijden.

25.

Aan de in voorschrift 23 vastgelegde ten hoogst toelaatbare geluidsniveaus dient uiterlijk
31 december 2006 te worden voldaan. Tot deze datum mag het ten hoogst toelaatbare
geluidsniveau op deze punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
Referentiepunt

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

A

40

38

38

B

53

40

40

C

53

50

50

D

50

48

48

E

51

50

48

F

41

40

40

G

52

52

51
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26.

Voor 1 januari 2007 dient aan ons College een rapport te worden overgelegd, waarin een
beschrijving is opgenomen van de genomen maatregelen en de effecten hiervan ten einde
te kunnen voldoen aan de in de voorschriften 23 en 24 vastgelegde ten hoogst toelaatbare
geluidsniveaus. Dit rapport dient ter goedkeuring aan ons College te worden aangeboden.
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Bijlage 2:
A.
0.

Voorschrift capaciteit

Algemeen
De productie van massief karton mag maximaal 180.000 ton (netto verkoopbaar product)
per jaar bedragen.
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Bijlage 3:
A.
1.

Voorschriften ambtshalve wijziging

Algemeen
Begripsomschrijving
Vergunninghoudster: .......................... Kappa Triton B.V., Hoofdstraat 34, 9693 AH
Nieuweschans;
Bevoegd gezag:................................... Het College van Gedeputeerde Staten van
Groningen;
De Directeur:....................................... De directeur Beleidsafdelingen van de provincie
Groningen;
dB(A): ................................................. De geluiddruk, gecorrigeerd voor het menselijk
gehoor, ten opzichte van een referentieniveau van 20
µPa;
Eural:................................................... Europese Afvalstoffenlijst;
Gevaarlijke stoffen:............................. Stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens
het
Besluit
verpakking
en
aanduiding
milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een
categorie als bedoeld in artikel 34 tweede lid van de
Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS).
P-bladen ............................................. Publicaties inzake de arbeidsveiligheid, uitgegeven
door het ministerie van SEZ.
Vloeistofdichte vloer of voorziening...Een vloer of voorziening beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde
CUR/PBV-aanbeveling

C.

Bodem

27.

Uiterlijk op 1 januari 2006 moet de vergunninghoudster voor al haar activiteiten en
voorzieningen, met uitzondering van het rioleringssysteem, voldoen aan
eind-emissiescore 1 ingevolge de NRB.

28.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient een plan van
aanpak aan het bevoegd gezag te woorden overlegd, waarin staat aangegeven op welke
wijze zal worden voldaan aan het gestelde in voorschrift 27.

29.

Binnen 1 jaar na het van kracht worden van de ambtshalve wijziging dient een
rioolinspectie- en maatregelenprogramma aan het bevoegd gezag te worden overlegd,
waarin staat aangegeven op welke wijze en op welke termijn zal worden voldaan aan een
eind-emissiescore 2 ingevolge de NRB, voor wat betreft het rioleringssysteem.

D.

Afval en energie

30.

De niet proces-gebonden afvalstoffen die vrijkomen bij het bedrijfsproces dienen zo veel
mogelijk in de volgende fracties gescheiden te worden ingezameld en opgeslagen en
gescheiden te worden aangeboden aan de inzamelaar c.q. verwerker.
• papier/karton
• ferro/ niet ferro
• hout
• kunststof

31.

Wanneer het Convenant Benchmarking energie-efficiency of de deelname van de
vergunninghoudster aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit binnen 4
weken aan het bevoegd gezag.
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G.

Opslag, verlading, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, brandstoffen en oliën

Opslag van dieselolie in bovengrondse tanks
32.

De opslag van dieselolie in een bovengrondse stalen enkelwandige tanks zonder leidingen
en appendages dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de
richtlijn CPR 9-6:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

4.1.1 en 4.1.2;
4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
4.1.3. tot en met 4.1.6;
4.2.1 tot en met 4.2.14
4.2.14;
4.3.1 tot en met 4.3.12;
4.4.1 tot en met 4.4.5;
4.4.7 en 4.4.8;
4.5.1 tot en met 4.5.9
4.5.11
4.8.1 tot en met 4.8.6

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage en IBC's, opslagen tot 10 ton
37.

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1 t/m
6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m
11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

38.

De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1,
7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

39.

De opslag in een bouwkundige kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften
6.3.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.4.1 t/m 7.4.4 van de richtlijn CPR 15-1.

40.

De opslag in een kluis in een gebouw met verdiepingen dient te voldoen aan het gestelde in
de voorschriften 6.3.3, 8.1.1 t/m 8.1.4, 8.2.1 t/m 8.2.5, 8.3.1 t/m 8.3.5, 11.7.1 en 11.7.2 van
de richtlijn CPR 15-1.

41.

De opslag in een kluis in een gebouw zonder verdiepingen dient te voldoen aan het
gestelde in de voorschriften 6.3.4, 8.1.1 t/m 8.1.4, 8.2.1 t/m 8.2.5, 8.3.1 t/m 8.3.5, 11.7.1 en
11.7.2 van de richtlijn CPR 15-1.

42.

De opslag in een opslaggebouw dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 9.1.1
t/m 9.1.6, 9.2.1 t/m 9.2.9, 9.3.1 t/m 9.3.8, 9.3.10, 11.1.3, 11.7.1 en 11.7.2 van de richtlijn
CPR 15-1.
Opslag van gevaarlijke stoffen in stationaire reservoirs/tanks

43.

Een reservoir met chemicaliën of gevaarlijke stoffen moet geplaatst zijn in een lekbak.

44.

Zuren moeten gescheiden worden opgeslagen van basen en oxidatiemiddelen, op een
zodanige wijze dat deze stoffen niet met elkaar in contact kunnen komen. Deze stoffen
mogen daarom niet bij elkaar in een gezamenlijke lekbak zijn geplaatst.

45.

Alle reservoirs (voorraad- of doseerreservoirs) moeten zijn voorzien van een opschrift
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waaruit blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.
46.

De afvoer van een lekbak dient bij normaal bedrijf gesloten zijn, zodat in geval van
ernstige lekkage geen verspreiding kan plaatsvinden. Een lekbak dient periodiek te worden
geledigd.

47.

De inhoud van een lekbak dient op een milieuhygiënisch verantwoordelijke wijze te
worden afgevoerd.

48.

Reservoirs met zoutzuur moeten door een afdak tegen direct zonlicht en andere
weersinvloeden zijn beschermd.

49.

Buiten opgestelde reservoirs voor de opslag van chemicaliën moeten tegen corrosie en
beschadiging door oorzaken van buitenaf worden beschermd (bijv. door een goede verflaag
en een vangrailconstructie).

50.

Reservoirs met bijbehorende leidingen en appendages dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van de erin opgeslagen chemicaliën.

51.

Op reservoirs moeten een ontluchtingsleiding of –opening zijn aangebracht. De
ontluchtingsleiding moet tenminste dezelfde diameter hebben als de vulleiding. De
ontluchtingsleiding moet uitmonden in of boven de lekbak. De leidingen moeten aan de
bovenzijde van het reservoir zijn aangesloten.

52.

Het niveau van de vloeistof in het reservoir moet eenvoudig te controleren zijn.

53.

Bij het vullen van een reservoir voor de opslag van chemicaliën moet voorzieningen
aanwezig zijn waarmee overvullen wordt voorkomen en/of waarmee het product bij
overvullen wordt opgevangen in de aanwezige lekbakconstructie.

54.

De ontluchtingsleiding en een (eventuele) overloopleiding mogen worden gecombineerd en
dienen uit te monden binnen de opvangbak.

55.

Indien de opslagtank is voorzien van een onderaansluiting dient zo dicht mogelijk bij de
tank een afsluiter te zijn geplaatst.

56.

Doseerpompen voor het verpompen van zoutzuur en natronloog moeten, indien geen
sprake is van pakkingbusloze pompen, in een lekbak zijn geplaatst.

57.

De plaats waar het transportreservoir voor zoutzuur of natronloog op de vulleiding moet
worden aangesloten, moet duidelijk zijn gemerkt met de aanduiding zoutzuur/natronloog.

58.

Vulpunten voor basen en zuren moeten zijn gescheiden door een tegen de betreffende
basen en zuren bestendige omkasting.

59.

Onder een vulpunt voor een reservoir met zuren danwel basen moet een lekbak zijn
aangebracht. De inhoud van een lekbak voor zuren mag niet met de inhoud van een lekbak
voor basen in verbinding kunnen komen (en vice versa).

60.

Binnen een afstand van 15 m van het aansluitpunt voor de vulleiding voor logen en zuren
dient een aansluiting op de waterleiding met een slang aanwezig te zijn om eventueel
gemorst product te kunnen verdunnen en wegspuiten.

Gevaarlijke stoffen: werkvoorraden en doseerinstallaties
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61.

Houders van doseerinstallaties moeten voldoende sterk, in goede toestand verkeren en zijn
bestand tegen de erin opgeslagen stof.

62.

Werkvoorraden en doseerinstallaties moeten, voor zover het geen IBC betreft, zijn
opgeslagen in of boven een lekbak die de inhoud van het reservoir kan bevatten, en indien
meerdere reservoirs zijn geplaatst, de inhoud van het grootste reservoir vermeerderd met
10% van de inhoud van de overige reservoirs.

63.

Werkvoorraden en opslagen ten behoeve van doseerinstallaties moeten zodanig zijn
opgesteld dat aanrijden of beschadiging door andere oorzaken wordt voorkomen.

64.

Aansluitingen op doseerinstallaties moeten zodanig zijn uitgevoerd dat lekkages en/of
verdamping van de opgeslagen stoffen worden voorkomen.

65.

Werkvoorraden en opslagen van doseerinstallaties met stoffen die met elkaar kunnen
reageren of schadelijke verbindingen kunnen vormen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat
deze stoffen niet met elkaar in aanraking kunnen komen (hierbij te hanteren uitgangspunt is
voorschrift 6.1.2. van de richtlijn CPR 15-1).

Opslag van oliën in emballage
66.

H.
67.

I.

Emballage met oliën moet zijn opgeslagen in een lekbakconstructie of daarmee
gelijkwaardige constructie.

LPG-opslag
De opslag van LPG in een tank, de bijbehorende afleverzuil en het gebruik hiervan moeten
voldoen aan de richtlijn CPR 8-1S.

Afzuiging- en filterinstallaties
68.

De stofconcentraties in de gereinigde afgevoerde lucht van de doekenfilters mag niet meer
bedragen dan 10 mg/mo3. Op uiterlijk 30 oktober 2010 dienen maatregelen te zijn
doorgevoerd waardoor de stofconcentraties in de gereinigde afgevoerde lucht van
dergelijke doekenfilters niet meer bedraagt dan 5 mg/mo3.

69.

Bij plaatsing van nieuwe afzuiging- en filterinstallaties of vervanging of ingrijpende
aanpassing van bestaande afzuiging- en filterinstallaties mag de emissieconcentratie van
stof, vanaf het moment van plaatsing, vervanging of aanpassing, niet meer bedragen
dan 5 mg/mo3.

70.

Om de goede werking van de filtersystemen te waarborgen dient vergunninghouder te
beschikken over en uitvoering geven aan een, door het bevoegd gezag goedgekeurd,
actueel inspectie- en onderhoudsprogramma voor filterinstallaties.

71.

De data van controles/inspecties van de filtersystemen alsmede de bevindingen van deze
controles dienen te worden geregistreerd en te worden bewaard in het centraal register.
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Bijlage 4:

Referentiepunten geluid
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