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Betreft: Aanvraag Wet Natuurbescherming 

 
 

Geachte mevrouw/meneer. 

 
Bijgevoegd de aanvraag Wet Natuurbescherming met de bijbehorende 
documenten en bijlages. 

Hopende op een voorspoedige behandeling van de aanvraag. 

Met vriendelijke groet, 

Eastman Chemical Middelburg  BV. 

lil:lil tman Chemical Middelburg B.V. 
P.O. Box 8018 illllllll II lil 

 



 

 

 

 

 
 

Overzicht informatie/bijlages bij de aanvraag Wet Natuurbescherming van Eastman Chemical 

Middelburg BV. 

 

 
• Aanvraag Wet natuurbescherming -Basis Module 

• Aanvraag Wet Natuurbescherming -Module !a Gebiedsbescherming: Stikstof 

• Algemene beschrijving ((let op dubbelzijdig afgedrukt)) 

• Overzicht plan locatie / Referentie situatie 

• Overzicht plan locatie / Beoogde situatie 

• Bijlage 1 /Overzicht NOx emissies 

• Bijlage 2 / Overzicht NOx emissies (let op dubbelzijdig afgedrukt) 

• Vergunning 1983 Hydro 

• Vergunning 1993 HCR 

• Vergunning 1996 Hydro 

• Vergunning 2005 HCR (vigerende vergunning) 

• Vergunning 2008 Hydro (vigerende vergunning) 

• Vergunning 2009  Hydro (vigerende vergunning) 

• Aerius berekening emissies referentie 2004 en emissies 2019 

• Figuur 1Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 2 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 3 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 4 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 5 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 6 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg 

• Figuur 7 Luchtfoto referentie jaar 1994 

• Figuur 8 Luchtfoto referentie jaar 2004 

 



 

 
Aanvraag Wet Natuurbescherming - 

Basismodule 

 

 
U wilt een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt 

met bomen, beschermde plant- en diersoorten en/of Natura 2000-gebieden. 

Met dit formulier kunt u een vergunning en/of ontheffing aanvragen of een melding 

indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

Heeft u de checklist ingevuld? 
 

Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, 

soortenbescherming en houtopstanden). 

Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of 

ontheffing moet aanvragen. 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste toestemmingen aan te vragen. 

Aan het einde van dit formulier dient u te verklaren dat u de checklists hebt 

doorlopen. 

 

Juiste bevoegd gezag 
 

Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het 

bevoegd gezag is om uw aanvraag te beoordelen. 

 

Juiste provincie 
 

Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich 

bevindt binnen de provincie Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste 

bevoegd gezag. 

Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000- 

gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van 

soorten die beschermd worden door de Wet natuurbescherming die zich bevinden 

in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland overeenstemming 

plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de 

handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in 

hoofdzaak zich bevindt in de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het 

bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de 

Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project of 

de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt. 

 

Voor de volledige weergave van de categorieën van handelingen en projecten, en 

handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen 

voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit 

natuurbescherming. 

 



 

 

Juiste formulier(en) 
 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een 

nnelding op grond van de Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in 

te vullen in combinatie met één of meerdere (sub)modules. 

Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke verbodsbepalingen 

worden overtreden. 

De modules zijn als volgt: 
 

• Module 1A Gebiedsbescherming Stikstof 

• Module 1B Gebiedsbescherming overige effecten 

• Module 2A Soortenbescherming bij Ruimtelijke ingrepen 

• Module 2B Soortenbescherming bij Jacht- en Schadebestrijding 

• Module 3 Houtopstanden 

 

 
 

Let op: In deze module en de vervolgmodules wordt gevraagd om bijlagen bij de 

aanvraag toe te voegen. 

Probeer de bestandsgrootte van de bestanden zo klein mogelijk te houden. 

Formulieren worden namelijk per mail verzonden en daarbij mag de totale 

bestandsgrootte niet groter zijn dan 13 Mb. 

 



 

 
1. SOORT  AANVRAAG/MELDING 

Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient 

Gebiedsbescherming Stikstof (vul na de basismodule ook module 1a Stikstof in) 

 

 

2. CONTACTGEGEVENS 

Contactgegevens van de initiatiefnemer 

Naam organisatie / bedrijf: 

Eastman Chemical Middelburg BV 

 
Adres; Postcode; Woonplaats: 

Herculesweg 35 4338 PL Middelburg 

 
Postadres: Postcode: Woonplaats: 

 

 

 
 

Contactpersoon 

 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 

   

 
Telefoonnummer: E-mailadres: 

   

 
 

Uniek bedrijfsnummer (UBN): (voorzover van toepassing) 

 

 

 

 
Maakt u gebruik van een adviseur? 

Nee 

Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook een omgevings- of milieuvergunning 

nodig? 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

   

   

   

   



 

 
2. CONTACTGEGEVENS 

Contactgegevens bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning 

 
Naam gemeente / omgevingsdienst: 

DCMR Milieudienst Rijnmond 

Postadres: Postcode: Woonplaats: 

Parallelweg 1 3112 NA Schiedann 

 

 
Contactpersoon 

 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 

 

Telefoonnummer; E-mailadres: 

  

 

 
3. ACTIVITEITEN 

Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. 

Vermeld ook de periode waarin de activiteit plaats zal vinden 

Produceren van kunstharsen en modificeren van natuurharsen. Grondstoffen welke gebruikt 

worden zijn o.a. koolwaterstoffen, natuurhars en waterstof. Voor de verschillende processen 

wordt onder meer warmte gebruikt in de vorm van stoom en hete olie. De warmte wordt 

opgewekt door het verbranden van zowel gasvormige brandstoffen als van vloeibare 

brandstoffen. De processen zijn volcontinue, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. 

 
Op welke locatie of locaties worden de activiteiten  uitgevoerd? 

De activiteiten worden uitgevoerd op industrieterrein Arnestein te Middelburg. 

 



 

 
4. BIJLAGEN 

Checklist bijlagen 

 
Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. 

Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager 
Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager 
rechtspersoon is 

 

Kopie legitimatiebewijs 

74910090_5793588j3aspoort_  
 

 
Uittreksel Kamer van Koophandel 

74910090_5694757_UitrekseLKvK.pdf 

Machtigingsformulier 

 

 

 
Overige relevante bijlage 

 



 

 
5.  SAMENHANGENDE BESLUITEN 

Samenhang met andere besluiten 

 
 

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van 

het project? 

omgevingsvergunning milieu 

 
 

U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet  natuurbescherming: 

 
Module 1. Gebiedenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 

 
Module 1. Gebiedenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Ja 

 

Module 2. Soortenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 
 

Module 2. Soortenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Nee 

 
Toelichting: 

In kader van een revisieaanvraag van de milieuvergunning voor Eastman Chemical Middelburg 

wordt een zelfstandige Wet natuurbescherming  aangevraagd. 

 



 

 
6.  ONDERTEKENING 

U staat op het punt om uw aanvraag/melding Wet natuurbescherming definitief te 

maken. 

Wij attenderen u erop dat u als initieftiefnemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor 

het indienen van een correcte aanvraag/melding. 
 

U bent verplicht om onderstaande verklaringen af te leggen middels een  vinkje:  

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 
Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag of het verzoek , dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te 
worden aan de provincie Zeeland (natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van 
het nummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is; 
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en 
controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met 
behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren. 

 

 
Naam Datum ondertekening 

   31-08-2020 

 
Plaats Functie / hoedanigheid ondertekenaar 

Middelburg Milieu coordinator 

 
Machtiging 

Nee 

  
  

Handtekening 

 

 

 

 

Bij het verzenden van de aanvraag wordt deze digitaal gestuurd naar Provincie. De 

initiatiefnemer ontvangt het formulier als pdf per mail. 

U dient het formulier te printen en te ondertekenen. Een niet ondertekende aanvraag 

is namelijk onvolledig. Indien ontbrekende gegevens niet (tijdig) worden  

aangeleverd, zal de aanvraag mogelijk buiten verdere behandeling worden gelaten. 

De ondertekende aanvraag kan per post worden gezonden naar: 

Gedeputeerde staten van Zeeland 

Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 

natuurbescherming 

Postbus 6001 

 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl


 
' 4330 LA MIDDELBURG 

 



 

 
Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module 

1A  Gebiedsbescherming: 

Stikstof 

 
Let op: u dient ook altijd de basismodule in te vullen als onderdeel van uw 

aanvraag. 

 

Voer eerst een Aerius-berekening uit! 
 

Bij een stikstofdepositie (zonder toepassen van intern of extern salderen) van < 0,00 

mol/ha/ja is voor wat betreft stikstof geen natuurvergunning nodig. 

 

Dit formulier is van toepassing als uit een AERIUS-berekening blijkt dat de 

stikstofdepositie van het voornemen hoger is dan 0,00 mol/ha/ja en niet ecologisch 

onderbouwd kan worden dat er geen sprake is van mogelijk negatieve effecten door 

stikstof. 

 

Wanneer u ecologisch kunt onderbouwen dat de berekende stikstofdepositie niet 

leidt tot mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, dient u deze 

onderbouwing als voortoets ter beoordeling aan ons voor te leggen. U ontvangt na 

beoordeling hiervan een bestuurlijk oordeel over de vraag of er voor wat betreft 

stikstof wel of geen natuurvergunning nodig is. 

 
LET OP: 
Als u wilt beweiden en/of bemesten dan is dat ook vergunningplichtig; hiervoor is 

echter nog geen beoordelingskader beschikbaar. 

 

Extern salderen is voor of met veehouderijen op dit moment nog NIET mogelijk. 

 

 
Algemeen 

 
Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke 

situatie, uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in 

bestaande stallen/installatie) en de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante 

stikstofgevoelige-gebieden. 

 

Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen 

tijdelijke activiteiten en activiteiten voor onbepaalde tijd. 

 

 

U kunt de beschrijving eventueel ook uploaden 

 



 

75028223_5711749_Eastman_Chemical_Middelburg.pdf 

 

 
 

Instrumenten om voor een Natura 2000 vergunning in aanmerking te komen. 

 
Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het (de) volgende instrument(en); 

Intern salderen 

 

 
Vereiste informatie algemeen 

Voeg bij iedere aanvraag in ieder geval de volgende documenten toe: 
 

•  Rechtsgeldende natuurvergunning of toestemming, te weten: 

OVergu nning Natuurbeschermingswet 1998 of milieutoestemming 

OVergun ning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming) 

OOmg  evingsvergunning met VVGB in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming (onderdeel 

gebiedsbescherming) 

OVigeren de Wet milieubeheer vergunning of Hinderwet of milieumelding op 

de referentiedatum 

• Overzicht planlocatie 

OReferen  tiesituatie(s) 

OBeoogde situatie 

• Technische tekening waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen 

OReferen  tiesituatie(s) 

OBeoogde situatie 

• Stikstofberekeningen 

OReferen  tiesituatie(s) 

OBeoogde situatie 

OResult  aten als PDF geëxporteerd 

 

Stikstofberekeningen dienen in ieder geval uitgevoerd te worden met de 

nieuwste versie van AERIUS Calculator. 

• Getekende machtiging (alleen indien de indiener van de aanvraag niet de 

aanvrager is) 

 

 

 
 

Vereiste informatie intern salderen 

 
Verplicht: aantonen feitelijke situatie m.b.t. de activiteit die t.b.v. het intern salderen 

wordt ingezet + aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit c.q. volledig opgerichte 

installaties of gebouwen of infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de activiteit op de indieningsdatum van de aanvraag. 

 



 
Artikel 5 lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen (verder; Beleidsregel): 

"Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een 

toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien 

onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van de 

toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor een 

natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist." 

 

Artikel 5 lid 5 van de Beleidsregel: 
"Bij het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning hanteren Gedeputeerde Staten als 

uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen N-emissie in de 

referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd." 

 

Artikel 5 lid 6 van de Beleidsregel: 
"Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, gaan 

Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een 

toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige 

voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit". 

 

Mogelijke bewijsstukken: luchtfoto's, foto's, betaalde rekeningen en voor wat 

betreft verkeersbewegingen bijvoorbeeld een verkeersmodel en een verkeers- of 

luchtkwaliteitsonderzoek. 

 
 

Indien van toepassing: aantonen beëindiging feitelijke uitvoering activiteit o.b.v. 

een toestemming die niet l<an worden ingetrokl<en omdat daar geen besluit aan ten 

grondslag ligt. 
 

Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregel: 
"Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden ingetrokken uitsluitend bij de 

beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat 

deze activiteit wordt ingezet voor salderen" 

 

Toelichting: 
"Dit kan infrastructurele activiteiten betreffen maar bijvoorbeeld ook woningbouw en akkerbouw."  

 

 

Indien van toepassing: aantonen N-emissie per dierplaats op grond van het 

Besluit emissiearme liuisvesting. 
 

Artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel: 
"Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een bedrijf in de 

referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit 

emissiearme huisvesting". 

 

Mogelijke  bewijsstukken:... 

 

Verplicht: verklaren dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen 

noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van 

de Habitatrichtlijn. 
 

Artikel 7 lid 4 van de Beleidsregel: 
"GS betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor intern salderen uitsluitend de N-emissie van 

 



 
de activiteit voor zover intrekking van de daaraan ten grondslag liggende toestemnning niet 

noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn". 

 

Kruis aan: 
 

^ Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet 

geen noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, 

tweede lid, van de Habitatrichtlijn. 
 

Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen. 

Artikel 5 lid 4 van de Beleidsregel: 
"Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing de N-emissie 

van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een 

daarmee vergelijkbare saneringsregeling.". Toelichting "Inrichtingen die in het kader van 

bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht, worden eveneens 

uitgesloten van de mogelijkheid tot intern salderen". 

 

Kruis aan: 
 

[2] Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet 

geen betrekking heeft op een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de 

subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare 

andere warme saneringsregeling, inclusief inrichtingen die in het kader van 

bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht. 

 

Indien van toepassing: beroep op uitzonderingsgronden feitelijk gerealiseerde 

capaciteit c.q. volledig opgerichte installaties of gebouwen op de indieningsdatum 

van de aanvraag. 

 
Artikel 5 lid 8 van de Beleidsregel: 

 
"In afwijking van het vijfde lid kunnen Gedeputeerde Staten de referentiesituatie als uitgangspunt 

hanteren indien: 

 
(a) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel het project nog niet volledig is gerealiseerd, 

maar wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op volledige realisatie, 

 
(b) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel weliswaar nog niet is aangevangen met de 

realisatie van vergunde capaciteit, maar daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante 

investeringsverplichtingen zijn aangegaan, 

 
(c) het project noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied, 

 
(d) de aanvraag ziet op het toepassen van een alternatieve verdergaande N-emissie reducerende 

techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie reducerende techniek, die leidt tot een 

vermindering van de N-emissie, zonder uitbreiding van de capaciteit zoals opgenomen in de laatst 

verleende toestemming, 

 
(e) het één of meer van de volgende projecten betreft: energieprojecten van nationaal belang, wegen, 

vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire activiteiten of 

 



 
projecten in het kader van de nationale veiliglieid." 

 
Aanvrager doet een beroep op uitzonderingsgrond ... (aangeven a, b, c, d of e)  

en heeft daartoe de volgende bewijsstuiiken bijgevoegd:...[vrije vorm; aanvrager 

i<iest zelf de bewijsstukke n]. 

 



 

 
Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het (de) volgende instrument(en): 

 
Instrument Alle documenten bijgevoegd Opmerkingen 

intern salderen 0 

 

 
Dit formulier moet worden geprint en worden toegevoegd aan het formulier van de 

basismodule. 

Alle gevraagde bijlagen moeten op papier met de aanvraag worden meeverstuurd. 

 
Om het formulier te kunnen printen versturen wij u uw ingevulde formulier als PDF- 

bijlage bij een mail. 

Geef hieronder het e-mailadres op waarnaar het formulier verzonden kan worden. 

 
E-mailadres 

 

 

 
Dit formulier kunt u samen met het formulier Wet Natuurbescherming - Basismodule 

per post sturen naar: 

 
Gedeputeerde staten van Zeeland 

Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 

natuurbescherming 

Postbus 6001 

4330 LA Middelburg 

 



 

 

 

 

 
Eastman Chemical Middelburg 

 

Eastman Chemical Middelburg is gevestigd op industrie terrein Arnestein in Middelburg. 
De inrichting is een chemische productie locatie gelegen aan de Herculesweg 35 te 
Middelburg en is opgericht in 1968. Eerst als Hercules Ine en per 2001 als Eastman. De 
inrichting van Eastman is organisatorisch verdeeld in de secties (procesgebieden) 
Hydro Carbons Resin (HCR) en Hydrogenatie (Hydro). Grondstoffen voor de HCR zijn 
koolwaterstoffen. Grondstoffen voor de Hydro zijn koolwaterstoffen en natuur harsen 
(gom hars). 

 

De eindproducten van de HCR en Hydro sectie worden in tal van industrieen gebruikt 
zoals de cosmetische-, medische- en voedsel industrie. Producten waarin de door 
Eastman Chemical Middelburg BV geproduceerde eindproducten verwerkt zijn, zijn bijv. 
luiers, lijmen, tapes, parfums, kauwgom en verf. 

 

De grondstoffen en eindproducten worden aan- en afgevoerd via transport over de weg 

en via binnenvaart. 
 

De installaties bij Eastman Chemical Middelburg zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
in bedrijf. Een deel van de werknemers van Eastman Chemical Middelburg werkt in 
volcontinue dienst (5 ploegen). Het betreft hier voornamelijk personeel dat betrokken is 
bij het bedienen van de installaties. Werknemers die werkzaam zijn bij de 

ondersteunende afdelingen werken veelal in dagdienst. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat bij bepaalde afdelingen ook in een 2 ploegendienst rooster wordt gewerkt en er 
medewerkers oproepbaar zijn (consignatie). 

 

De aanwezige processen/installaties fabrieken worden van energie voorzien 

• primair uit het electriciteit- en aardgasnetwerk 

• secundair uit stoom en hotoil. 
 

Stoom 
De voor de processen benodigde stoom wordt door de volgende installaties 

geproduceerd: 

• 2 stoomketels (B1400A /B1400B) 
O Gebruikte brandstoffen zijn aardgas en vloeibare brandstoffen. De vloeibare 

brandstoffen zijn afkomstig uit de eigen productieprocessen. Tevens worden 
de ventgassen afkomstig van de HCR sectie in de stoomketels verwerkt. 

• Incinerator (B1430) 
O Gebruikte brandstoffen zijn aardgas en vloeibare brandstoffen afkomstig uit 

de eigen productieprocessen. In de incinerator worden tevens de 
ventgassen afkomstig uit de Hydrogenatie sectie verwerkt. De incinerator is 
voorzien van een stoomvormer. 

• Reformer(B1900/B1904) 
O In de reformer wordt uit aardgas, welke als grondstof fungeerd,waterstof 

geproduceerd. Voor dit proces is warmte nodig welke geleverd wordt door 
de verbranding van aardgas. De restwarmte van dit proces wordt gebruikt 

 



 

 

 

 

 
om met behulp van een stoomvormer stoom te produceren die in de overige 
processen gebruikt wordt. 

 

 

Hot-oil 
De overige verwarming van de processen wordt geleverd door een 3-tal verwarmingsolie 
fornuizen, ook wel hot-oil fornuizen genoemd. 

• B575 
O Brandstof is aardgas. Tevens worden de afgezogen dampen van de inpak 

afdeling van de HCR sectie in deze hot-oil unit verwerkt. 

• B1915 
O Brandstof is aardgas. Tevens worden de afgezogen dampen van de inpak 

afdeling van de HCR sectie in deze hot-oil unit verwerkt. 

 

• B950/B1918 
O Brandstof is aardgas. 

 

Bovenstaande installaties zijn tezamen met tijdelijke equipment en de 
vervoersbewegingen, zowel op land als binnenwater, verantwoordelijk voor de stikstof 
emissies. 

 



 

 

 

 
 

Eastman Chemical Middelburg 

Overzicht plan locatie 

Referentie situatie 

De inrichting van Eastman bestaat uit twee secties: Hydro en HCR. De Hydro sectie is 
vergund ca. 1984 en de  HCR sectie is vergund in 1993. 

 

Referentiejaar 1994 

• De inrichting van Eastman draait op de Hydro-vergunning van 1984 en de HCR- 
vergunning van 1993. 

• De werkelijk uitgestoten NOx in heel 1994 was 23.800 kg. Daar er geen 
overtredingen bekend zijn past deze emissie binnen de vergunde situatie. 

 

Referentiejaar 2004 

• De inrichting van Eastman draait op de Hydro-vergunning van 1996 en de HCR- 
vergunning van 1993. 

• De vergunning van de Hydrosectie in 1996 omvat geen aanpassing van de 
vergunde NOx ruimte ten opzichte van de Hydro vergunning van 1984. De 
vergunning van 1996 was een actualisatie/revisie. 

•  Andere verleende vergunningen tussen 1994 en 2004 hebben geen invloed 
gehad op de vergunde NOx ruimte. 

• De werkelijk uitgestoten NOx in heel 2004 was 45.351 kg*. Daar er geen 
overtredingen bekend zijn past deze emissie binnen de vergunde situatie. 

 

* Deze hoeveelheid is inclusief de emissies afkomstig van de incinerator. Deze 
installatie was in 1994 nog niet aanwezig. In 2008 is er op de incinerator een 
stoomvormer geplaatst. Tot die tijd werden alleen de van de Hydro sectie afkomstige 
ventgassen verwerkt en werd er geen gebruik gemaakt van de hierbij vrijkomende 
warmte. 

 

In 2005 is deelrevisievergunning I (onderdeel HCR) vergund en in 2008 is 
deelrevisievergunning II (onderdeel Hydro) vergund. Dit waren actualisatievergunningen 
zonder uitbreiding of vermindering van NOx ruimte. 

 

Voor het overzicht van de NOx emissies in de referentie jaren zie ook bijlage 1 
 

Vergelijking van beide referentie jaren, 1994 en 2004, gebasseerd op de NOx emissie 
per ton geproduceerd product toont aan dit voor beide referentie jaren gelijk is. Dit 
ondanks het feit dat er een verschil is in de productie hoeveelheden en de NOx 
emissies. 

 



 

 

 

 
 

Eastman Chemical Middelburg 

Overzicht plan locatie 

Beoogde situatie 

De beoogde situatie komt overeen met situatie zoals beschreven in de 
revisievergunning aanvraag van mei 2020. De bijbehorende hoeveelheid stikstof is 
gebasseerd op de hoeveelheid stikstof welke in 2019 theoretisch maximaal geemiteerd 
had kunnen worden zonder de emissiegrenswaarden zoals opgenomen in de huidige 
WM vergunningen te overschrijden. Deze theoretische emissie is berekend op basis 
van de bij het verstoken van aardgas en vloeibare brandstoffen vrijkomende 
rookgassen. 

 

Zie bijlage 2 voor het overzicht en de uitgevoerde berekeningen. 
 

Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofemissie van de beoogde situatie lager is dan de 
vergunde stikstofemissie in de referenentie situatie 1994 en 2004, zie de Aerius verschil 
berekening. Wel is de beoogde situatie qua stikstofemissie hoger dan de feitelijke 
stikstofemissie in de referentiesituatie 2004. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE1 

 

 

Overzicht Nox emissies 

 
Onderstaand de feitelijl<e Nox emissies van 1994 en 2014  welke binnen de vergunde situatie van 1994 en 2004 mogelijk   waren. 

 

 

 

Jaar B1400A B1400B B575 B1915 B1918 B950 B1900 B1430 totaal 

noordketel zuidketel HO 1 HO 2 HO 3 HO 3 reformer incinerator 

Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) 

1994 8300  7400  1500  900  --  900  4800  -  23800 

2004 20329 8810 2350 1930 939 -- 4416 6577 45351 

 

 
Productie lioeveellneden 

Unit \ Jaar 1994 2004 

HCR 35372 ton 50010 ton 

Hydro 38693 ton 77551 ton 

solvenolen 14214 ton 17344 ton 

totaal 88279 ton 144905 ton 

 

Itotale NOX emissie 23800 kg 38774 kg ^ 

* =exclusief NOX emissie incinerator 

Nox per ton product 0.27 0.27 

 

 

Dus 2004 situatie is gelijk aan de 1994 situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

          

          
 

 

 
 

   
   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

Overzicht Nox emissies 
 

 

 

 

 
Jaar  B1400A  B1400B B575 B1915 B1918  B1900  81904  B1430 Tijdelijke equipment  Verkeer totaal 

noordketel zuidketel HO 1  HO 2  HO 3 reformer reformer Incinerator  (weg/binnenwater) 

Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) Nox (kg) 

2004 (referentie 

situatie) 20329 8810 2350 1930 939 4416 6577 45351 

2019(1) 6446 34516 1182 1244 663 -- 5423 8743 58217 

2019 (2) 1562 8336 1079 1332 367 -- 2010 2636 44 380 17746 

 

 
2019 (1) Theoretische hoeveelheid Nox emissie In 2019. Berekening zie Tab "2019" 

2019 (2) Daadv^erkelijke Nox emissie 2019 (bron milieujaarverslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

            

            
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

 
 

2019 

 
Rookgas noord Nox max. conc. bij O % 02 Theoretisch Nox emissie 

m3/kg cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal rookgas (m3) 

gas 1365420 31.65 7.6051  10384156 17052436.79 378 6445.8 

sol 4 282889 41.78 10.16238   2874826 

sol 13 42413 46.94 11.30274 479383.1 

Hydro LE 432984 30.43 7.65403   3314073 
 

 

 

Rookgas zuid 

m3/kg cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal 

gas 5944519 31.65 7.6051  45208661 91311955.25 378 34515.9 

sol 4 1354515 41.78 10.16238  13765096 

sotlS 1243212 46.94 11.30274  14051702 

Hydro LE     2389133 30.43 7.65403   18286496 
 

Rookgas incinerator 

m3/kg cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal 

gas 2509382 31.65 7.6051  19084101 23128978.7 

sol 13 357867 46.94 11.30274   4044878 
 

 
 

Rookgas HO 

m3 cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal 

HOI 1905334 31.65 7.6051  14490256 14490255.6 81.6 1182.4 

HO 2 1403232 31.65 7.6051  10671720 10671719.68 116.6 1244.3 

HO 3 747467 31.65 7.6051     5684561 5684561.282 116.6 662.8 

 
Reformer 

m3 cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal 

2322323 31.65 7.6051  17661499 17661498.65 116.6 2059.3 

 
Tailgas 

m3 cal. Waarde rookgas factor* hoeveelheid rookgas totaal 

12513544 9 2,305  28843719 28843718.92 

 

 
totaal 58216.5 

 

 

 

 
1 Rookgas (Nm3) vloeistoffen = 0.929 + 0.221 * cal. waarde 

2 Rookgas {Nm3) gasse^i = 0.199 + 0.234 * cal. vi/aarde 

 



 

 

 

 

 

 
Vergunning van 1983 Hydro 

 

 

Deze vergunning is op 5 juli 1983 afgegeven. Het betrof een vergunning onder voorschriften ingevolge 

de wet Geluidhinder voor het uitbreiden en wijzigen van een petrochemische industrie met een 

inrichting, waar harsen en koolwaterstofharsen worden gehydrogeneerd en gemethyleerd. 

Er is geen afschrift van deze vergunning terug gevonden. Aangezien het een vergunning onder 

voorschriften ingevolge de wet Geluidhinder betrof kan gevoeglijk worden aangenomen dat er geen 

voorschriften opgenomen waren ten aanzien van emissies. 

 



 

 
./.V, < 

 

 

 

 

 

 
Middelburg, 12 juli 1993 

nummer; 935508/829 

afd: Milieubeheer 

 

 

 

gedeputeerde staten van zeeland 

 
 

beschikken hierbij op het verzoek van Hercules B.V. te Middelburg    van 

15 januari 1993, ingekomen 18 januari 1993, waarin met overlegging van  

de vereiste stukken actualisering en uitbreiding van de vergunningen 

ingevolge de Hinderwet, de Wet in zake de luchtverontreiniging en de Wet 

geluidhinder voor de koolwaterstofhars (HCR)-fabriek wordt gevraagd. De 

uitbreiding behelst ongeveer een verdubbeling van de installaties voor 

productie van harsen, niet inbegrepen de inpak-faciliteiten, met dien 

verstande dat deze uitbreiding uitsluitend gebruikt zal worden voor 

productie van het Hercures A-type. 

De inrichting is gelegen aan de Herculesweg 35 te Middelburg, kadastraal 

bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 90. 

 
Ten aanzien van de aanvraag is het volgende overwogen: 

ADVIEZEN/BEZWAREN NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG 

Binnen de daarvoor gestelde ter mijn is naar aanleiding van de aanvraag 

een advies ingediend door burgemeester en wethouders van de gemeente 

Middelburg. Het advies van burgemeester en wethouders van Middelburg van 

15 februari 1993, kenmerk 93/984/SL is als volgt samen te vatten: 

 
In de vergunningaanvraag wordt een verruiming van de geluidvoorschriften 

aangevraagd. Volgens de in het kader van de sanering in 1991 uitgevoerde 

actualisatie van de geluidgegevens op het industrieterrein door het 

bureau Van Dorsser zou dit leiden tot een overschrijding van de geluid 

zone met meer dan 1 dB(A) op punt 1. Een verruiming van de geluidvoor 

schriften op dit punt is dan ook niet mogelijk. 

 
Ten aanzien van dit advies wordt het volgende opgemerkt: 

 
Eind maart 1993 is, in nauw overleg met de gemeente Middelburg, in het 

kader van het zonebeheerssysteem industrieterrein Arnestein opnieuw 

geactualiseerd. Na de actualisatie bleek dat de geluidbelasting van de 

overige industrie op punt 1 dusdanig is afgenomen dat de uitbreiding bij 

Hercules past binnen de zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 
u wordt verzocht bij de aanhaling van dit besluit dagtekening, nummer en afdeling nauwkeurig te vermelden  

 



 

 

 

 

 

 

 
ADVIEZEN/BEZWAREN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT 

 
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van het 

ontwerp—besluit geen adviezen en/of bezwaren ingediend. 

 
Verder is overwogen dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken 

gevaar, 

schade of hinder als bedoeld in artikel 13 van de Hinderwet, luchtver 

ontreiniging als bedoeld in artikel 27 van de Wet inzake de luchtver 

ontreiniging en geluidhinder als bedoeld in artikel 27 van de Wet 

geluidhinder voldoende kunnen worden ondervangen door de  hierna te 

noemen voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de gevraagde 

vergunningen te verlenen. 

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet 

algemene bepalingen milieuhygiëne uitgevoerd. 

De Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder 

en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten zijn in acht genomen. 

 
 

LEGES ƒ 27.193,- Gelet op het bovenstaande wordt besloten: 

 
 

aan Hercules B.V. te Middelburg de gevraagde vergunningen te 

verlenen met daaraan verbonden de voorschriften zoals deze in de 

bij dit besluit behorende bijlage zijn vermeld; 

 
II. de adviezen/bezwaren, voor zover daaraan niet door    de gestelde 

voorschriften is tegemoet gekomen, ongegrond te verklaren; 

 
III. te bepalen, dat de aanvraag met bijlagen deel uitmaakt van dit 

besluit, één en ander zoals op de bij dit besluit behorende en als 

zodanig gewaarmerkte bijlagen nader is aangegeven. 

 

 

 

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, 

namens de ze 

 
hoof   fd   ng mi    beheer, 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Voorschriften behorende bij de vergunningen ingevolge de Hinderwet, de Wet 

inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder van Hercules B.V. te 

Middelburg voor het actualiseren en uitbreiden van de HCR-fabriek. 

De aanduiding H, L, G of combinatie hiervan, geplaatst voor de navolgende 

voorschriften, geeft aan dat de betreffende voorschriften krachtens de 

Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging of de Wet geluidhinder, dan 

wel krachtens gezamenlijk genoemde wetten aan de onderhavige  vergunningen 

zijn verbonden. 

 
I.     Algemeen. 

 

 
H/L/G 1. Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, die meer  

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder 

normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet onmiddellijk 

melding worden gedaan aan de directie Milieu en Waterstaat van  

de provincie Zeeland te Middelburg (verder te noemen directie 

Milieu en Waterstaat) en de gemeente Middelburg. 

Er moeten maatregelen worden genomen waardoor bedoelde bedrijfs 

storingen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëin 

digd worden. 

Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de 

genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen 

om herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd 

aan de directie Milieu en Waterstaat, tenzij dit naar het  

oordeel van de bevoegde ambtenaar van de directie Milieu en 

Waterstaat niet noodzakelijk is. 

 
H/L/G 2. Van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die meer  

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan onder  

normale bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet  vooraf 

melding worden gedaan aan de directie Milieu en Waterstaat en de 

gemeente Middelburg. 

Ten aanzien van te treffen maatregelen ter voorkoming of beper 

king van milieubeïnvloeding als gevolg van bedoelde bedrijfsac 

tiviteiten, moet worden voldaan aan door de directie Milieu en 

Waterstaat te stellen nadere eisen. 

 
H       3.  Indien, op welke wijze dan ook, nadat deze vergunning van kracht 

is geworden, bodemverontreiniging optreedt of is o pgetreden, of 

wordt vermoed moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de direc 

tie Milieu en Waterstaat en de gemeente Middelburg. 

Voorts moeten maatregelen worden genomen om verdere verontreini 

ging te voorkomen; de opgetreden verontreiniging moet,  in 

overleg met de directie Milieu en Waterstaat, ongedaan worden 

gemaakt; ondergrondse tanks en/of leidingen die ten gevolge van 

de opgetreden bodemverontreiniging kunnen zijn aangetast moeten 

op aantasting worden gecontroleerd en indien nodig worden 

hersteld of vervangen. Ten aanzien van te verrichten onderzoek 

naar aard en omvang van de verontreiniging en te nemen maatrege 

len om de verontreiniging ongedaan te maken moet worden voldaan 

aan door de directie Milieu en Waterstaat te stellen nadere 

eisen. 

Het hiervoor bepaa lde is niet van toepassing op ernstige bodem 

verontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin 

van de Wet bodembescherming. 
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Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de onder 

havige uitbreiding moet, in overleg met de directie Milieu en 

Waterstaat, de bodem van het deel van de inrichting waarbinnen  

de onderhavige uitbreiding wordt gerealisee rd, zijn onderzocht. 

De resultaten van dit onderzoek dienen als referentiekader voor 

het vaststellen van eventuele toekomstige bodemverontreiniging. 

Ten aanzien van aard en omvang van dit onderzoek moet worden 

voldaan aan door de hoofdingenieur-directeur van de directie 

Milieu en Waterstaat te stellen nadere eisen. 

 
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 

hebben mogen uitsluitend worden verricht door daartoe opgeleid  

en terzake kundig personeel volgens daartoe door de verantwoor 

delijke bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies. 

Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en in- 

structies nxet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgewe 

ken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de 

verantwoordelijke bedrijfsleiding. 

 
De goede werking van beveiligings- en alarmeringsapparatuur, met 

inbegrip van veiligheidskleppen, die van belang is voor het 

vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu, moet regelmatig 

worden gecontroleerd volgens een daartoe opgesteld schema. De 

resultaten van de controles moeten worden vastgelegd in een 

rapport dat tenminste 2 jaar moet worden bewaard. 

 
Alle installaties en voorzieningen waarop deze vergunningen 

betrekking hebben moeten steeds in goede staat verkeren. 

Van de werkzaamheden die er toe leiden dat hieraan wordt vol 

daan, zoals inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, moet op 

overzichtelijke wijze administratie worden bijgehouden. Desge 

vraagd moet aan de bevoegde ambtenaren van de directie Milieu en 

Waterstaat inzage worden verschaft van deze administratie. 

 
De onderhavige uitbreiding moet worden verwerkt in het voor de 

gehele inrichting geldende noodplan. Dit gewijzigde noodplan 

moet,  voordat  de  onderhavige  installatie  in  bedrijf  wordt 

gesteld, ter kennisname worden overgelegd aan de directie Milieu 

en Waterstaat. 

 
Procesapparatuur en opslagtanks voor brandbare vloeistoffen 

alsmede de laad-/losinstallaties voor tankauto's moeten ter 

beveiliging tegen blikseminslag, alsmede voor de afvoer van 

statische elektriciteit, op doelmatige manier zijn geaard; de 

aarding moet voldoen aan de richtlijnen voor bliksemafleiderin 

stallaties  volgens  NEN  1014,  uitgave  1971.  De  aarding van 

^P^^^Qbanks moet jaarlijks, en de aarding van procesapparatuur 

moet elke 2 jaar worden geïnspecteerd. 

Ter voorkoming van el ektrostatische oplading moet tevens worden 

voldaan aan het gestelde in de Rivepro-richtlijn "Gevaren van 

statische elektriciteit in de procesindustrie". 
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H  10.  Het rioleringssysteem  moet  steeds in goede staat  verkeren.  

Lekkage, met als mogelijk gevolg bodemverontreiniging, moet 

voorkomen worden. 

Daartoe moet het rioleringssysteem voorzover hierin stoffen 

kunnen komen welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, 

periodiek geïnspecteerd worden. 

De opzet voor het periodieke controle/inspectiesysteem van het 

ondergrondse stelsel moet drie maanden na het van kracht worden 

van deze vergunning ter kennisname aan de directie Milieu en 

Waterstaat worden overgelegd. 

Ten aanzien van de inspecties moet worden voldaan aan door de 

hoofdingenieur-directeur van de directie Milieu en Waterstaat te 

stellen nadere eisen. 
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II. Gasflessen. 

 

 
H/L  1.  Ten aanzien van constructie en beproeving van gasflessen moet   

steeds worden voldaan aan de eisen hieromtrent welke voort 

vloeien uit de "Wet gevaarlijke stoffen". 

 
2. Gasflessen moeten ordelijk en per soort gescheiden worden 

opgeslagen op een speciaal daartoe ingerichte plaats. Dit geldt 

ook voor lege gasflessen. 
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Drukvaten - nieuw. 

 

 
1.  Elk vast opgesteld toestel, geen leiding zijnde, dat volgens  

blad G 0402 van de door de Dienst voor het Stoomwezen, Ie 

district te Breda (verder te noemen Dienst voor het St oomwezen) 

gehanteerde "Regels voor toestellen onder druk" moet worden 

aangemerkt als drukvat, waarvoor een keuring is vereist, moet 

door de Dienst voor het Stoomwezen zijn goedgekeurd op grond van 

genoemde "Regels voor toestellen onder druk". 

 
2. De vergunninghouder is ter uitvoering van het gestel de in voor 

schrift III.1 verplicht tot: 

a. het verstrekken van constructietekeningen, sterkteberekenin 

gen en technische gegevens van de betreffende vaten aan de 

Dienst voor het Stoomwezen; 

b. het opvolgen van door de Dienst van het Stoomwezen  ten 

aanzien hiervan gegeven aanwijzingen en/of voorschriften. 

 
3. Voordat een drukvat als bedoeld in voorschrift III.1 in gebruik 

wordt gesteld, moet hiervoor, mede op grond van de uitkomsten  

van het nader onderzoek, zijnde het onderzoek met betrekking tot 

de opstelling, de inrichting en de uitrusting van het drukvat, 

door de Dienst voor het Stoomwezen schriftelijk toestemming zijn 

gegeven. De door de Dienst voor het Stoomwezen af te geven 

documenten: "bewijs van onderzoek en beproeving" en "verklaring 

van geen bezwaar", moeten zo spoedig mogelijk ter plaatse 

aanwezig zijn. 

 
4. Zonder toestemming van de Dienst voor het Stoomwezen mogen aan  

een drukvat als bedoeld in voorschrift III.1 geen wijzigingen of 

reparaties worden uitgevoerd. 

 
5.  Elke 6 jaar moeten drukvaten als bedoeld in voorschrift III.1 

met toebehoren, worden herkeurd ten genoegen van de Dienst voor 

het Stoomwezen, tenzij de Dienst voor het Stoomwezen schrifte 

lijk heeft ingestemd met een langere herkeuringsperiode. De 

Dienst voor het Stoomwezen kan, als daar aanleiding voor is, een 

kortere herkeuringsperiode dan 5 jaar eisen. Binnen 2 maanden na 

afloop van elk kalenderjaar moet omtrent  de stand  van    zaken 

t.a.v. de uitvoering van de ze herkeuringen worden gerapporteerd 

aan de Dienst voor het Stoomwezen en aan de directie Milieu en 

Waterstaat. 

 
6. Van alle aan een drukvat verrichte wijzigingen, reparaties, 

onderzoekingen en beproevingen moet een gedagtekende omschrij 

ving worden opgetekend in een daartoe aan te leggen register. 

 
7. Van elk falen van een drukvat, of onderdelen daarvan, moet 

onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de Dienst voor het 

Stoomwezen en bij de directie Milieu en Waterstaat. 

 



 

 

 

 

 
6 

 

IV. Drukvaten - bestaand. 

 

 
H/L 1. Drukvaten, met toebehoren, waarvoor door  de Dienst  voor  het 

Stoomwezen een "verklaring van geen bezwaar" en/of "bewijs van 

onderzoek en beproeving" is afgegeven, moeten elke 6 jaar worden 

herkeurd ten genoegen van de Dienst voor het Stoomwezen, tenzij 

de Dienst voor het Stoomwezen schriftelijk heeft ingestemd met 

een langere herkeuringsperiode. De Dienst voor het Stoomwezen 

kan, als daar aanleiding voor is, een kortere herkeuringsperiode 

dan 6 jaar eisen. Binnen 2 maanden na afloop van elk kalender 

jaar moet omtrent de stand van zaken ten aanzien van de uitvoe 

ring van deze herkeuringen worden gerapporteerd aan de Dienst 

voor het Stoomwezen en aan de directie Milieu en Waterstaat. 

 
H/L   2.   Zonder toestemming van de Dienst voor het Stoomwezen mogen aan   

een drukvat als bedoeld in voorschrift IV.1 geen wijzigingen of 

reparaties worden uitgevoerd. 

 
H/I' 3. Van alle aan een drukvat verrichte wijzigingen, reparaties, 

onderzoekingen en beproevingen moet een gedagtekende omschrij 

ving worden opgetekend in een speciaal daartoe aan te leggen 

register. 

 
H/I' 4. Van elk falen van een drukvat, of onderdelen daarvan,  moet 

onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de Dienst voor het 

Stoomwezen en bij de directie Milieu en Waterstaat. 
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Bovengrondse opslagtanks 

 

 
a. Opslagtanks nieuw, met een inhoud groter dan 100 m^. 

1 

1. In het te bebouwen terrein moet ten genoegen van de Dienst 

Stadsontwikkeling van de gemeente Middelburg een voldoende 

uitgebreid grondonderzoek worden uitgevoerd. 

 
2. Het in voorschrift V.1 bedoelde onderzoek  moet ondermeer  

over de opbouw van de grondlagen, zowel in horizontale zin 

als in verticale zin, alsmede over de eigenschappen van deze 

lagen voldoende gegevens verschaffen, op grond waarvan een 

verantwoorde zettingsprognose kan worden gemaakt. 

 
3. De resultaten van het in voorschrift V.1 bedoelde onderzoek, 

alsmede de daaruit voortvloeiende adviezen ten aanzien van  

de fundering moeten in een rapport worden opgenomen. 

 
4. Met de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat het 

in voorschrift V.3 genoemde rapport door de Dienst Stadsont 

wikkeling is goedgekeurd. 

 
5.  Het ontwerp en de constructie van elke tank moeten tenminste 

voldoen aan een Nederlandse norm of een internationaal 

erkende norm, zoals de vigerende Standard 650 van het 

A(merican) P(etroleum) I(nstitue), de B(ritish) S(tandard) 

2654, of de D(eutsche) I(ndustrie) N(ormen) 4119. 

 
6. Het materiaal voor de tankwand en voor de eventueel toe te 

passen bodemringplaten moet worden geleverd met  tenminste 

een 3.I.B. certificaat volgens DIN-50049. De materialen 

moeten zodanig zijn gemerkt, dat ident ificatie met de bijbe 

horende keuringsrapporten tijdens de bouw is verzekerd. 

 
7. De goede kwaliteit van het laswerk moet worden aangetoond  

door middel van niet-destructief onderzoek. 

 
8. Het in voorschrift V.7 bedoelde onderzoek moet, indien de 

gekozen norm hierover geen voorschriften bevat, worden 

uitgevoerd, zoals aangegeven in de vigerende Standard 650  

van het A.P.I., met dien verstande, dat de filmlengte per 

opname steekproefsgewijs onderzoek tenminste 250 millimeter 

moet bedragen. 

 
9. De tank moet onder toezicht van een door de directie Milieu  

en Waterstaat aanvaarde keuringsinstantie worden vervaar 

digd. Dit toezicht moet worden uitgeoefend aan de hand van 

een vooraf opgesteld en door de directie Milieu en Water 

staat goedgekeurd inspectieprogramma. 

 
10. Een tank mag niet in gebruik worden genomen dan nadat door  

de keuringsinstantie een certificaat, i.c. een verklaring, 

dat de tank aan de constructie-eisen voldoet, is  afgegeven. 
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Dit certificaat moet tenminste gebaseerd zijn op de inspec 

tie-bevindingen met betrekking tot: 

 
a. de materialen (certificaten); 

b. de lasmethoden en de lasuitvoering; 

c. de in- en uitwendige controle; 

d. het niet-destructief onderzoek; 

e. de hydrostatische beproevingen; 

f. de eventuele isolatie. 

 
11. Elke opslagtank met een inhoud van 100 m^ of meer moet 

regelmatig worden geïnspecteerd. Daartoe moet een inspectie 

programma worden opgesteld, dat binnen 6 maanden na inge 

bruikname van de tank ter goedkeuring moet worden voorgelegd 

aan de directie Milieu en Waterstaat. Belangrijke wijzigin 

gen in dit programma moeten eveneens ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de directie Milieu en Waterstaat. 

Voor de inspectietermijn, de inspectiemethode en de inter 

pretatie van de verkregen gegevens dient het gestelde in 

onderdeel 6.3. ("Inspectie van tanks") van CPR 9-3 "Vloeiba 

re aardolieprodukten - bovengrondse opslag - grote installa 

ties" als leidraad te worden aangehouden. 

Binnen 2 maanden na afloop van elk kalen derjaar moet omtrent 

de stand van zaken ten aanzien van de periodieke inspectie 

van opslagtanks schriftelijk worden gerapporteerd aan de 

directie Milieu en Waterstaat. 

 
12. Van alle aan een tank verrichte wijzigingen, reparaties, 

onderzoekingen en beproevingen moet een gedagtekende om 

schrijving worden opgetekend in een speciaal daartoe aan te 

leggen register, dat te allen tijde aan controlerende ambte 

naren van de directie Milieu en Waterstaat moet kunnen  

worden getoond. 

 
13. Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden zullen worden 

verricht of wanneer een onderzoek uitwijst dat de sterkte  

van de tank is aangetast, moet dit aan de directie Milieu en 

Waterstaat worden gemeld. 

 
Opslagtanks bestaand. 

 
1. Ten aanzien van periodieke inspectie van de bestaande op 

slagtanks blijft het voorschrift behorend bij besluit 

nr. 13 20/100 d.d. 25 september 1990 van Gedeputeerde Staten 

van Zeeland onverkort geldig. 
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VI. Laad-/losinstallaties. 

 

 
H  1. De laad- en  losactiviteiten  mogen  alleen  plaatsvinden op  de 

daartoe speciaal ingerichte laad- en losplaats. 

 
H 2. De laad- en losplaats moet zijn voorzien van een vloeistofdicht 

oppervlak, dat bestand is tegen het te verladen produkt en 

zodanig zijn uitgevoerd dat gemorst produkt gemakkelijk  kan 

worden opgevangen en verwijderd. 

 
H/L 3. Los-/laadslangen moeten een  barstdruk  hebben  van  tenminste  

viermaal de hoogst voorkomende werkdruk; zij moeten jaarlijks 

worden beproefd op 1,5 maal de hoogst voorkomende werkdruk. 

Van elke beproeving moet een gedagtekende omschrijving worden 

aangetekend in een register. 

 
H/L 4. Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen, moet zijn 

voorzien van een duidelijk opschrift, waaruit blijkt voor welk 

produkt het aansluitpunt wordt gebruikt. 
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Opslag van vaten. 

 

 
1.  De opslag van vaten, gevuld met vloeistoffen,   moet plaatsvinden 

op een vloeistofdichte vloer met gecontroleerde vloeistofafvoer. 

De opslag van vaten, gevuld met vaste stoffen moet plaatsvinden  

op een verharde ondergrond. 

 
2. Aan de buitenzijde van elk opgeslagen vat dient op een duidelijk 

zichtbare plaats, de samenstelling van de inhoud van het vat te 

zijn aangegeven. 

 
3. Er moet op overzichtelijke wijze administratie worden bijgehouden 

van; 

a. het aantal opgeslagen vaten; 

b. de samenstelling van de inhoud van de vaten; 

O. de aan- en afvoer van de vaten. 

Desgevraagd moet aan de bevoegde ambtenaren van de directie 

Milieu en Waterstaat inzage worden verschaft van dit register. 

 
4. De inhoud van beschadigde of lekke vaten moet onmiddellijk worden 

overgebracht in een deugdelijke emballage. 

 
5. De vaten moeten op  pallets worden opgeslagen. Kunststofvaten  

mogen maximaal 2 hoog en metalen vaten maximaal 3 hoog worden 

opgestapeld (met pallets ertussen), mits het gewicht dit toelaat. 

De pallets moeten zodanig zijn geplaatst dat elke pallet steeds 

bereikbaar is met een vorkheftruck. 

 
6. Het vullen en legen van vaten mag uitsluitend plaatsvinden op 

plaatsen die voorzien zijn van een vloeistofdicht oppervlak, dat 

bestand is tegen het te verhandelen produkt en zodanig is uitge 

voerd dat gemorst produkt gemakkelijk kan worden verwijderd. 
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VIII. Luchtverontreiniging. 

 
 

L   1.  Binnen 2 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet aan de    

directie Milieu en Waterstaat een overzicht worden verstrekt van 

de door de HCR-fabriek in dat ka lenderjaar per bron veroorzaakte 

emissies in ton/jaar van koolwaterstoffen, NO^ en SOj. Hierbij 

moet een toelichting worden verstrekt omtrent de herkomst van  

deze emissiegegevens. 

 
L   2.  Met betrekking tot de uitworp van luchtverontreinigende stoffen   

geldt dat de in de volgende tabel vermelde waarden niet mogen 

worden overschreden. 

 
emissiepunt stof concentratie hoeveel 

heid 

 

Z-403 flaker dust  koolwaterstoffen  75 mg/nm^   0,5 kg/h 

scrubber 

M-401 dust collector     harsstof       25 mg/nm^    0,4 kg/h B-

515 hete oliefornuis  NO^ 175 mg/nm^    0,2 kg/h 

 
De in deze tabel vermelde waarden moeten worden beschouwd als 

gemiddelden over een half uur. 

De vermelde maximale NO^-concentratie geldt voor droog rookgas 

met een volumegehalte aan zuurstof van 3 procent; bij controle 

moet de gemeten concentratie dus worden herleid tot de concen 

tratie in rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van 3 

procent, na aftrek van het volume van het erin aanwezige water, 

berekend als waterdamp. 

 
L    3.   Ter controle van het gestelde in voorschrift VIII.2 met betrek  

king tot emissiepunt Z-403 en M-401 dienen metingen te worden 

uitgevoerd. Hierbij moet worden voldaan aan door de directie 

Milieu en Waterstaat te stellen nadere eisen. 

Indien bij meting een overschrijding van in voorschrift VIII.2 

gestelde waarden wordt vastgesteld moet dit worden gemeld aan de 

directie Milieu en Waterstaat. 

 
4. Overeenkomstig de NER (Nederlandse Emissie Richtlijnen) dient de 

emissie van de M-401 voor 1 januari 1996 gesaneerd te    worden. 

' 'Y Daarom dient uiterlijk 1 maart 1995 een plan van aanpak m.b.t. 

dit emissiepunt aan de directie Milieu en Waterstaat te worden 

^ overgelegd, waarin wordt uiteengezet op welke wijze de emissie- 

reductie het beste verwezenlijkt kan worden. 

 
L     5.   Er moet onderzoek worden verricht naar m ogelijkheden tot reduc 

tie van de ongereinigde emissie ten gevolge van het drumvullen  

in de  pack-out  afdeling. De onderzoeksresultaten  dienen  voor 

1 januari 1994 aan de directie Milieu en Waterstaat te worden 

verstrekt. 
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De werking van de scrubbers Z-505, Z-201, Z-211, Z-216 en Z-218 

moet regelmatig worden gecontroleerd. Ten aanzien van de wijze 

waarop deze controles worden uitgevoerd moet worden voldaan aan 

door de directie Milieu en Waterstaat te stellen nadere eisen. 

 
Ter beperking van emissies van koolwaterstoffen tengevolge van 

lekkage, dienen installatie-onderdelen waar lekkage kan optreden 

regelmatig te worden geïnspecteerd en geconstateerde lekkages zo 

snel mogelijk te worden verholpen. Daartoe moet een schema  

worden opgesteld dat uiterlijk 1 jaar nadat deze vergunning van 

kracht is geworden ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de 

directie Milieu en Waterstaat. Van de werkzaamheden die hieruit 

voortvloeien moet op overzichtelijke wijze administratie worden 

bijgehouden. Desgevraagd moet aan bevoegde ambtenaren van de 

directie Milieu en Waterstaat inzage worden verschaft van deze 

administratie. 

 
Het ontgassen van vaten, tanks en leidingen voor re paraties of 

inspecties moet geschieden via het centrale ventgassysteem. 

 



 

 

 
13 /VV- f) I , C -iTJ? /3 ij.) 

IX, Gelu id. 

 

 
1. Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door Hercules inclu  

sief de uitbreiding van de HCR-fabriek mag, op d^op bijgevoegde 

tekening aangegeven punten, niet meer bedragen^^dan: 

 
49 dB(A) op punt 1 

59 dB(A) op punt 2 

56 dB(A) op punt 3 

61 dB(A) op punt 4 

61 dB(A) op punt 5 

 
2.  Het door de inrichtingnxeVoptzaakte  eqTjivalente geluidsniveau 

(LAeq) onder bijzonder^^ibedpajfsomstandigheden, zoals opstarten, 

uit be drijf gaan, storWigefn e.d. van de in de inrichting aanwe 

zige installaties, mag de toegestane equivalente geluidsniveaus 

volgens voorschrift\l)^l met niet meer dan 5 dB(A) overschrij 

den. fV 

 
3.a. Door of vanweg^ vergunninghoudster moeten metingen worden 

verricht ter beuling van het bro nvermogen (LW) van de onderha 

vige uitbreid^g. 

 

b. De rai rtafge van de metingen moet aan de hoofdingenieur-direc- 

tSur  e directie Milieu en Waterstaat worden gezonden. 

 
aanzien van meetmethoden, frequentie van de metingen en de 

aPBprtage, moet worden voldaan aan door de hoofdingenieur- 

fecteur van de directie Milieu en Waterstaat te stellen nadere 

sen. 

 
Binnen 6 maanden na inbedrijfname van de uitbreiding moeten de 

onder voorschrift IX.3a genoemde metingen voor de eerste maal 

zijn uitgevoerd en gerapporteerd. 

 
Meting en beoordeling van geluidsniveaus, ten behoeve van 

controle van het in de voorschriften IX.1, IX.2 en IX.3 gestel 

de, dient te geschieden volgens methode C uit de 'Handleiding 

Meten en Rekenen Industrielawaai', I.C.G.-rapport IL-HR-13-01, 

uitgave maart 1981. 

 
Toelichting: 

Tonaal geluid moet met 5 dB( A) worden verhoogd, alvorens te worden 

getoetst. 

De metingen dienen op een hoogte van 5 meter te worden uitgevoerd. 

Voor meteocorrecties gelden, onder normale bedrijfsomstandigheden 

de volgende richtwaarden: 

meetpunt 1: Cm = 4.4 dB(A) 

meetpunt 2: Cm = 3.8 dB(A) 

meetpunt 3: Cm = 3.8 dB(A) 

meetpunt 4: Cm = 3.3 dB(A) 

meetpunt 5: Cm = 3.3 dB(A) 
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Provincie Zeeland 

Middelburg, 30 mei 1996 

nummer: 965872/2570 

afd: milieuhygiëne 

 

 

 
 

gedeputeerde staten van zeeland 

WET MILIEUBEHEER 

 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland met betrekking tot de 

aanvraag van Hercules B.V. te Middelburg van 8 januari 1996 om een 

actualiseringsvergunning voor de hydrogenatiefabriek, de utilities 

afdeling, werkplaatsen, magazijnen, laboratoria en opslagtanks. 

 
Op 9 januari 1996 is een aanvraag ontvangen van Hercules B.V. te 

Middelburg waarin een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt 

gevraagd ten behoeve van het actualiseren van de eerder verleende 

vergunningen voor de hydrogenatiefabriek, de utilities afdeling, 

werkplaatsen, magazijnen, laboratoria en opslagtanks. 

De inrichting is gelegen aan de Herculesweg 35 te Middelburg, kadastraal 

bekend gemeente Middelburg, sectie M, no. 90. 

 
De aanvraag is beoordeeld met inachtneming van het gestelde in   artikel 

8.8 van de Wet milieubeheer en het in het kader van het doelgroepenbe 

leid door Hercules opgestelde Bedrijfsmilieuplan ( bmp) over de periode 

1993-1996. 

Dit heeft ertoe geleid dat, aanvullend op hetgeen vermeld is in de 

aanvraag, ten aanzien van de volgende milieu-aspecten eisen worden 

gesteld in de vergunning. 

 
Luchtverontreiniging 

 
De emissies naar de lucht worden bestreden met de stand der techniek en 

voldoen aan de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR). 

Hierop is echter één uitzondering, namelijk de emissie van de packout 

scrubber S-1830. 

 
De grootte van deze emissie kan op dit moment niet op een eenduidige 

wijze worden vastgesteld. Hiertoe ontbreekt een geschikte meetmethode, 

geen enkele meettechniek gaf betrouwbare resp. dupliceerbare resultaten 

te zien. 

In voorschrift II.9 is een onderzoeksverplichting opgenomen welke als 

doel heeft dat er vóór 1 november 1996 duidelijkheid is over de te 

hanteren meetmethode voor het meten van de optredende emissies. De 

onderzoeksplanning moet binn en 1 maand na het verlenen van deze vergun 

ning worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

 

 

 

 

 
I 
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Ondanks de onduidelijkheid op het gebied van de meetmethode is het 

duidelijk geworden dat de emissies van de packoutscrubber gereduceerd 

moeten worden. Tot op heden is er alleen gekeken naar de mogelijkheden 

om de huidige installatie aan te passen zonder dat da arbij de geschikt 

heid van de installatie zelf ter discussie is gesteld. 

In voorschrift II.8 is er een onderzoeksvoorschrift o pgenomen welke als 

doel heeft dat de emissie van de packout scrubber S-1830 gereduceerd 

moet worden. Het uit te voeren onderzoek moet 2 sporen tegelijk bevat 

ten. Bij het ene spoor moet er gekeken worden naar de mogelijkheden om  

de huidige installatie aan te passen zodat de emissie gereduceerd kan 

worden. Bij het andere spoor moet er onderzoek verricht worden naar de 

technische mogelijkheden tot het installeren van nieuwe emissiebeperken- 

de technieken. 

In het uit te voeren onderzoek moeten deze beide sporen tegelijk worden 

onderzocht. Binnen 1 maand na het verlenen van d eze vergunning moet een 

uitgebreide onderzoeksplanning worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

Vóór 1 oktober 1996 moet er gerapporteerd worden over de tussentijdse 

resultaten van dit onderzoek. De definitieve resultaten van het onder 

zoek en het voorstel tot het nemen van emissiereducerende maatregelen 

moeten vóór 1 februari 1997 aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

 

Energie 

 
Het bedrijfsenergieplan (bep) van Hercules is als bijlage aan de 

vergunningaanvraag toegevoegd. Op verzoek van de direc tie Ruimte, Milieu 

en Water heeft Novem een advies uitgebracht over dit bep. Uit dit advies 

blijkt dat op verzoek van Novem het bep op enige punten is bijgesteld. 

In voorschrift X.4 is opgenomen dat er jaarlijks gerapporteerd moet 

worden over de stand van zaken met betrekking tot de stud ie en onderzoek 

naar potentiële energiebesparende opties. Hierbij moet tevens worden 

aangegeven of er op grond van de resultaten tot zekere maatregelen is 

besloten. 

 
Geluid 

 
De geluidsvoorschriften voor de hydrogenatiefabriek enz. zijn opgenomen 

in een ambtshalve wijziging van de vergunningen van Hercules (besluit  

van 1 maart 1996, nr. 962490/2528), waarin aanvullende geluidsvoor 

schriften zijn opgenomen voor de gehele inrichting. 

 

Geen van deze milieugevolgen kan reden zijn de gevraagde vergunning te 

weigeren. 

 
Adviezen/bedenkingen 

 
Bij brieven van 8 februari 1996 en 22 maart 1996 he bben burgemeester en 

wethouders van de gemeente Middelburg naar aanleiding van de aanvraag 

geadviseerd met betrekking tot de brandbestrijding en de daarvoor 

benodigde voorzieningen. 

Aan dit advies is tegemoet gekomen door het stellen van voorschrift X.6, 

waarin het opstellen van een brandbestrijdingsplan wordt voorgeschreven. 

 
Er worden thans geen ontwikkelingen verwacht die uit een oogpunt van 

milieubescherming van belang zijn. 

Het verlenen van de ge vraagde vergunning is niet in strijd met het voor 

de periode 1995-1999 vastgestelde Zeeuws Milieubeleidsplan "Kerend Tij 

Twee". 

Bij de totstandkoming van deze beschikking is Afdeling 3.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht in acht genomen. 
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Gelet op het voorgaande besluiten Gedeputeerde Staten van Zeeland: 

 

 
I. aan Hercules B.V. te Middelburg de gevraagde vergunning te verlenen 

met daaraan verbonden de voorschriften, zoals deze in de bij dit 

besluit behorende bijlage zijn vermeld; 

 
II. te bepalen, dat de aanvraag met bijlagen deel uitmaakt van dit 

besluit, één en ander zoals op de bij dit besluit behorende en als 

zodanig gewaarmerkte bijlagen nader is aangegeven. 

 
 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, 

namens deze, 

 
de directeur Directie Ruimte, Milieu en Water, 
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Voorschriften behorende bij de actualiseringsvergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer van Hercules B.V. te Middelburg voor de hydrogenatiefa- 

briek, utilities-afdeling, opslagtanks, werkplaatsen, magazijnen en 

laboratoria. 

 
 

I. Algemeen 

 
1. Van bedrijfsstoringen of bijzondere omstandigheden, die  meer 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dan onder normale 

bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet zo spoedig mogelijk 

melding worden gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water van 

de provincie Zeeland te Middelburg (verder te noemen directie 

Ruimte, Milieu en Water). 

Er moeten maatregelen worden genomen waardoor bedoelde bedrijf ssto 

ringen of bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk beëindigd 

worden. 

Ten aanzien van deze maatregelen moet worden voldaan aan door de 

directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

Over toedracht, oorzaak, gevolgen van het gemelde voorval en de 

genomen maatregelen, alsmede over eventueel te nemen maatregelen om 

herhaling te voorkomen moet schriftelijk worden gerapporteerd aan  

de directie Ruimte, Milieu en Water, indien de bevoegde ambtenaar 

van de directie Ruimte, Milieu en Water dat verzoekt. Het hiervoor 

bepaalde is niet van toepassing op ongewone voorvallen als bedoeld 

in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. 

 
2. Van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die  meer  

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben d an onder normale 

bedrijfsomstandigheden is toegestaan, moet vooraf melding worden 

gedaan aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

Ten aanzien van te treffen maatregelen ter voorkoming of beperking 

van milieubeïnvloeding als gevolg van bedoelde bedrijfsactivitei 

ten, moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en 

Water te stellen nadere eisen. 

 
3. Indien, op welke wijze dan ook, bodemverontreiniging ontstaat, is 

ontstaan of vermoedelijk is ontstaan, nadat deze vergunning van 

kracht is geworden, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan 

de directie Ruimte, Milieu en Water. 

Voorts moeten maatregelen worden genomen om verder e verontreiniging 

te voorkomen; de opgetreden verontreiniging moet, in overleg met de 

directie Ruimte, Milieu en Water, ongedaan worden gemaakt; onder 

grondse leidingen die ten gevolge van de opgetreden bodemverontrei 

niging kunnen zijn aangetast moeten op aantasting worden gecontro 

leerd en indien nodig worden hersteld of vervangen. Ten a anzien van 

te verrichten onderzoek naar aard en omvang van de verontreiniging 

en te nemen maatregelen om de verontreiniging ongedaan te maken  

moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te 

stellen nadere eisen. 

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op ernstige bodemver 

ontreiniging ten gevolge van een onge woon voorval in de zin van de 

Wet bodembescherming. 

 
4. Vaten, jerry-cans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen 

verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeer 

olie, koelvloeistoffen, e.d,, moeten worden bewaard boven een bak  

of een vloeistofdichte vloer met voldoende opvangcapaciteit. 

 
Dit voorschrift geldt niet voor kleine werkvoorraden tot   maximaal 
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100 liter, mits deze op of boven een vloeistofdichte vloer zijn ge 

plaatst. 

 
5. Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten 

onmiddellijk verwijderd worden, bijvoorbeeld door middel van een 

deugdelijk absorptie-middel. 

 
6. Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu  kunnen 

hebben mogen uitsluitend worden verricht door daartoe opgeleid en 

terzake kundig personeel volgens daartoe door de verantwoordelijke 

bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies. Ten 

aanzien van deze voorschriften en instructies moet worden voldaan 

aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere 

eisen. 

Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en in 

structies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, 

dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de verant 

woordelijke bedrijfsleiding. 

 
7. De goede werking van beveiligings- en alarmeringsapparatuur, met 

inbegrip van veiligheidskleppen, die van belang is voor het vermij 

den van nadelige gevolgen voor het milieu, moet r egelmatig worden 

gecontroleerd. 

De resultaten van de controles moeten worden vastgelegd in een 

rapport dat tenminste 2 jaar moet worden bewaard. T en aanzien van 

deze controles moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, 

Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
8.  Procesapparatuur en opslagtanks voor brandbare vloeistoffen alsmede 

de laad-/losinstallaties voor tankauto's moeten ter beveiliging 

tegen blikseminslag, alsmede voor de afvoer van stati sche elektri 

citeit, op doelmatige manier zijn geaard; de aarding moet voldoen 

aan de richtlijnen voor bliksemafleiderinstallaties volgens NEN 

1014, uitgave 1971. 

De aarding moet regelmatig worden geïnspecteerd. 

Ten aanzien van deze inspecties moet eveneens worden voldaan aan  

het hieromtrent bepaalde in NEN 1014. Het op grond hiervan op te 

stellen inspectierapport dient tenminste 5 jaar te worden bewaard. 

Ter voorkoming van elektrostatische oplading moet   tevens worden 

voldaan aan het gestelde in de Rivepro-richtlijn "Gevaren van 

statische elektriciteit in de procesindustrie", tweede druk, 1991. 

 
9. Het rioleringssysteem moet, voorzover hierin stoffen kunnen komen 

welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, steeds  in goede 

staat verkeren, zodat bodemverontreiniging, ten gevolge van lekkage 

voorkomen wordt. Ter controle hiervan moeten de betreffende delen 

van het rioleringssysteem periodiek geïnspecteerd worden overeen 

komstig het beheersplan proces sewersys teem dd. 12 mei 1995 (versie 

95her.001). 

Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet er gerappor 

teerd worden over de resultaten van de inspecties die in dat 

kalenderjaar hebben plaatsgevonden en over de werkzaamheden die in 

het daaropvolgende kalenderjaar zul len worden uitgevoerd. 

 
De resultaten van de inspecties moeten worden vastgelegd in een 

rapport, dat tenminste 10 jaar moet worden bewaard. 

Ten aanzien van deze inspecties en de rapportage daaromtrent moet 

worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te 

stellen nadere eisen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Ontwerp en constructie van nieuwe installaties en voorzieningen 

moeten op zodanige wijze geschieden dat nadelige gevolgen van het 

milieu na in gebruikname, zoveel mogelijk worden beperkt. 

De hiertoe te volgen werkwijze moet tijdig, d.w.z. ruim voordat met 

de bouw begonnen wordt, ter beoordeling worden voorgelegd aan de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
Ten aanzien hiervan moet worden voldaan aan door de directie 

Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
 

II. Luchtverontreinioing 

 
1. Met betrekking tot de uitworp van luchtverontreinigende componenten 

geldt dat de in de volgende tabel vermelde waarden niet  mogen 

worden overschreden. 

 

 

emissiepunt component concen  vracht 

tratie [kg/uur] 

[mg/m^] 

 
2.1  stoffilter flaker 1, stof 10 0,05 

S1820 

2.2  stoffilter flaker 2, stof 10 0,05 

S1851 

2.3 stoffilter harsdrumopener stof 10 0,05 

2.4 scrubber op R-1505 alifatische kool 0,2 

waterstoffen 
2.6 ventgasscrubber S1920-15 alifatische kool 

»
 1 — 

O 
 

waterstoffen 

2.7 stoomketel noord B-1400A zwaveldioxide 1 

stof 150 

chloor (als HCl) 30 

2.8 stoomketel zuid B-1400B zwaveldioxide 1 

stof 150 

chloor (als HCl) 30 

2.10 hot oil unit 2 B-1915 stikstofoxide 140 

2.12 reformer B-1900 stikstofoxide 200 0,6 

 
De in deze tabel vermelde waarden moeten worden beschouwd als 

gemiddelden over een half uur. 

De vermelde maximale concentraties van de emissiepunten 2.7,   2.8, 

2.10 en 2.12 gelden voor droog rookgas met een volumegehalte aan 

zuurstof van 3 procent; bij controle moet de gemeten concentratie 

dus worden herleid tot de concentratie in r ookgas met een volume 

gehalte aan zuurstof van 3 procent, na aftrek van het volume van  

het erin aanwezige water, berekend als waterdamp. 

 

I
/ 
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2. De emissie als gevolg van de produktie van  precursor 40 moet  

voldoen aan het gestel de in d e NeR (Nederlandse emissie Richtlij- 

nen, uitgave mei 1992). 

 
Dit houdt in dat : 

 
a. de emissie van ethyljodide en methyljodide moet voldoen aan het 

gestelde inzake incidentele emissies. De gesommeerde jaarvracht 

van deze emissie mag niet meer bedragen dan 10 kg. 

 
b. de emissie van totaal koolwaterstoffen (Cl t/m C4) moet voldoen 

aan het gestelde inzake batchprocessen. De gesommeerde jaar 

vracht van deze emissie niet meer mag bedragen dan 3000 kg. 

 
3.  Met betrekking tot de produktie van het produkt MBG 106 geldt dat   

de emissie van koolwaterstoffen per batch niet meer mag zijn dan  

0,8 kg. 

 
4. Ter controle van het gestelde in de voorschriften II.1, II.2 en 

II.3 moeten, voorzover dit door de directie Ruimte, Milieu en Water 

noodzakelijk wordt geacht: 

a. metingen worden verricht, 

of 

b. voor de omvang van de emissie relevante gegevens, zg. emissie 

relevante parameters (ERP's) worden bepaald en vastgelegd. 

 
ad a. Ten behoeve van deze metingen moeten op veilige, goed 

bereikbare en meettechnisch juiste plaatsen afsluitbare 

openingen zijn aangebracht. 

Ten aanzien van plaats en uitvoering van deze meetopenin- 

gen, meet- frequentie, monstername, analysemethode en het 

verstrekken v an voor het beoordelen van de meetresultaten 

noodzakelijke bedrijfsgegevens moet worden voldaan  aan 

door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere 

eisen. 

 
ad b. Ten aanzien van het bepalen van deze gegevens moet worden 

voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te 

stellen nadere eisen. 

 
Binnen 1 maand na afloop van elk kwartaal moeten de resultaten van 

de in dat kwartaal verrichte metingen worden toegezonden aan de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 

Indien bij een meting en/of bepaling een ov erschrijding van de in 

de voorschriften II.1, II.2 of II.3 gestelde waarden wordt vastge 

steld moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de directie Ruimte, 

Milieu en Water. 

 
5. Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet aan de direc  

tie Ruimte, Milieu en Water een overzicht worden verstrekt van de 

per bron in dat kalenderjaar veroorzaakte emissies naar de lucht  

van koolwater stoffen, stikstofoxiden, zwaveldioxide, stof, methyl 

jodide, ethyljodide en chloor. De emissie van koolwaterstoffen moet 

zoveel als mogelijk worden onderverdeeld in de individuele compo 

nenten. 
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Hierbij moet een toelichting (gehanteerde systematiek/berekenin- 

gen/schattingen) worden verstrekt omtrent de herkomst van deze 

emissiegegevens. 

Ten aanzien van de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt moet 

worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te 

stellen nadere eisen. 

 
6. De goede werking van de toegepaste emissiebeperkende voorzieningen 

(zoals scrubbers en actief koolfilters) moet regelmatig worden 

gecontroleerd. 

Een overzicht van de te controleren voorzieningen moet binnen 3 

maanden na het van kracht worden van deze vergunning worden voorge 

legd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

De resultaten van de controles moeten worden vastgelegd in een 

rapport dat ten minste 2 jaar moet worden bewaard. 

Ten aanzien van deze controles moet worden voldaan aan door de 

directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
7. Ter beperking van emissies van koolwaterstoffen tengevolge van 

lekkage, dienen installatie-onderdelen waar lekkage kan optreden 

regelmatig te worden geïnspecteerd en geconstateerde lekkages zo 

snel mogelijk te worden verholpen. D aartoe moet een schema worden 

opgesteld dat uiterlijk binnen 6 maanden nadat deze vergunning van 

kracht is geworden ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de 

directie Ruimte, Milieu en Water. Van d e werkzaamheden die hieruit 

voortvloeien moet op overzichtelijke wijze administratie worden 

bijgehouden. 

Ten aanzien van bedoelde inspecties moet worden voldaan aan door de 

directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
8. De emissie van de packout scrubber (bronnummer 2.5) moet worden 

gereduceerd. Hiertoe moet er een onderzoek worden uitgevoerd naar  

de eventuele mogelijkheden om de huidige installatie aan te passen 

en naar de eventuele mogelijkheden tot het installeren van nieuwe 

emissiebeperkende technieken. 

Dit onderzoek moet uiterlijk binnen 1 maand nadat deze vergunning  

is verleend worden aangevangen. M.b.t. dit onderzoek moet er binnen 

1 maand nadat deze vergunning is verleend een uitgebreide onder 

zoeksplanning aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden 

voorgelegd. 

Vóór 1 oktober 1996 moet er over de tussentijdse resultaten van het 

onderzoek gerapporteerd worden aan de directie Ruimte, Milieu en 

Water. De definitieve resultaten van dit o nderzoek en het voorstel 

tot het nemen van emissiereducerende maatregelen moeten vóór 1 

februari 1997 aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden 

voorgelegd. 

Ten aanzien van de planning, de inhoud, de uitvoering en de rappor 

tage van dit onderzoek alsmede ten aanzien van de te nemen emissie- 

reducerende maatregelen moet er voldaan worden aan d oor de directie 

Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
9. De emissie van de packout scrubber moet op een nauwkeurige wijze 

bepaald kunnen worden. Hiertoe moet er een onderzoek uitgevoerd 

worden naar een geschikte meetmethode. Dit onderzoek moet uiterlijk 

binnen 1 maand nadat deze vergunning is verleend worden aangevan 

gen. M.b.t. dit onderzoek moet er binnen 1 maand nadat deze vergun- 
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ning is verleend een duidelijke onderzoeksplanning aan de directie 

Ruimte, Milieu en Water worden voorgelegd. 

Vóór 1 november 1996 moet er over de resultaten van dit onderzoek 

worden gerapporteerd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

Ten aanzien van de planning, de inhoud, de uitvoering en de rappor 

tage van dit onderzoek moet er worden voldaan a an door de directie 

Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
10. Van de op blz. 44 van de aanvraag aangegeven reststoffen, te weten 

 
- waterig slib uit Hydro tank T-1935-8 

- residue hotoil 

- oplosmiddelen laboratoria 

- resten harsolie slibontwatering 

welke in  de stoomketels worden verbrand moet een administratie 

worden  gevoerd. In de administratie  moet minimaal  aangegeven 

worden, wanneer en hoeveel er van deze genoemde reststoffen is 

verpompt  naar  de tanks T-1400-16 en 17 waaruit de stoomketels 

worden gestookt. Indien dit van toepassing is moet van de rests- 

stoffen vóór het overpompen de gehaltes aan chloor- en zwavelver- 

bindingen worden bepaald. 

 
 

III. Drukvaten - bestaand 

 
1. Drukvaten, met toebehoren, waarvoor door de Dienst voor het Stoom 

wezen, of Stoomwezen b.v. een "verklaring van gee n bezwaar" en/of 

"bewijs van onderzoek en beproeving" is afgegeven, moeten elke 6 

jaar worden herkeurd ten genoegen van Stoomwezen b.v., tenzij deze 

instelling schriftelijk heeft ingestemd met een langere herkeu 

ringsperiode. Stoomwezen b.v. kan, als daar aanleiding voor is, een 

kortere herkeuringsperiode dan 5 jaar eisen. Binnen 3 maanden na 

afloop van elk kalenderjaar moet over de uitvoering van deze 

herkeuringen worden gerapporteerd aan Stoomwezen b.v. en aan de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
2. Zonder toestemming van Stoomwezen b.v. mogen aan een drukvat, als 

bedoeld onder 1, geen wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd. 

 
3. Van alle aan een drukvat verrichte wijzigingen, reparaties, onder 

zoekingen en beproevingen moet een gedagtekende om schrijving worden 

opgetekend in een speciaal daartoe aan te leggen register. 

 
4. Van elk falen van een drukvat, of onderdelen daarvan, moet onmid 

dellijk aangifte worden gedaan bij Stoomwezen b.v. en bij de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
 

IV. Leidingen - bestaand 

Keuring 

1. Elke 6 jaar moeten leidingen waarvoor door de Dienst voor het 

Stoomwezen of Stoomwezen b.v. een "verklaring van geen bezwaar" 

en/of "bewijs van onderzoek en beproeving" is afgegeven, worden 

herkeurd ten genoegen van Stoomwezen b.v., tenzij deze   instelling 
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schriftelijk heeft ingestemd met een langere herkeuringsperiode. 

Stoomwezen b.v. kan, als daar aanleiding voor is, een kortere 

herkeuringsperiode dan 5 jaar eisen. 

Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet omtrent de 

stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van dez e herkeuringen 

gerapporteerd worden aan Stoomwezen b.v. en aan de direc tie Ruimte, 

Milieu en Water. 

 
2. Zonder toestemming van Stoomwezen b.v. mogen in d e in voorschrift 

IV.1 bedoelde leidingen geen wijzigingen, reparaties of uitbrei 

dingen tot stand worden gebracht. 

 
3. Van elk falen van een leiding of leidingstelsel als bedoeld in 

voorschrift IV.1 moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij 

Stoomwezen b.v. 

 
 

V. Bove ngrondse opslagtanks, diversen 

 
1. Alle opslagtanks, met een inhoud van 100 of meer, bestemd voor  

opslag van vloeistoffen bij nagenoeg atmosferische druk en bij 

omgevingstemperatuur moeten steeds in goede staat verkeren. Ter 

controle hiervan moeten deze tanks regelmatig worden geïnspecteerd. 

Daartoe  moet een  inspectieprogramma worden opgesteld dat   binnen 

1 maand nadat dit besluit van kracht is geworden gereed moet zijn. 

Dit programma moet onder meer een opsomming bevatten van alle tanks 

die onder dit voorschrift vallen met vermelding van de termijnen 

waarbinnen elke tank periodiek uitwendig en inwendig wordt ge 

ïnspecteerd. 

 
Voor de inspectie-termijn, de inspectie-methode en de interpretatie 

van de verkregen gegevens dient het gestelde in onderdeel 6.3. 

("Inspectie van ta nks") van CPR 9-3 (eerste druk 1994) "Vloeibare 

aardolieprodukten -bovengrondse opslag - grote installaties" als 

leidraad te worden aangehouden. 

Ten aanzien van aard en frequentie van de inspecties moet worden 

voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen 

nadere eisen. 

Van d eze inspecties en de naar aanleiding daarvan uitgevoerde 

reparaties, alsmede van andere voor de integriteit van de  

tanks relevante werkzaamheden, moet op overzichtelijke wijze 

administratie worden bijgehouden. 

Over de stand van zaken ten aanzien van de inspecties moet 

steeds binnen 3 maanden na afloop van een kalender jaar worden 

gerapporteerd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
 

VI. Laad-/losinstallaties voor tankauto's 

 
1. De laad- en losplaats moet zijn voorzien van een vloeistofdicht 

oppervlak, dat bestand is tegen het te verladen produkt en zodanig 

zijn uitgevoerd dat gemorst produkt gemakkelijk kan worden opgevan 

gen en verwijderd. 
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2. Los-/laadslangen moeten een barstdruk hebben van tenmin ste viermaal 

de hoogst voorkomende werkdruk; zij moeten jaarlijks worden be 

proefd op 1,5 maal de hoogst voorkomende werkdruk. 

Van elke beproeving moet een gedagtekende omschrijving worden 

aangetekend in een register. 

 
 

VII. Lossen en laden van tankschepen 

 
1. Het lossen en laden dient te geschieden onder toezicht zowel aan 

boord als op de steiger, waarbij een go ede communicatie tussen wal 

en sch ip moet zijn gewaarborgd. Het personeel van vergunninghouder 

dat is belast met het toezicht op de steiger dient tevens toe te 

zien op een veilige gang van zaken wat betreft het lossen en laden 

op het schip. 

Indien op het schip een naar het oordeel van het steigerpersoneel 

onvoldoende veilige werkwijze wordt gevolgd moet het lossen of  

laden door het steigerpersoneel worden gestopt. 

Lek- en morsvloeistof dient op een zodanig wijze verwerkt te worden 

dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen onts taan. 

Bij het laden en lossen moet er wor den voldaan aan het gestelde in 

de onderdelen 3.5 ("Laad- en losgelegenheden") en 3.6 ("Beveiliging 

tegen elektrische vonken en ontla dingen") van CPR 9- 2 (eerste druk 

1985) "Leidraad voor vloeibare aardolieprodukten - bovengrondse 

opslag - kleine installaties". 

 
2. Voor het lossen en laden moet een werkinstructie zijn opgesteld. 

Hierin moet onder meer aandacht worden besteed aan de laad/lospro- 

cedure, de wijze waarop het in voorschrift V.1 bedoelde toezicht 

wordt uitgeoefend, de wijze waarop de communicatie tussen wal en 

schip plaatsvindt, de wijze waarop de afvoer en de verwerking van 

opgevangen gemorst produkt (aftap- en lekvloeistof) plaatsvindt en 

de bij onvoorziene omstandigheden te nemen maatregelen. 

 
3. Naast de mogelijkheid om tijdens laden het noodsysteem van de 

walinstallatie vanaf het te beladen schip in werking te stellen, 

moet tevens de mogelijkheid bestaan om bij lossen het noodstopsys 

teem van het lo ssende schip vanaf de wal in werking te ste llen; dit 

laatste voor zover het te lossen schip hiertoe o ver de technische 

voorzieningen beschikt. 

 
 

VIII. Opslag van vaten 

 
1. De opslag van vaten, gevuld met gevaarlijk afval, mag uitsluitend 

plaatsvinden op de opslagplaatsen voor gevaarlijk afval en voor 

verontreinigde grond. 

 
2. Van de in voorschrift VIII.1 bedoelde vaten moet op overzichtelijke 

wijze administratie worden bijgehouden van: 

a. het aantal opgeslagen vaten; 

b. de inhoud (samenstelling en hoeveelheid) van de vaten; 

c. de aan- en afvoer van de vaten. 

 
3. Aan de buitenzijde van elk opgeslagen vat dient op een duidelijk 

zichtbare plaats de inhoud van het vat te zijn aang egeven. 
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4. De inhoud van beschadigde of lekke vaten moet onmiddellijk worden 

overgebracht in een deugdelijke emballage. 

 
5. De vaten moeten op pallets worden opgesl agen. K unststofvaten mogen 

maximaal 2 hoog en metalen vaten maximaal 4 hoog worden opgestapeld 

(met pallets ertussen), mits het gewicht dit toelaat. 

De pallets moeten zodanig zijn geplaatst dat elke pallet steeds 

bereikbaar is met een vorkheftruck. 

 
6. Het vullen en legen van vaten mag uitsluitend plaatsvinden op  

plaatsen die voorzien zijn van een vloeistofdicht oppervlak, dat 

bestand is tegen het te verhandelen produkt en zodanig is uitge 

voerd dat gemorst produkt gemakkelijk kan worden verwijderd. 

 
 

IX. Uitvoering van grootschalige proeven 

 
1. Proeven mogen slechts worden uitgevoerd wanneer zij de ontwikkeling 

van nieuwe produkten of produktiemethoden, danwel het verbeteren  

van bestaande produkten of produktiemethoden tot doel hebben. 

 
2. Het uitvoeren van proeven moet ten minste twee weken tevoren 

schriftelijk worden meegedeeld aan de directie Ruimte, Milieu en 

Water. 

De mededeling moet ten minste bevatten een opgaaf of een omschrij 

ving van: 

 
a. de produktieperiode, de produktiecapaciteit en de opstelplaats 

van de proefproduktie; 

b. de proefproduktie met daarin een opgave van verschilpunten ten 

opzichte van de normale situatie; 

c. de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen; 

d. de ontstane tussen- en eindprodukten en afvalprodukten en hun 

fysische en toxische gegevens; 

e. de maatregelen, die zullen worden getroffen ter voorkoming of 

beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting 

tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proef 

draaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede 

storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten; 

f. de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten 

uitworp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidhin 

der, risico's voor de omgeving en andere milieuaspecten; 

g. aanvullende gegevens, die door de directie Ruimte, Milieu en 

Water redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht. 

 
Een proef mag slechts worden uitgevoerd nadat hiervoor van de 

directie Ruimte, Milieu en Water toestemming is verkregen. 

Ten aanzien van maatregelen en voorzieningen ter bescherming van  

het milieu moet worden voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu 

en Water te stellen nadere eisen. 

 
3. Van elke proef moet een evaluatie-rapport worden opgesteld; dit 

rapport moet ten minste bevatten: 

 
a. een schatting of berekening van ontstane milieu-effecten (bij 

voorbeeld luchtemissies, afvalstoffen, risico's etc.); 
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b. opgave van storingen; 

c. tijdstip en tijdsduur van de proefproduktie en de produktiecapa- 

citeit. 

 
Het rapport moet binnen 6 weken na het beëindigen van de proef 

worden toegezonden aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
 

X. Diversen 

 
1. Van de opgeslagen en afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen moet een 

overzichtelijke administratie worden bijgehouden. 

Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet aan de direc 

tie Ruimte, Milieu en Water een overzicht w orden verstrekt van de 

vrijgekomen en afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen. Hierbij moet 

tevens de bestemming van de afvalstoffen worden aangegeven. 

Ten aanzien van opzet en inhoud van dit overzicht moet worden 

voldaan aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen 

nadere eisen. 

 
2. Ten aanzien van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, met inbegrip van 

(chemische) afvalstoffen, als bedoeld in CPR 15-1 ("Opslag gevaar 

lijke stoffen in emballage") moet worden voldaan aan het gestelde 

in CPR 15-1 (tweede druk 1990). 

 
3. Ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen en chemische 

afvalstoffen als bedoeld in CPR 15-2 moet worden voldaan aan het 

gestelde in CPR 15-2 (eerste druk 1991). 

 
4. Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet aan de direc 

tie Ruimte, Milieu en Water e en overzicht worden verstrekt van het 

energieverbruik (bijv. elektriciteit, brandstof en stoom) in het 

afgelopen jaar. Hierbi j moet er tevens gerapporteerd worden over de 

stand van zaken met betrekking tot de studie en onderzoek naar 

potentiële energiebesparende opties. Hierbij moet er tevens aange 

geven worden of er op grond van de resultaten tot zekere maatrege 

len is besloten. 

Ten aanzien van opzet en inhoud van het overzic ht en de stand van 

zaken m.b.t. studie en onderzoek moet worden voldaan aan door de 

directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
5. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning 

moet(en) er (een) werkinstructie(s) aanwezig zijn waarin de volgen 

de activiteiten geregeld zijn : 

de wijze van inzamelen van oplosmiddelen bij de laboratoria 

welke kunnen worden verbrand in de stoomketels. 

de wijze waarop het toezicht op de verzamelcontainers voor 

oplosmiddelen plaatsvindt. 

de verwijdering van de verzamelcontainers voor oplosmiddelen en 

het legen daarvan bij de afdeling Utilities. 

 
6.  Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet 

er een brandbestrijdingsplan worden toegezonden aan de directie 

Ruimte, Milieu en Water en aan de sectie brandweer van de gemeente 

Middelburg. 
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Dit brandbestrijdingsplan moet voldoen aan door de d irectie Ruimte, 

Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 
 

XI. Gasflessen 

 
1. Gasflessen moeten ordelijk en per soort gescheiden worden opgesla  

gen op een speciaal daartoe ingerichte plaats. Dit geldt ook voor 

lege gasflessen. 

 



 

 

 

 

 

Middelburg, 21 juni 2005 
Nummer 0506166/25 
Afdeling IVIilieuhygiëne 

 

 

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 

Op 19 augustus 2004 is een verzoek ingekomen van East man Chemical Middelburg B. V. te Middelburg 
om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Op 29 september is 
een aanvulling op de aanvraag ontvangen met betrekking tot de aanwezige geluidsbronnen. 

 
 

1 AANVRAAG 

Binnen de inrichting worden kunstharsen geproduceerd, zowel synthetische harsen als producten op 
basis van natuurhars. De eindproducten zijn halffabrikaten welke elders weer worden verwerkt in pro 
ducten zoals lijmen, verven en kauwgom. De aanvraag heeft in de eerste plaats betrekking op de pro 
ductie van synthetische harsen binnen de HCR-1 en HCR-2 fabrieken. Daarnaast heeft de aanvraag 
betrekking op de BF3-gasdoseerunit, die organisatorisch onder dezelfde groep valt. 
In de HCR-1 fabriek worden kunstharsen en brandstofcomponenten (Solvenol) geproduceerd, uitgaande 
van eventueel gedestilleerde en watervrij gemaakte koolwaterstoffen en koolwaterstofmengsels als 
grondstof. Deze koolwaterstoffen kunnen van zowel alifatische als aromatische aard zijn en bevatten 
onverzadigde koolstofverbindingen. In de HCR-2 fabriek vindt tevens productie plaats van kunstharsen 
en brandstofcomponenten, maar dan uitga ande van in HCR-1 gedestilleerde en gedroogde aromatische 
koolwaterstoffen en koolwaterstofmengsels als grondstof. Afhankelijk van de samenstelling van de 
grondstof en gewenste eindproducteigenschappen kunnen ter verrijking andere koolwaterstoffen worden 
toegevoegd. Het BF3-gas wordt gebru ikt in de HCR-fabrieken als polymerisatie-katalysator. Het wordt in 
vloeibare vorm opgesla gen in daarvoor bestemde bolvormige contain ers. Vier van deze bollen zijn aan 
gesloten op een doseerinstallatie die het BF3-gas gedoseerd aan de reactor toevoegt. De onderdelen 
waarop de aanvraag betrekking heeft zijn volcontinu in bedrijf. 
De reden voor de aanvraag om revisievergunning voor dit deel van de totale fabriek van Eastman is de 

leeftijd van de vergunnin g en de diverse uitbreidingen en meldingen die de vergunning ensituatie minder 

overzichtelijk maakt. 
 

De inrichting is gelegen aan Herculesweg 35 te Middelburg, kadastraal bekend als g emeente Middel 

burg, sectie M, nummers 419, 421, 387, 388 en 420. 

 
 

2 PROCEDURE 

Voor de voorbereid ing van de beschikking is de procedu re als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene 

wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd. 

 
 

3 MILIEUZORGSYSTEEM 

Het landelijke en ook ons bele id is erop gericht dat bedrijven wor den gestimuleerd om, ten behoeve van 
de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfss ituatie en het streven naar een zo gering 
mogelijke milieubelastin g van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implemente 

ren. 
 

Eastman heefteen gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens de norm ISO-14001. De ISO-1400 1 certifi 
cering betekent dat er een vastgelegd milieuzorgsysteem aanwezig is, dat dit aantoonbaar functioneert 
en dat er aantoonbaar sprake is van verbetering van de algemene milieuprestatie. Door een (externe) 
erkende certificatie-instelling wordt jaarlij ks het milieuzorgsyste em doorgelicht door middel van een sys 
tematische audit. De overheid is als waarnemer regelmatig bij deze audits aanwezig en heeft op deze 
manier een goede indruk  van de werking van  het systeem.Teneinde ons  inzicht in de werking van dit 
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milieuzorgsysteem te beiiouden , zijn nadere eisen gestel d in hoofdstuk 2 van de voorschriften behorend 

tot dit besluit. 
 

In voorschrift 2.1 is aangegeven dat jaarlijks een planning moet worden overlegd van de te houden au- 
dits (intern en extern). De reden hiervoor is dat op deze wijze een indruk gekregen kan worden van de 
aard, diepgang, omvang en frequentie van deze audits en aandacht besteed kan worden aan de opvol 
ging van verbeteringsacties. In voorschrift 2.2 zijn verder nadere eisen gesteld aan het meet- en registra 
tiesysteem waarmee het functioneren van het systeem en de door de activiteiten gegenereer de milieu 
belasting wordt gemeten en vastgelegd. 

 

Wij zijn van mening dat gelet op het voorgaande, het milieuzorgsysteem van Eastman voldoet aan de 
uitgangspunten die opgenomen zijn in het beleid van de provincie Zeeland ten aanzien van milieu 
zorgsystemen. 

 

4  OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN   RELATIE TOT 
HET  WETTELIJK TOETSINGSKADER 

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. 

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten: 

• zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroor 
zaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken; 

• is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover 
van toepassing); 

• zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AlVIvB, de in de provincial e milieu 
verordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op 
de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing). 

 

Dit heeft geleid tot het volgende. 
 

Algemeen 
De inrichting is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Arnestein te Middelburg. De planologische 
bestemming van het gebied waarbinnen de inrichting is gelegen is "Industriegebied". De gevraagde 
activiteiten passen binnen dat kader, in de omgeving zijn bedrijven gelegen als Vitrite en Wielemaker. 
Bij de beslissing op de aanvraag is rekening gehouden met het bedrijfs-milieuplan voor de periode 
2002-2005 (BMP-3). Daar komen twee zekere maatregele n uit voort. De eerste maatregel betreft een 
studie naar een integrale aanpak van de VOS puntbronnen. Deze studie is inmiddels gerealiseerd en 
met de resultaten daarvan is in de a anvraag rekening gehouden. Tevens wordt er een voorstudie u it 
gevoerd naar vervanging van tolueen. Deze studie is reeds aangevangen, maar nog niet afgerond. 

 

IPPC 
Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen voldoen 
aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn; vanaf oktober 2007 geldt 
deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. Bepaalde bedrijfsmatige (met name industriële) activi 
teiten moeten worden voorzien van een vergunning teneinde 'een hoog niveau van bescherming van 
het milieu in zijn geheel te be reiken'. Dit moet worden gerealiseerd door het voorkomen of beperken 
van emissies naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen betreffende afval. 

 

Om te komen tot dit hoge beschermingsniveau wordt elke activiteit getoetst aan de best beschikbare 
technieken (BBT), rekeninghoudend met eventuele kosten en baten. In d e zogenoemde BREF's (BAT 
Reference Documents) zijn per bedrijfstak de best beschikbare technieken weergegeven (verticale 
BREF's). Daarnaast zijn er de horizontale BREF's, die gelden voor een specifiek onderwerp als b ij 
voorbeeld afvalwater of koelsystemen. De BREF's zijn opgesteld voor elke industriële activiteit die 
genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Nog niet voor alle in bijlage 1 genoemde bedrijfstak 
ken zijn de beschikbare technieken vastgelegd in een BREF. 
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De aangevraagde activiteit lieeft betrekking op categor ie 4.1, onder h, zoals genoemd in bijlage 1 van 

de Ricintlijn. 
 

4.1  Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: 

(h). l<unststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels); 

De onderhavige inrichting is een bestaande installatie en dient uiterlijk per 31 oktober 2007 aan de 

Richtlijn te voldoen. Het betreft een revisieaanvraag waarbij de gev olgen voor het milieu niet wezenlijk 
wijzigen, zodat geen sprake is van een belangrijke wijziging in zin van de Richtlijn. In de aanvraag 
wordt aangegeven dat men onder de richtlijn valt, m aar voor de betreffende activiteiten geen verticale 
BREF's van toepa ssing zijn. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de BREF Organische fijnchemie, 
welke van toepassing is op deze installatie, g estart en is een tweede concept (draft) verschenen. Op 
dit moment geeft de inhoud van het BREF-document geen aanleiding om in deze ve rgunning nadere 
(emissie)eisen te stellen aan de installatie. 
De best beschikbare technieken zoals genoemd in de 2^^® draft van het BREF-document voor de orga 

nische fijnchemie die van toepassing zijn voor deze revisievergunning en onderdeel uitmaken van de 
huidige be drijfsvoering van Eastman zijn; toepass en watervrij vacuümsysteem, indirec te koeling, mi 

nimalisatie VOS-emissie (Thermische oxidatie), hergebruik aromatische oplosmiddel en hergebruik 
bijproduct (AiCIa). 

 

Als van toepassing zijnde BREF's in de toekomst a anleiding geven tot het aanpassen van de vergun 
ning zal deze zonodig ambtshalve gewijzigd worden. Tevens wordt aangegeven dat aan de horizonta 
le BREF voor koelinstallaties wordt voldaan. De best beschikbare techniek voor koelsystemen wordt 
bezien tegen de achtergrond van de koelbehoefte van het productieproces. Bij Eastman wordt de 
nodige aandacht besteed aan de energie-efficiënte, dat van belang is uit oogpunt van milieu en renta 
biliteit.Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van een open recirculatietoren en g esloten hybride koe 
ling. 
Op basis van de reeds bekende best be schikbare techniek kan worden geconcludeerd dat het proces 
in de aanvraag hieraan voldoet. Tevens wordt oplosmi ddelrecovery zoals bij Eastman wordt toegepast 
in het BREF-document genoemd als best beschikbare techniek. 
Vooralsnog zien wij geen aanleiding om nadere eisen of voorschriften op te nemen ten aanzien van dit 

onderwerp. 
 

Bodem en grondwater 
Ons beleid is erop gericht dat het verontreinigen van de bodem en grondwater dient te worden voorko 
men. Dit wordt bereikt wanneer de bodembeschermende voorziening en en organisatorische maatrege 
len worden aangelegd, resp ectievelijk geïmplementeerd en gecontrolee rd. Hierbij geldt als uitgangspunt 
het gestelde in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 

 

In de aanvraag wordt aangegeven dat een bodemrisico-inventarisatie is uitgevoerd op grond van de 
TNO-methodiek. Deze method iek vormt de grondslag voor de huidige NRB. De maatregelen die uit de 
inventarisatie dienden te worden uitgevoerd zijn gerealiseerd. Geconcludeerd wordt in de aanvraag dat 
voor activiteiten met milieu gevaarlijke stoffen sprake is van een verwaarloosbaar risico, eind emissie 
score 1 volgens de NRB. Uit het ge noemde TNO-rapport kan echter niet één-op-één de vertaalslag wor 
den gemaakt naar de emissiescore zoals die volgens de huidige NRB geldt. Om te toetsen of de bo 
dembeschermende voorzieningen en maatregelen leiden tot eind emissiescore 1 is het dan ook wense 
lijk een nieuwe risico-inventarisatie conform de NRB uit te voeren. In voorschrift 8.1 van deze vergunning 
hebben wij daarom opgenom en dat voor de bodembedreigende activiteiten binnen de HCR-1 en HCR-2 
een bodemrisico-inventarisatie als bedoeld in de NRB plaats dient te vinden en wel binnen 9 maanden 
na het van kracht worden van onderhavige vergunning. 
Er vindt regelmatige controle, inspectie en zonodig reparatie plaats van de procesvloeren. Tevens zijn 
langs de terreingrens monitoringpeilb uizen geplaatst. Gezien de reeds getroffen maatregelen en voor 
zieningen zijn geen bijzondere nadelige gevolgen voor de bodem en grondwater te verwachten. Om te 
kunnen spreken van een verwaarloosbaar risico zal de genoemde risico-inventarisatie moeten worden 
uitgevoerd en de daarna mogelijke maatregelen getroffen worden. 
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Lucht 
Blijkens de aanvraag vinden als gevolg van de activiteiten emissies naar de lucht plaats. Het betreft 

voornamelijk emissie van vluchtige organisch e stoffen (VOS-emissies). De vrijkomende VOS-emissie uit 
de puntbronnen wordt getoetst aan de emissie-eisen zoals deze zijn opgenomen in de Nederlandse 
Emissis Richtlijn Lucht (NER) . De diffuse VOS-emissie voor zowel de HCR 1 als 2 wordt beheerst door 
het opgestelde lekverliezenbeheersprogamma welke is vastgelegd in voorschrift 7.3. 

 

Voor wat betreft de emissies van HCR-1 zijn de volgende bronnen van belang: 
 

Packout scrubber (scrubber Z-403) 
Harsdampen (VOS-emissie) die vrijkomen tijdens het pastilliseren van harsen in de packout worden 
onder normale bedrijfsomstandigheden als verbrandingslucht toegepas t op Hotoil 1 en 2. Deze thermi 
sche oxidatie wordt in de BREF voor behandeling en het beheer van afvalwater en rookgassen in de 
chemische sector, als beste beschikbare techniek omschreven voor de verwijdering voor VOS. 

Tijdens bijzondere bedrijfsomstandigheden zoals uitval of een onderhoudsstop zal de luchtstroom naar 
de packout scrubber worden geleid. De maximale VOS-emissie uit de scrubber zal dan afhankelijk zijn 
van het productiepakket. De emissie die in dat geval, dus bij het gebruik van de packout scrubber, vrij 
komt voldoet niet aan de NER. Daar het hier een bijzondere bedrijfsomstandigheid betreft hebben wij het 
noodzakelijk geacht om ruimere concentratie-eisen op te nemen. Om toch de totale emissie te limiteren 
is een maximale vracht per jaar op 3000 kg VOS vastgesteld (voorschiftt 7.1 en 7.4 t/m 7.6.). 
Verder is van belang dat momenteel een proef gaande is met een geïntegreerde aërosolfilter voor de 
Hotoils. De voorlopige resultaten van de proef wijzen uit dat de beschikbaarh eid van de Hotoils hierdoor 
dusdanig zal verbeteren dat de emissie met de helft kan worden gereduceerd. Gelet hierop hebben wij in 
voorschrift 7.7 vastgesteld dat de jaarvracht voor de VOS-emissie zal vanaf 2006 niet meer dan 1500 
kg/jaar mag bedragen. 

 

Packoutfilter  (fakerdust-scrubber) 
Het packoutfilter (fakerdust-scrubber) fi ltert de harshoudende lucht welke via een ventilator wordt aange 
zogen van de afzakmachines in de packout. Het afgevangen harsstof wordt als product afgezet. De 
restemissie bedraagt maximaal 5 mg/m^en voldoet aan het gestelde in de NER. 

 

Emergency ventsysteem 
Het emergency ventsysteem is geïnstalleerd voor het opvangen van drukstoten in het ventsysteem als 
gevolg van openen van veiligheden op procesapparatuur of als gevolg van calamiteiten. Gezien de vei 
ligheidsfunctie zijn geen concentratie-eisen gesteld. Om inzicht te hebben in het functioneren (gebruik) 
van het emergency ventsysteem is een logboek vereist (voorschrift 7.4). 

 

HCR-2 

Voor wat betreft de emissies van HCR-2 zijn er geen puntbronnen. De VOS-emissie wordt via de 
ventsystemen afgevoerd naar de stoomketels en ingezet als verbrandingslucht. De stoomketels zijn 
onderdeel van Hydrogenatiefabriek en vallen buiten deze vergunning. 

 

BF3 doseerinstallatie 
Emissies naar de lucht van BFs-gas kunnen optreden bij bolwissels en calamiteiten (momentaan leeg 
lopen van één BF3_bol). De emissie is in de vorm van BF3(-hydraat) aan de uitlaat van het aerosolfilter 
waarneembaar. Deze emissie kan afhankelijk van de klimatologische omstandigheden  zichtbaar zijn 
als een witte wolk of nevel bij de filteruitlaat. De bijbehorende BFs-concentratie bedraagt: 0,3 < C<42 
mg/m^. Direct visuele controle via camera's vindt plaats op de uitlaat van het BFafilter. In het doseer- 
gebouw zijn twee mist- c.q. rookdetectoren opgesteld. Het ontwerp van het B F3-vernietigingssysteem 
(ventilatoren/ scrubber/ aërosolfilter) is gedimensioneerd op het neutraliseren van de effecten van het 
leeglopen van één BF3_bol. 

 

Hotoil 1 
Bij het toepassen van solvenol als brandstof op Hotoil 1 vindt een emissie van SO2 plaats. Voor zwa 
veldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) worden in het Besluit luchtkw aliteit grenswaarden gesteld. 
Hieraan wordt ruimschoots voldaan. De maximale VOS-emissie voor Hotoil 1 bedraagt  75 mg/m^ 
(NER geldt: Cmax = 100 mg/m®) .De maximale emissies voor Hotoil 1 zijn opgenomen in voorschrift 
7.1. 
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Geluid 
Rond het industrieterrein Arnestein is op 29 juni 1992 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastge 
steld. Bij de vaststelling va n de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sa neringsituatie. Ten 
einde deze sanerin gssituatie op te lossen is door het colleg e van Gedeputeerde Staten een programma 
van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is inmiddels uitgevoerd en aan het minis 
terie van VROM gezonden die op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) 
van 55 dB(A) vast heeft gesteld. 

 

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Eastman aangevraagde geluidsruimte ten gevolge van 

de representatieve bedrijfssituatie getoets t aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels 
van in de zone liggende woningen. 

 

Om te toetsen of geluidsuitstr aling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister 
vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de g evels van in de zone liggen de wonin 
gen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op 
het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de ge luidsemissie relevante gegevens 
(gebouwen, bodemgebieden e.d), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn opgenomen in dit 
model. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van de geluiduitstraling van het deel van de inrichting 
waarvoor deze revisievergunning is aangevraagd. Met het rekenmod el kunnen wij de geluidsuitstraling 
van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt). 

 

Uit de uitgevoerde to ets is gebleken dat het tot deze revisieverg unning behorende deel van de inrichting 
een bijdrage op de zonegrens levert van maximaal 46 dB(A). Op de gevels van de meest nabij gelegen 
woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting maximaal 50 dB(A). Deze 
bijdrage is niet gewijzigd ten opzichte van de reeds verleende vergunningen. 

 

De totale bijdrage van Eastman bedraagt maximaal 50 dB(A) op de zonegrens en 54 dB(A) op de gevels 
van de nabijgelegen woning. Ook deze totale bijdrag e van Eastman is niet gewijzigd ten opzichte van de 
situatie voor deze revisievergunning. In voorschrift 13.1 is in de toelichting aangegeven wat de totale 
bijdrage van de inrichting op de vergunningpunten is. 

 

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (circa 1 km) zal een demp ing 
van meer dan 70 dB optreden. Bij een d ergelijke demping zullen op de gevels van de woningen, bij 
normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau 
optreden. Het opn emen van een voorschrift ter bepe rking van piekge luiden achten wij om deze reden 
niet noodzakelijk. 

 

In voorschrift 13.2 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de v ergun 
ning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat: 

- de in de voorschriften aa ngegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepun ten mede 
gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein , niet altijd per bedrijf af 
zonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsni 
veaus daarom plaat s kunnen vinden door het verrichte n van metingen op bronniveau aange vuld met 
overdrachtsberekeningen 

- de controlepunten niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd 
-  de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het  compu 

terprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v. 
 

Oppervlaktewater/afvalwater 
Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 
1996" van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op  
de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater. 
Volgens artikel 2, derde l id, van die regeling moet, indien een Wvo-ve rgunning is vereist of algemene 
voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden 
opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in h et riool mag worden gebracht, 
indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a.  de doelmatige werking niet wordt b elemmerd van een openbaar r iool of de bij een zodanig open 

baar riool behorende apparatuur, en 
b.    de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool. 

 



 

 

 

 

 

 

Door voornoemde instructie op te nemen in Inoofdstuk 15 van de aan deze vergunning verbonden 
voorschriften is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen. Voor het overige geldt voor de 
onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB. 

 

Natuur en Landschap 
In de directe nabijheid van de inrichting zijn geen gebieden die een speciale status genieten in het kader 
van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en/of Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De afstand tot het 
dichtstbijzijnde beschermende gebied, namelijk de Westerschelde, is dusdanig groot, dat geen effecten 
vanuit de onderhavige inrichting te verwachten zijn. 
Voorts is het gezien de aard van de activiteiten niet noodzakelijk om een flora- en faunatoets uit te 
voeren om te bepalen of er significante gevolgen optreden voor het gebied in de directe omgeving van 
de inrichting. Reden hiervoor is dat de voorgenomen activiteiten op een bestaand en reeds in gebruik- 
zijnd industrieterrein worden gerealiseerd. Op grond hiervan worden geen gevolgen voor flora en fau 
na verwacht. 

 

Verkeer 
Het provinciale b eleid stimuleert met name transportpreventie als mogelijkheid om de milieubelasting 
door goederenvervoer te beperken. Het verminderen van het te verplaatsen volume en/of gewicht, het 
verminderen van af te leggen afstanden door concentratie van economische activiteiten en gerichte 
aandacht voor retourstromen past binnen dat beleid. In bedrijfsmilieup lannen en bij vergunningenp roce 
dures worden nut en noodzaak van vervo ersmanagementplannen aan de orde gesteld. 

 

Ten behoeve van de fabrieken welke onder deze aanvraag vallen vinden op jaarbasis circa 3000 
vrachtwagenbewegingen en circa 70 scheepstransporten plaats. Voor het vervoer van personen naar en 
van de gehele inrichting vinden jaarlijks circa 12.000 vervoersbewegingen plaats. In de aanvraag wordt 
vermeld dat er een aantal ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van beperking van het aantal ver 
keersbewegingen van en naar de inrichting. Zo worden (vloeibare) harsen nu in bulk geleverd in plaats 
van in drums of zakken. Naar verwachting zal hierdoor het goederenverkeer afnemen. 
De inrichting is goed ontsloten via de toegangsweg vanaf de Herculesweg te Middelburg. De verkeersin 
tensiteit is niet van dien aard dat de activiteiten van de inrichting tot verkeersstremmingen zal leiden. 

 

Gelet op het voorgaande komen wij tot de conclusie dat er voldoende aandach t is voor transportprev en 
tie. De implementatie van een vervoersmanagementplan is vooralsnog nie t aan de orde, er worden dan 
ook geen nadere voorschriften opgenomen. 

 

Energie 
Op 6 juni 1999 is het Convenant Benchmarking Energie-efficiency ondertekend door de overheid (Mi 
nisterie van VROM en IPO) en namens het bedrijfsleven VNO-NCW en een zestal branche 
organisaties. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van mee r dan 0,5 PJ kunnen zich aansluiten 
bij het convenant. 
Energie-benchmarking is het onderling vergelijken van de energie-efficiency van procesinstallaties. 
Bedrijven die tot het convenant toetreden geven aan zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2012, te gaan 
behoren tot de wereldtop ten aanzien van energie-efficiency. Als tegenprestatie legt de overheid geen 
additionele specifieke nationale maatregelen gericht op verdere energiebesparing of C02-reductie op 
aan deze bedrijven (geen specifieke belasting, geen C02-emissieplafond, geen aanvullende energie- 
efficiency- en C02-doelen en -eisen, geen aanvullende besparingsverpiichtingen). Uitgezonderd van 
deze tegenprestatie zijn de inzet van duurzame energie en beïnvloeding van de brandstofinzet. Daar 
naast kan de overheid activiteiten ontwikkelen gericht op het gebied van energiebesparing, voor zover 
die geen betrekking hebben op de energie-efficiency van procesinstallaties. 

 

Het doel van het convenant is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Nederlandse C02-
doelstellingen, voor zover het gaat om het vergroten van de energie-efficiency. De bedrijven die zich 
schriftelijk aangemeld hebben, dienen door een consultant de afstand tot de wereldtop te laten 
bepalen. Nadat deze afstand is vastgelegd en goedgekeurd door het Verificatiebureau (VBE)  dienen 
de bedrijven een energie-efficiencyplan (EER) op te stellen. Hierin geeft het bedrijf voor de verschil 
lende procesinstallaties aan met welke maatregelen en binnen welke termijn zij de wereldtop voor 
energie-efficiency verwacht te bereiken. Dit EER wordt  door  het bevoegd gezag beoordeeld  waarin 
het advies van het VBE een belangrijke rol inneemt. Op 20 augustus 2003 is het EER door Eastman 
ingediend. Op 9 september 2003 hebben wij ingestemd met het EER. 
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Vanaf 1 januari 2005 neemt Eastman deel aan de C02-emissiehandel. Ook zal men per 1 juni 2005 
deel gaan nemen aan de NOx-handel. Het bevoegd gezag voor uitvoering van de wet over C02- en 

NOx-emissierechten is per 1 januari 2005 het NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit). Het is voor het 
bevoegd gezag Wm niet toegestaan bij deelnemende bedrijven voorschriften betreffende energie in   
de vergunning op te nemen. 

 

Afvalstoffen 
Als gevolg van de aangevraagde activiteiten komen diverse afvalstoffen vrij, waaronder met name 
gevaarlijke afvalstoffen. Diverse proces- en rioolsludges en harsafval vormen de voornaamste bron  
van afvalstoffen binnen de fabrieken. In de aanvraag wordt aangegeven dat aan de oostzijde van de 
fabriek op een goed bereikbaar gedeelte van de procesvloer e en locatie is ingericht voor het geschei 
den inzamelen van diverse afvalstromen, het zogenaamde afvalstoffeneiland. Op deze locatie zijn 
speciale containers geplaatst om gescheiden inzameling mogelijk te maken. Alle binnen de inrichting 
ontstane afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwer ker. 
Eastman geeft aan dat ter voorkoming en bep erking van het ontstaan van afvalstoffen maatregelen 
zijn getroffen. Frequent toezicht, zorgvuldig afdrainen van water u it werktanks en waar mogelijk ge 
scheiden inzameling van recyclebare stoffen, worden als maatregelen genoemd. Er wordt gestreefd 
naar een relatieve vermindering van de afvalstoffenproductie met 5% per jaar, betrokken op de hoe 
veelheid eindproduct. Een en ander is tevens opgenomen in het aanwezige afvalreductieplan. Om dit 
plan up-to-date te houden is in voorschrift 9.2 een verplichting opgenomen om jaar lijks de actualiteit 
van het plan te beoordelen. 

 

In het "Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen', zijn regels voor afgifte, o nt 
vangst en vervoer van bedrijf s- en gevaarlijke afvalstoffen opgenomen. Dit besluit is op 1 januari 2005 
in werking getreden. Het besluit geeft regels voor onder andere de on tvangst- en afgiftemelding, het 
gebruik van het afvalstroomnummer en de begeleid ingsbrief. Gezien de directe werking van het be 
sluit, behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen. 

 

Grond-  en hulpstoffen 
Eén van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van bepaalde synthetische harsen in de HCR- 
fabrieken is harsolie. Dit bes taat uit een mengsel van verschillende koolwate rstoffen. Harsolie wordt per 
schip aangevoerd en verpompt naar de daarvoor bestemde opslagtanks. Voor de productie van weer 
andere soorten koolwaterstofhars wordt gebruik gemaakt van piperyleen, styreen en alfa-methyl-styreen. 
Deze stoffen worden per tank wagen aangevoerd en gelos t in opslagtanks. Bij het maken van de harsen 
worden oplosmiddelen gebruikt als tolueen en petroleum resin residue (PRR) ofwel koolwaterstofrestant. 
Dit is een bestanddeel van de harsolie wat niet kan worden omgezet in hars. Een deel hiervan wordt 
gebruikt als oplosmidd el in het proces. Een ander gedeelte komt vrij als brandstofcomponent, genaamd 
Solvenol. 
Naast bovengenoemde basis gronds toffen voor het productieproces worden nog diverse andere grond 
en hulpstoffen gebruikt. In de aanvraag zijn de relevante ge gevens betreffende de aanwezig e grond- en 
hulpstoffen weergegeve n. Tevens worden in de aanvraag de Utilitie s vermeld die nodig zijn in het pro 
ces. Genoemd worden koelwater, koudemiddelen, stoom, hotoil, lucht en stikstof. 

 

Indien vergunninghouder voornemens is een nieuwe grond- of hulpstof in te gaan zetten zal onderzoek 
dienen te worden verricht om de effecten hiervan op het milieu vast te kunnen stellen. In hoofdstuk 12 
van de voorschriften is aangegeven welke elementen het onderzoek dient te bevatten. De resultaten 
hiervan, inclusief een verzoek tot het mogen inzetten van de betreffende stof{fen) dienen ter goedkeu 
ring te worden voorgelegd. 

 

Externe Veiligheid 
In het BRZO 99 zijn drempelwaarden opgenomen voor aanwezige  hoeveelheden gevaarlijke stoffen. 
Op 25 november 1999 is er een kennisgeving bij het bevoegd gezag ingediend. Uit deze kennisgeving 
blijkt dat de hoge drempelwaarde (welke is opgenomen in kolom 3 uit deel 1 en 2 van bijlage 1 van het 
BRZO 99) wordt overschreden. Als gevolg hiervan wordt er een preventiebeleid zware ongevallen 
uitgevoerd. Dit beleid is vastgeleg d in een document (PBZO document) waaruit blijkt dat er een sy s 
teem voor veiligheidszorg is ingevoerd en dat dit  systeem in de praktijk ook wordt gevolgd.  Verder is 
er een stoffenlijst aanwezig waarin is aangegeven welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn en in 
welke hoeveelheden.  Op 2 februari  2001 is  er een  veiligheidsrapport (VR) ingediend bij het bevoegd 
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gezag. In dit VR zijn d e risico's van zware ongevallen aangegeven voor werknemers, omwonenden en 
het milieu. Verder is er in het VR aangetoond dat de risico's goed beheerst zijn. 
Op 17 juli 2002 heeft het bevoegd gezag gereageerd op het ingediende VR door m iddel van een be- 
oordelingsbesluit. Hieruit blijkt dat in het veiligheidsbeheerssysteem geen kritische tekortkomingen zijn 
geconstateerd Uit de opgestelde kwantitatieve risico analyse blijkt dat de inrichting voldoet aan de 
normen voor externe veiligheid. 
Op 14 en 17 januari 2003 is er door de daartoe bevoegde overheidsorganen een veiligheidsinspectie 
(hercontrole) uitgevoerd. Hieruit bleek dat voor een aantal geselecteerde scenario's de beschrijving  
een voldoende beeld geven van de directe oorzaken en beheersmaatregelen van d ie  scenario's. In 
het algemeen zijn de aangegeven maatregelen aanwezig en be schikbaar. Tijdens de inspectie zijn 
een aantal tekortkomingen geconstateerd, waarop in de meeste gevallen voortva rend is gereageerd. 
Aanvullende maatregelen zijn opgenomen in een plan van aanpak dat grotendeels is afgerond. 

 

In hoofdstuk 11 van de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het risiconiveau van de inrichting 
voor wat betreft externe veiligheid zo laag mogelijk te houden. Voorts zijn in paragraaf 4.2 van de 
voorschriften voorwaarden opgenomen ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstof 
fen in emballage groter dan 10 ton. 

 

In het kader van deze aanvraag is van extra belang voor de veiligheid van de inrichting, de opslag van 
BF3-gas. Naast dat het BFa-systeem is opgenomen in het VR en de noodplanprocedures zijn een 
drietal andere veiligheidsaspecten in dit verband vernoemenswaardig: 

Het basisontwerp van het BFa-vernietigingssysteem is gedimensioneerd op het neutraliseren van 
de effecten van het leeglopen van één BF3 bol; 
Er is een uitvoerige werkinstructie opgesteld voor het werken met de installatie; 
Bij werkzaamheden in het BF3 gebouw dienen altijd twee operators aanwezig te zijn. 

Aangevraagd  wordt  om  de  huidige  opslagcapaciteit  van  BFa-gas  (12.000 kg)  uit  te  breiden naar 
20.000 kg met een maximum van 70 BFs-gasbollen. In voorschrift 4.2.3 hebben wij vastgelegd dat 
deze uitbreiding slechts plaats mag vinden na aanpassing van de QRA voor de opslag van de gasbol- 
len en de daarbij behorende goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

Proefnemingen 
Blijkens de vergunningaanvraag kunnen binnen de inrichting proeven plaatsvin den. Het blijkt dat bedrij 
ven de behoefte hebben om op praktijkschaal bepaalde beproevingen uit te voeren. Dit ka n variëren van 
het uittesten van nieuwe productiemethoden tot het uittesten van bijvoorb eeld nieuwe emissieb eperken- 
de technieken. De Wet milieubeheer voorziet niet in dergelijke kortd urende wijzigingen ten opzic hte van 
de van kracht zijnde vergunning. Derhalve zijn hiervoor aanvull ende voorschriften (14.1 tot en met 14.3) 
opgenomen. 

 
 

5         ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE  ONTWERP-VERGUNNING 
Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn geen adviezen ingekomen. 

 
 

6          BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-VERGUNNING 

Op 16 februari 2005 zijn bedenkingen ingekomen van Eastman Chemical Middelburg B.V. De inhoud 
van de ingebrachte bedenkingen kan als volgt worden omschreven: 

 

1. In voorschrift 2.1 wordt een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 opgelegd. Dit is geen verplich 
ting vanuit de Wet milieubeheer en kan derhalve niet worden opgelegd. 
Ingevolge de Wet milieubeheer kan inderdaad geen milieuzorgsysteem conform ISO 14001 
worden opgelegd. In voorschrift 2.1 wordt dit ool< niet gesteld. Gevraagd wordt een plan 
ning met betreicking to t de interne en externe audits van het milieuzorgsysteem op basis 
van ISO 14001 voor te leggen welke in dat kalenderjaar worden uitgevoerd. Daardoor heb 
ben wij de mogelijkheid als waarnemer bij de audits aanwezig te zijn en op deze wijze een 
goede indruk te krijgen van de werking van het milieuzorgsysteem. Gelet op  het bepaalde 
uit de van toepassing zijnde BREF's is het wel mogelijk een gedocumenteerd milieuzorg 
systeem voor te schrijven. Het beschikken over en werken volgens een M ZS wordt aan 
gemerkt als BBT, ook al is het MZS niet gecertificeerd volgens een internationale norm. Het 

voldoen aan bijv. de EN-ISO 14001 kan dan ook als aanvulling op BBT worden gezien. 
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2.  Voorschrift 4.2. 1 is overbodig. De eindproducten zij n geen gevaarlijke stoffen, echter wordt door 
de Provincie toch op loods B een aantal o nderdelen uit de CPR 15 richtlijn met bijb ehorende sup 

plement van toepassing geacht. Het is Eastman duidelijl< geworden dat het voorschrift betrel<king 
heeft op het aftappen van vloeibaar hars in vaten  van 200 liter. Eastman heeft begrepen dat aan 

de betreffende bepalingen uit CPR 15-2 wordt voldaan en vindt daarom dat het betreffende voor 
schrift overbodig is. 
Het feit dat de aftappen van vloeibare hars in loods B voldoet aan de bepalingen uit de CPR 
15-2 wil nog niet zeggen dat geen voorschrift dient te worden opgenomen. iVlet het    voor 

schrift is zeker gesteld dat Eastman ook in de toekomst voor deze werkzaamheden zal vol 

doen aan de hiervoor geldende regelgeving. 

 

3. Er zijn bedenkingen tegen voorschrift 8.1, 8.2 en 8.3. 
A) Het laten keuren van de vloeistofdichte vloeren overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 44 
brengt met zich mee dat de vloeistofdichte voorziening eerst wordt vernietigd om vervolgens vast 
te stellen dat deze vloeistofdicht was. 
De CUR/PBV-aanbeveling 44 bevat regels en eisen om te beoordelen of de bodembe- 
schermende voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt. De a anbeveling wordt 
toegepast in het verlengde van de Ne derlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmati 
ge activiteiten (NRB). Deze CUR/PBV aanbeveling is een algemeen aanvaarde bepalings 
methodiek voor het vaststellen van vloeistofdichte vloeren en wordt door ons als toet 
singskader voor alle chemische bedrijven gehanteerd. 

 

B) De termijn die wordt gesteld in voorschrift 8.2 (9 maanden na het van krach t worden van de 
vergunning dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gekeurd conform CUR/PBV 44) is te kort. 
Goedkeuring vanuit Eastman corporate voor eventuele investeringen die hieruit voortvloeien en  
de implementatie van technische zaken vergen een langere termijn. 
De termijn van 9 maanden voor het keuren van de bestaande vloeistofdichte vloeren waar 
onder laad- en loslocatie achten wij zeer reëel. Deze termijn wordt ook bij vergelijkbare in 
richtingen in de vergunningvoorschriften opgenomen. 

 

C) Wordt met "het van kracht worden van deze beschikking", zoals gesteld in voorschrift 8.2, de 
beschikking bedoeld die wordt genomen op de uitgevoerde bodemrisico-inventarisatie of het van 

kracht worden van deze vergunning? 
Onder de term "deze  beschikking"  wordt  de beschikking  op  de  onderhavige  revisieaan- 

vraag verstaan. 
 

D) De t ermijn gesteld in voorschrift 8.3 is conf licterend met de genoemde termijnen in voorschrif 

ten 8.1 en 8.2. 
Wij zien niet in waarom genoemde  termijnen conflicterend zijn.  De termijn  van 6 maanden 
om te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals be 
doeld in de Nederlandse Richtheid Bodembescherming gaat in na het uitvoeren van de bo- 
demrisicoinventarisatie. 

 

E) Het is niet altijd noodz akelijk om een CUR/PBV verklaring voor een vloer nod ig te hebben. Zo 

wel de HCR 1 als 2 voldoen aan emissiescore 1 of bodemrisicocategorie A, ook zonder vloeistof 

dichte vloeren. 
De opmerking van Eastman is correct. De NR B en de vergunning laat het bedrijf vrij om via 
een uit te voeren bodemrisicoanalyse aan te tonen dat zij voldoen aan een verwaarloos 
baar bodem risico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bo 
dembescherming. Daar waar een vloeistofdichte vloer in de NRB wordt voorgeschreven 
dient deze overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 44 te worden gekeurd. 

 

4. Eastman heeft  begrepen dat  de voorschriften 13.1 en 13.2 over geluid, onjuist zijn.  Vooralsnog  
kan dan ook niet akkoord worden gegaan met betreffende voorschriften. 
De voorschriften 13.1 en 13.2 zijn aang epast aan de huidige situatie. 

 
 

Op 24 februari 2005 zijn beden kingen ingekomen van de Zeeuwse Milieufederatie te Goes. De inhoud 
van de ingebrachte bedenkingen kan als volgt worden omschreven; 
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5. Met de vergunning wordt aangesloten op BMP-S, terwijl het beter zou zijn straks bij het nieuwe 
BI\/!P-4 aan te sluiten. Door aan te sluiten bij het huidige BMP wordt het uitvoeren van milieuver 
beteringen onnodig vertraagd. 
Het bevoegd gezag heeft vanuit de Wm een actualiseringsplicht. Niet voor iedere revisie 

vergunning kan worden gewacht op bijvoorbeeld een BIVIP -traject weike in 2005 wordt ge 
start. Zekere maatregelen welke voortvloeien uit het B MP-4 traject zullen indien noodzake 
lijk via een ambtshalve wijziging worden toegevoegd aan de huidige revisievergunning. 

 

6. Het bedrijf zou zijn productiecapaciteit meer moeten focussen op de harsdispersies gebaseerd op 
gomhars, ter vervanging van op oplosmiddel gebaseerde lijmen. Er komen dan geen vluchtige or 
ganische stoffen vrij en het verbruik van verpakkingsmateriaal kan worden teruggedrongen. In de 
vergunning wordt op geen enkele manier op deze noodzakelijke transitie geanticipeerd. 
De harsdispersies worden geproduceerd in een ander deel van de inrichting waarop deze 
revisieaanvraag geen betrekking heeft. In de HCR-fabrieken worden intermediairs gemaakt 
welke als grondstof dienen voor de dispersiefabriek. De productielocatie van Eastman 
IVIiddelburg is voor de productie van de diverse harsproducten voor het grootste deel af 
hankelijk van het verkoopkantoor te Rijswijk. 

 

7.  Zonder aanvullende condities kunnen de "A-poly-" en "B-polyprocessen" niet worden  doorgezet in 
de komende jaren. Er wordt bovendien niet gevraagd om een verdergaande vervanging van de 
meer milieubelastende A-poly door de B-poly. De consequenties van het onderzoek dat in het ka 
der van het BMP gedaan is naar een alternatief voor tolueen bij het A-polyproces dienen in de 
vergunning te worden geïmplementeerd. Levert dit niet de noodzakelijke milieuwinst op, dan dient 
productie via het A-polyproces te worden teruggedrongen ten opzichte van het B-polyproces. 
Het streven naar minder milieubelastende producten is bij Eastman verankerd in de ver- 
bredingsonderwerpen waarover jaarlijks wordt gerapporteerd. De snelheid van de vervan 
ging de A-polly door B-poly wordt mede bepaald door de marktwerking. Het bevoegd ge 
zag kan in deze alleen stimulerend optreden. Het onderzoek naar het vervangen van tolu 
een als oplosmiddel is nog niet geheel afgerond. Indien het onderzoek resulteert in in een 
mogelijk proceswijziging zal hierna de technische haalbaarheid worden onderzocht. Een 
proceswijziging is op korte termijn niet te verwachten. 

 

8. Verzocht wordt het bedrijf een vervoersplan te laten opstellen, zodat de beperking van het aan tal 
verkeersbewegingen als een resultaatverplichting wordt aangemerkt. 
Het opstellen van een vervoersplan wordt als niet zinvol beschouwd. Eastman streeft con 
tinue naar het terugdringen van de wegkilometers en het afleveren van eindproduct in bulk. 
Voor het terugdringen van wegkilometers hebben een milieuprijs van de VNCI ontvangen. 
Diverse technische aanpassingen zijn uitg evoerd om zoveel  mogelijk eindpr oduct in bulk 
te kunnen aanleveren. Het terugdringen van het aantal vervoersbewegingen en mobels- 
hift/combitransport maakt ook onderdeel uit van de verbredingsonderwerpen waarover 
jaarlijks wordt gerapporteerd. 

 

9. In hoeverre kan worden gevraagd om het productiepakket van Eastman zo aan te passen dat de 
VOS-emissie, die bij het gebruik van de packout scrubber vr ijkomt, te allen t ijde voldoet aan de 
NER? 
De packout scrubber (Z-403) wordt alleen als noodvoorziening en tijdens bijzondere be 
drijfsomstandigheden gebruikt. De eerste resultaten van de proef met de toepassing  van  
de aërosolfilter voor de Hotoil is van dien aard dat de verwachting is dat alleen tijdens bij 
zondere bedrijfsomstandigheden zoals het niet beschikbaar zijn van de Hotoils door bij 
voorbeeld onderhoud, beperkte warmtevraag nog gebruik zal worden gemaakt van de 
scrubber. Deze situaties zijn niet altijd g epland waardoor het voor Eastman onmogelijk is 
het productiepakket op de HCR1/2 hierop aan te passen om te voldoen aan de NER. Om 
deze reden is een maximale vracht per jaar v astgesteld. 

 

10. De zorg bestaat dat met het verstoken van S olvenol op hotoil 1 een flin ke hoeveelheid aiumini- 
umchloride wordt bijgestookt. Gevraagd wordt welke milieubelasting dit met zich meebrengt en de 
best technical means worden ingezet om de emissies conform alara te bereiken? 
Op de Hotoil mag alleen solvenol met een chloorgehalte van maximaal 50 mg/kg worden 

toegepast. Deze waarde is overeenkomstig het  BOHB (Besluit organisch -ha logeengehalte 
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van Brandstoffen). Hiermee wordt beoogd de uitworp van dioxines uit verbrandingsinstal 
laties terug te brengen onder het niveau van 0,1 ng l-TEQ/m^. 

 

11. Waarom blijft het basisontwerp van het BF3-vernietigingssysteem gedimensioneerd op het neu 
traliseren van de effecten van het leeglopen van één BF3-bol, terwijl de opslagcapaciteit met 2/3 
wordt verhoogd naar 70 BF3 gasbollen? Blijft de veiligheid hiermee onder het VR? 
De BF3-vernietigingssysteem blijft gedimensioneerd op het neutraliseren van één bol, daar 
het doseersysteem niet veranderd. Het scenario met het grootste effect blijft een ong eval 
waarbij de inhoud van één bol monotaan vrijkomt. Zoals in voorschrift 4.2.3 is aangegeven 
mag pas gebruik worden gemaakt van grotere BF3-opslag na aanpassing en goedkeuring 
van de QRA voor  de opslag,  inclusief de uitbreiding, van de BF3-gasbollen. 

 

12. In de vergunning zijn geen voorschriften opgenomen over de in zet van groene energie en moge 

lijke energiebesparinginspanningen, terwijl de HCR-f abrieken energie vreten vanwege het destil 
latieproces. 
Vanaf  1  januari  2005 neem t Eastman deel aan  de C02-emissiehandel. Ook  zal men  per 1 
juni 2005 deel gaan nemen aan de NOx-handel. Het bevoegd gezag voor uitvoering van de 
wetgeving over C02- en NOx-emissierechten is per 1 janu ari 2005 de Nederlandse Emissie 

Autoriteit (NEA). Het is voor het bevoegd gezag Wm niet toeg estaan voorschriften bet ref 
fende energie in de vergunning op te nemen voor bedrijven die deelnemen aan emissie 

handel. 
 

13. Is de fijnstofproblematiek geheel onder controle? Uit het BIVIP blijkt dat tot 2010 voor het hele 

bedrijf geen verdere reductie wordt voorzien ten opzichte van 2001. 
Het enige emissiepunt voor stof is het Packoutstoffilter. De opgenomen maximale concen 
tratie van mg/m3 (voorschrift 7.1) voldoet aan de NER. Verdere reductie is momenteel niet 
opportuun. 

 

 

7     VERVALLEN VERGUNNINGEN 

iVlet het in werking treden van de onderhavige vergunning worden de eerder voor de HCR-1 en HCR-2 
fabrieken en BF3-gas verleende vergunningen Wet milieubeheer, inclusief meldingen, zoals genoemd in 
Bijlage 2 van de aanvraag, vervangen . Deze vergunningen vervallen op het tijdstip waarop de onderha 
vige vergunning onherroepelijk wordt. Tevens vervallen de aanvullende geluidsvoorschriften van de 
vergunning van 1 maart 1996, nummer 963735, voor wat betreft de HCR-fabrieken. In plaats daarvan 
zijn in onderhavige vergunning nieuwe geluidsvoorschriften opgenomen. Voor wat betreft de Hydrogena- 
tiefabriek blijven de geluidsvoorschriften uit de vergunning van 1 maart 1996 in stand. 

 
 

8    VOORSCHRIFTEN 

We hebben overwogen dat de nadel ige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 
8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna 
genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen. 

 

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke 
bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze 
vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter info rmatie aan de 
directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Door het opnemen van dit voorschrift wordt 
tevens voldaan aan de eis uit artikel 9, zesde lid van de IPPC.Ten aanzien van ongewone voorvallen, 
zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. 

 

In diverse voorschriften is sprak e van "het ter g oedkeuring voorleggen" van onderzoeksresultaten of 
andere documenten. Bij goedkeuring volgt een beschik king, waardoor de bepalinge n uit titel 4.1  van 
de Algemene Wet bestuursrecht van toepassing zijn. Hierbij worden belanghebbenden in de gelegen 
heid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. 
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9 BESLUIT 
 

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om: 

1. aan Eastman Chemical Middelburg B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de 
aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn ge 
waarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. 

 

In deze vergunning wordt op een onderdeel afgew eken van hetgeen oorspronkelijk door Eastman is 
aangevraagd. De aangevraagde VOS-emissie op scrubber Z-403 worden gelimiteerd overeenkom 
stig het gestelde in voorschiftt 7.1 en 7.4 t/m 7.7. 

 

2. de aanvullende geluidsvoorschriften  van de vergunning van 1  maart 1996, nummer 963735, voor 
wat betreft de HCR-fabrieken, in te trekken. 

 

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften. 
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Voorschriften behorende bij de vergunning van Eastman Chemicals IVIiddelburg B.V. 

1 Algemeen 14 
2 Milieuzorg 15 

3 Constructies en inspecties 15 
4 Laden, lossen en opslag 17 
5 Monitoring 18 
6 Rapportageverplichtingen 19 
7 Lucht 19 
8 Bodem 20 
9 Afval 21 
10 Verl<eer en vervoer 21 

11 Veiligheid 21 
12 Grond- en hulpstoffen 23 
13 Geluid 24 
14 Grootschalige proeven 25 
15 Indirecte lozingen 25 
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 
Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te 
laten hetgeen redelijken/vijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de in 
richting kan veroorzaken te voorkomen ofte   beperken. 
Dit voorschrift heeft tenminste  betrekking op; 

• het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater 

• de emissie van luchtverontreinigende stoffen 

• beperken van geurhinder 

• beperken van geluidoverlast 

• het verbruik van energie, 

•  het verbruik van grond- en hulpstoffen 

•   het verbruik van water 

•  het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting 

•  de veiligheid als gevolg van het in werking zijn van de inrichting  
 

1.2 
Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden minimaal 5 werkdagen vooraf schrifte 
lijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld. 

 

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel 
mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. 

 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te 
reduceren. 

 

1.3 
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het mili eu kunnen hebben worden uitsluitend verricht 
door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte 
voorschriften en instructies. 
Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet vo orzien of waarbij daar 
van moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfslei 
ding. 

 

1.4 
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat bij de beëindiging van (een d eel van) de activiteiten de 
nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploi 
tatieterrein weer in een bevredigende toestand wordt gebracht. 

 

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, IVIilieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte. 

 

De vergunninghouder verwijdert installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij de (delen 
van de) installatie in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden d at nadelige gevolgen niet 
kunnen optreden. 

 

1.5 
Voor alle documenten en richtlijnen waar in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de 
versie die ten tijde van het in werking treden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de 
versie expliciet is aangegeven. 
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2. MILIEUZORG 

 

2.1 
De vergunninghouder legt voor 1 januari van elk kalenderjaar het milieujaarplan en de plan ning met 
betrekking tot de interne en externe audits van het milieuzorgsysteem op basis van ISO  14001 welke 
in dat kalenderjaar worden uitgevoerd ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

2.2 
De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mo 

gelijk naar vermindering van de milieubelasting. 

Daartoe heeft de vergunninghouder een beheerssysteem geïmplementeerd. 
In dit beheerssysteem zijn de volgende elementen opgenomen: 

- emissies naar de lucht (incl. diffuse emissies) 
- afvalstoffen 
- energieverbruik 
- verbruik grond/hulpstoffen 

- waterverbruik 
- veiligheid 
- geluid 

 

Per element zijn, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewe rkt: 

- bepaling actuele emissies of actuele verbruiken. 
- toe te passen bepalingsprotocollen 
- berekeningsmethode 
- documentenbeheer 
- veiligheidsrisico's voor o.a handeling BF3, opslag isobuteen,enz. en de 

procesreactoren. 
 

De vergunninghouder ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het goedgekeurde 

beheerssysteem. 

 
 

3.  CONSTRUCTIES EN INSPECTIES 

 
 

3.1 Constructies drukvaten/drukleidingen 
 

3.1.1. 
Ten genoegen en ingevolge de daartoe van toepassing zijnde rich tlijnen van de Europese Unie aan 
gewezen erkende instantie vindt elke zes jaar herkeur plaats van de drukvaten en leidingen, waarvoor 
door een daartoe (voorheen) erkende instantie een "verklaring van geen bezwaar" en/of een "bewijs 
van onderzoek en beproeving" is afgegeven, tenzij deze instantie schriftelijk heeft ingestemd met een 
langere  herkeuringsperiode. 

 

De ingevolge de daartoe van toepassing zijnde ric htlijnen van de Europese Unie aangewe zen erkende 

instantie kan, als daar aanleiding voor is, een kortere herkeuringsperiode dan 6 jaar eisen. 
 

3.1.2 
Conform voorschrift 3.1.1 informeert de vergunninghoudster de directie Ruimte, Milieu en Water en de 
ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie aangewezen erkende 
instantie over de uitvoering van deze herkeuringen. 

 

3.1.4 
Zonder toestemming van een ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese 
Unie aangewezen erkende instantie worden aan een drukvat of leiding, als bedoeld onder 3.1.1 geen 
wijzigingen of reparaties uitgevoerd. 
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3.1.5 
Van alle aan een drukvat of leiding, als bedoeld onder 3.1.1 ver ricinte wijzi gingen, reparaties, onderzoe 
kingen en beproevingen wordt een gedagtekende omschrijving opgetekend in een speciaal d aartoe aan 
te leggen register. Dit register is altijd op de inrichting aanwezig en voor de daartoe bevoe gde instanties 
in te zien. 

 

3.1.6 
Elk falen van een drukvat, leiding of leidingstelsel a ls bedoeld onder 3.1.1, of onderdelen daarvan, meldt 
de vergunninghoudster onmiddellijk bij de ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de 
Europese Unie aangewezen erkende instantie en bij de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

3.2 Constructies algemeen 
 

3.2.1 

Procesapparatuur en opslagtanks voor brandbare vloeistoffen alsmede de laad-/losinstallaties voor 
tankauto's worden ter beveiliging tegen blikseminslag , alsmede voor de afvoer van stati sche elektriciteit, 
op een doelmatige manier geaard; de aarding voldoet aan de richtlijnen voor bliksemafleiderinstallaties 
volgens NEN 1014. 

Ter voorkoming van elektrostatische oplading wordt tevens voldaan aan het gestelde in de hoofdstuk 5 
van het ARBO Informatieblad: AI-25; "Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen". 

 

3.3 Inspecties 
 

3.3.1 
Alle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft verkeren, voor zover dit 
voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en 
functioneren naar behoren. 
Dit wordt regelmatig door middel van interne (apparaat-) inspecties en/of testen gecontroleerd waarbij 
de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan het uitvoeren  
van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen. 

 

3.3.2. 

De wijze waarop de vergunninghoudster het gest elde in voorschrift 3.3.1 waarborgt, legt  zij vast in  
een daartoe te ontwikkeien organisatorisch systeem met betrekking tot het beheer van de installaties 
(onderhoudsmanagementsysteem) 

 

De vergunninghoudster legt de beschrijving van dit systeem (op hoofdlijnen) uiterlijk drie maanden na 
het van kracht worden van deze beschikking schriftelijk ter informatie voor aan de directie Ruimte, 
IVlilieu en Water van de provincie Zeeland. 

 
Installaties zijn onderverdeeld in objecten en voor  elk object  wordt een uitvoeringsmethode opgesteld 
m.b.t. onderhoud, inspectie en/of testen. Deze uitvoeringsmethoden zijn mede gebaseerd op analyses 
van de kans op en de gevolgen van eventueel falen. 

 

Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling zijn onderdeel van het systeem. 

 

Uiterlijk twaalf maanden na het van kracht worden van deze beschikking is dit systeem volledig ope 
rationeel 
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4.  LADEN, LOSSEN EN OPSLAG 

 
 

4.1 Laden en lossen 
 

4.1.1 

Het lossen en laden van schepen, vrachtwagens, tankauto's en treinwagons vindt zodanig plaats dat 
het optreden van nadelige effecten naar het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Om dit te waarbor 
gen zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 

• overvulbeveiliging 

• noodstop 

• wegrijdbeveiliging 

• aarding (ter voorkoming van statische oplading) 
 

Daarnaast worden de werkzaamheden die in het kader van het laden en lossen plaatsvinden in een 

procedure vastgelegd, waarin ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn v erwerkt; 

• de eisen ten aanzien van het te beladen c.q. te lossen voertuig, schip of treinwa gon 

• het toezicht c.q. de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden 

• het gebruik van veiligheidsvoorzieningen 

• de afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof) 

• de  wijze  waarop de  verspreiding  van  luchtverontreinigende stoffen (o.a. geur en  stof) wordt be 

perkt 

• de bescherming van de laad-/ losplaats tegen aanrijdingen 

• de getroffen voorzieningen tegen het onbedoeld verplaatsen van het voertuig 
 

Deze procedures zijn op de inrichtin g aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van controlerende 

ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 
 

4.1.2 

In de procedure, bedoeld in 4.1.1 zijn ten aanzien van het laden en lossen van schepen ten minste de 
onderstaande aandachtspunten verwerkt: 

• de wijze waarop gewaarborgd is dat het laden en lossen geschiedt onder toezicht zowel aan boord 

als op de steiger c.q. kade, 

• de  wijze  waarop tijdens  het  laden/lossen het nood(stop)systeem  van de  walinstallatie vanaf het 

schip in werking gesteld kan worden 

• de wijze waarop tijdens het laden/lossen het nood(stop)systeem van het schip vanaf de wal in 

werking gesteld kan worden 

• de wijze waarop de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt. 
 

4.1.3 

Los-/laadslangen moeten een barstdruk hebben van tenminste viermaal de hoogst voorkomende 

werkdruk; zij moeten jaarlijks worden beproefd op 1,5 maal de hoogst voorkomende werkdruk. 

Van elke beproeving moet een gedagtekende omschrijving worden aangetekend in een register. 
Voordat met de belading/lossing wordt gestart moet bij gebruik van eigen laad/lossla ngen van de leve 
rancier ter plaatse kunnen worden aangetoond dat de laad/los slangen zijn gekeurd. 

 

4.2 Opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en eindproduct in emballage(>10 ton) 

 
4.2.1 

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de opslagplaats  voor  eindproduct 
(loods B) ten aanzien van de volgende aandachtspunten a an het gestelde in de CPR 15-2 richtlijn en 

in het bijbehorende supplement CPR 15: 
- constructie (hoofdstuk 4.1); 
- beschermingsniveaus (hoofdstuk 4.3); 
- afstand tot gevoelige bebouwing (Circulaire behorende bij CPR-15); 
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4.2.2 

De opslagcapaciteit voor  BFa-gas bedraagt momenteel  12.000 kg met een  uitbreidingsmogelijkheid 
tot 20.000 kg  met een maximum van 70 BFs-gasbollen. 

 

4.2.3 

Van bovenstaande uitbreidingsmogelijkheid mag pas slecht gebruik worden gem aakt na aanpassing 
en goedkeuring door de directie Ruimte, milieu en Water van de QRA voor de opslag van de BF3- 
gasbollen. 

 
 

5.  MONITORING 
 

5.1 
Ter bepaling van de feitelijk door de in deze vergunning beschreven bedrijfsonderdelen veroorzaakte 
nadelige gevolgen voor het milieu is een volledig, transparant, functionerend en  gedocumenteerd 
meet- en registratiesysteem in werking. 

 

Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen: 

- emissies naar de lucht via puntbronnen 
- diffuse emissie en lekverliezen 
- emissie bij starten en stoppen en incidenten. 
- emissie bij op- en overslag 
- afvalstoffen 
- energieverbruik per energiedrager 
- waterverbruik 
- geluid 
- registratie van incidenten/klachten/(bijna) ongevallen. 
- verkeersbewegingen 
- grondwaterkwaliteit 
- grond- en hulpstoffenverbruik 

 

Per element worden, voor zover van toepassing, de volgende aspecten  uitgewerkt: 
- monstername/analysemethode 
- wijze van registreren 
- meetfrequentieZ-onnauwkeurigheid 
- berekeningsmethode 
- documentenbeheer 
- borging van bovengenoemde aandachtspunten 
- toetsing aan vergunningswaarden 

- te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen. 
 

5.2 
Ten minste tweemaal per jaar toetst de vergunninghouder de gegevens uit het in voorschrift 5.1 be 
schreven meet- en registratiesysteem aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden en/of doel 
stellingen. 
De vergunninghouder informeert  de directie Ruimte, Milieu en Water hierover. 

 

5.3 
Indien na het uitvoeren van de in voorschrift 5.2 uitgevoerde toets blijkt dat grenswaarden worden 
overschreden of dreigen te worden overschreden en/of doelstellingen niet worden gerealiseerd, wor 
den er zodanige maatregelen getroffen dat dit wordt voorkomen. 
De vergunninghouder informeert  de directie Ruimte, Milieu en Water hierover. 

 
 

6.  RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN 
 

6.1 
De vergunninghouder legt de rapportages van externe audits binnen 6 weken na het beëindigen van 
deze audits ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 
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7. LUCHT 
 

7.1 
Met betrekking tot de uitworp van luchtverontreinigende stoffen uit puntbronnen geldt dat de in de 

volgende tabel vermelde waarden niet worden overschreden. De in deze tabel vermeide waarden 

worden beschouwd als gemiddelden over een half uur. 
 

De vermelde maximale NO* concentraties (als NO2) gelden voor droog rookgas me t een volumege 
halte aan zuurstof van 3 procent, na aftrek van het volume van  het erin a anwezige water, berekend 
als waterdamp. 

 

Bronbeschrijving Component Max. concentratie Jaarvracht [kg/jaar] 
[mg/m^] 

Emergency ventscrubber         VOS - 100-150 

Packoutscrubber VOS 800 (Kristalex) 3000 
400 (overige) 

Hotoil 1   (brandstof solvenol) VOS 75 - 
NOx 70 - 

SO2 50 1000 
stof 5* 100 

Packoutstoffilter Harsstof 5 700 

Uitlaat BFa-filter BF3 100 - 

Stof concentratie bij start/stop bedraagt: C max. = 50 mg/m 

 

7.2 
Ten behoeve van het uitvoeren van c ontrolemetingen zijn op veilige, goed bereikbare en meettech- 

nisch juiste plaatsen afsluitbare openingen aangebracht. 
Ten aanzien van plaats  en uitvoering  van deze meetopeningen is overeenstemming met de   directie 

Ruimte, Milieu en Water. 
 

7.3 
De bepaling van de lekverliezen, diffuse emissies en emissies bij op- en overslag van vluchtige orga 
nische koolwaterstoffen vindt plaats conform het gestelde in de documenten "Diffuse emissies en 
emissies bij op- en overslag" en "Meetprotocol voor lekverliezen" uit de rapportagereeks MilieuMoni- 
tor (nr. 14 en 15, maart 2004) van RIVM/MNP 

 

Hiertoe voert de vergunninghoudster aantoonbaar een lekverliezenbeheersprogramma uit. Afhankelijk 
van de grootte van de emissie omvat het beheersprogramma voor lekverliezen: 

• alleen een emissieberekening of 

• meting en een emissieberekening 
 

Van de werkzaamheden die voortvloeien uit h et beheersprogramma "lekverliezen", houdt de vergun- 

ninghoudster op een overzichtelijke wijze administratie bij. 
 

De uitgevoerde inspecties worden overeenkomstig het gestelde in het meet- en be heersprogramma 
"lekverliezen" jaarlijks in het milieujaarverslag geëvalueerd. 

 

7.4 
Het gebruik van de Emergency ventgasscrubber en de Packoutscrubber (Z-403) dienen te worden 
bijgehouden in een logboek. Het logboek dient op de inrichting aanwezig te zijn en ten allen tijde op 
verzoek van de contolerend ambtenaar van het bevoe gd gezag worden getoond. 

 

7.5 
In het logboek dient voor de Packoutscrubber de v racht van de VOS-emissie in de loop van het jaar te 

worden gesommeerd. Ten minste 4 maa l per jaar t oetst de vergunninghoudste r de vracht aan de in 
voorschrift 7.1 vermelde grenswaarde. 
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7.6 

Indien na h et uitvoeren van de in voorschrift 7.5 uitgevoerde toets blijl <t dat grenswaarde wordt over 
schreden of dreigt te worden overschreden, worden er zodanige maatregelen getroffen dat dit wordt 
voorkomen. 

De vergunninghouder informeert  de directie Ruimte, Milieu en Water hierover. 
 

7.7 

De jaarvracht voor de VOS-emissie voor de packoutscrubber mag na 31 december 2005 niet meer  
dan 1500 kg/jaar bedragen. 

 

7.8 
Het packoutstoffilter dient dagelijks visueel te worden gecontroleerd. De resultaten van deze controle 
worden vastgelegd in een logboek. Het logboek is op de inrichting aanwezig en kan ten allen tijde op 
verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

7.9 
Het packoutstoffer dient te w orden opgenomen in een preventief inspectie- en onderhoudsprogramma 
waarbij het filter met een frequentie van 1 0 jaar, of zoveel eerder als noodzakelijk, wordt geïnspec 
teerd en voorzien van nieuwe filterzakken. 

 

7.10 

De BFs-doseerinstallatie mag alleen in werking zijn indien is zeker gesteld dat de volgende onderde 
len naar behoren functioneren: BFs-monitoren, BFa-scrubber (incl. aanzuigventilator en demister) en 
aërosolfilter. 

 

7.11 

Het aërosolfilter van de BFa-doseerinstallatie dient uiterlijk 31 december 2005 op zijn goede werking te 
zijn gecontroleerd. 

 
 

8.  BODEM 
 

8.1 

Voor de bodembedreigende activiteiten binnen de HCR1 en HCR2 dient uiterlijk 9 maanden  na het  
van kracht worden van deze vergunning een bodemrisico-inventarisatie zoals be doeld in de Neder 
landse Richtlijn Bodembescherming te zijn uitgevoerd. 
De resultaten van de bodemrisico-inventarisatie dienen uiterlijk 6 weken na beëindiging van het on 
derzoek (en indien van t oepassing, een plan van aanpak) ter goedkeurig worden voorgelegd aan de 
directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

8.2 
Uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van d eze beschikking dienen de vloeistofdichte voorzie 
ningen overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd en van een PBV-verklaring 
vloeistofdichte voorziening te zijn voorzien. 

 

De resultaten van de inspectie en de PBV-verklaring zijn binnen twee maanden na he t uitvoeren van de 
inspectie ter informatie overlegd aan Directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

8.3 

Bodembedreigende activiteiten dienen, binnen 6 maanden na het uitvoeren van de in voorschrift 8.1 
omschreven bo demrisico-inventarisatie, zodanig plaats te vinden dat sprake is van een verwaarloos 
baar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescher 
ming. 

 

8.4 
De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit dire ct 
aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en 
grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse norm NVN5740 "bodem onder 
zoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met 
protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181. 
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De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie 

overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 
 

8.5 
Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 8.4 bedoelde onderzoek legt de vergunninghou 

der de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water . 
In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld. 

 
 

9. AFVAL 
 

9.1 

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de omvang van de  afvalstromen, die binnen de inrich 

ting ontstaan, zo laag mogelijk is. 
 

9.2 
Ter uitvoering van hetgeen in voorschrift 9.1 is gesteld , heeft de vergunninghouder een afvalreductie- 

plan opgesteld. Het reductieplan dient jaarlijks te worden ge-up date. 
 

9.3 
De opslag van afvalstoffe n is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar. De afvalstoffen 
inclusief de opslaglocatie dienen te worden opgenomen in het afvalstoffenregistratiesysteem. 

 
 

10. VERKEER EN VERVOER 
 

10.1 

Ten aanzien van het aanvoeren van grondstoffen en het afvoeren van producten moet worden ge 
streefd naar een optimaal gebruik van rail- en watertransport en het beperken van wegtransport, 
waarbij de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. 

 
 

11. VEILIGHEID 
 

11.1 

Als gesteld in voorschrift 1.1 streeft de vergunninghoudster naar een zo laag mogelijk risiconiveau  

voor wat betreft externe veiligheid. 
Hierbij besteedt de vergunninghoudster aandacht aan organisatorische maatregelen en aan de integri 
teit en veiligheid van de procesinstallaties en op- en overslag systemen. 

 

11.2 

In de gehele inrich ting worden die plaatsen en die gebouwen waar open vuur en roken verboden is, 

zoals binnen de gevarenzones, duidelijk aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen 

conform NEN 3011. 
 

11.3 

Vergunninghoudster controleert middels een oefening minimaal éénmaal per jaar het noodplan. 
Middels deze oefening toont de vergunninghoudster aan dat het noodplan adequaat en voldoende 
functioneert, dan wel dat het noodplan door vergunninghoudster bijgesteld dient te worden. 
De vergunninghouder stuurt de evaluatie en het gewijzigde noodplan ter informatie naar de comman 

dant van de plaatselijke brandweer en naar de directie Ruimte. Milieu en Water. 
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11.4 

Vergunninghoudster hanteert procedures voor de systematische identificatie van ongewenste gebeur 
tenissen (ongevalscenario's) die tot zware ongevallen kunnen leiden. Met deze procedures wordt na 
gegaan; 

 
•  welke gevaren tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen leiden 

•  onder welke condities de gevaren zich manifesteren 

• wat de kans is op een LOC (los of containment) 

•  wat de ernst van de gevolgen kan zijn 
 

Deze procedures zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van controlerende 
ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

11.5 

De vergunninghoudster heeft de bevindingen van de uitgevoerde veiligheidsstudies vastgelegd in een 
document. 
Dit document is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtena 
ren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

11.6 

Vergunninghoudster hanteert procedures / instructies waarin wordt aangegeven welke veiligheids 
maatregelen getroffen moeten worden door of voor het personeel tijdens: 

• de normale bedrijfsvoering 

• onderhoud 

• bij tijdelijke onderbrekingen 
 

De vergunninghoudster hanteert procedures voor: 

•  het in en uit bedrijf nemen 

•  alle fasen van de normale bedrijfsvoering [inclusief testen, onderhoud en inspectie] 

•  waarnemen van en reactie op afwijkingen van normale operationele condities 

• productie tijdens onderhoud 

 

Deze procedures/instructies zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van 
controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

11.7 

Vergunninghoudster hanteert procedures voor het aanbrengen van wijzigingen.  In deze procedures 
zijn de volgende aspecten verzekerd: 
1.    voor welke wijziging de procedure geldt 
2.    hoe de gevolgen voor de veiligheid moeten worden geëvalueerd 
3.    hoe er gebruik wordt gemaakt van relevante gegevens over ongevallen en incidenten 
4.    hoe de documentatie wordt aangepast 
5. hoe over wijzigingen met de uitvoerenden (medewerkers van de p roductie-  en onderhoudsafde- 

ling) wordt gecommuniceerd 
6.    hoe in training van medewerkers wordt voorzien 
7.    hoe de wijziging wordt gecontroleerd, d.w.z. hoe wordt nagegaan dat: 

 
• De wijziging volgens de procedure Is uitgevoerd 

• De gevolgen voor de veiligheid in kaart zijn gebracht 

• Eventuele maatregelen zijn genomen 

• De documentatie is aangepast 

• Over de w ijzigingen met betrokken personeel is gecommuniceerd 
 

De vergunninghoudster legt de bevindingen van veranderingsmanagement aantoonbaar vast in een 
document. 

 

Deze documenten/procedures zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te all en tijde op verzoek van 
controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 
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De vergunningho udster verwijdert, onverlet het bepaalde in de voorschriften 8.4 en 8. 5, (delen van) 
installaties die str uctureel buiten werking zijn gesteld, tenzij de (delen van de) installaties in een zoda 
nige staat van onderhoud worden gehouden dat nadelige gevolgen niet  kunnen optreden. 

 

11.8 

Vergunninghouder hanteert procedures voor: 

• de pernnane nte systematische beoorde ling van veiligheidsprestaties, gerelateerd aan de doelstel 

lingen van het PBZO 

•  de melding van en rapportage over storingen, incidenten en ongevallen 

• analyse/onderzoek en evaluatie van storingen, ongevallen en incidenten 

• de opvolging van het onderzoek (communicatie in de organisatie over het onderzoek en over de te 

treffen maatregelen) 

• de systematische, periodieke evaluatie (audit) v an het preventiebeleid en de mate waarin doelstel 

lingen worden gerealiseerd. 

• de systematische, periodieke evaluatie (audit) van het functioneren van het VBS 

De vergunninghouder legt de bevindingen vast in een d ocument. 

Dit document en de procedures zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te  allen tijde op verzoek van 

controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond . 
 

11.9 

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden, die nadelige gevolgen voor het 
milieu alsmede voor de veiligheid kunnen hebben, uitsluitend worden verricht do or daartoe opgeleid  

en ter zake kundig personeel. Hiertoe : 

• zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van eigen personeel vastgelegd 

•  is er  een trainings- en opleidingsprogramma  voor het eigen personeel. In dit trainings-    en oplei 

dingsprogramma is er ten minste aandacht besteed aan: 
1. beheersing van risico's van zware ongevallen 
2. procesveiligheid 
3. risico's van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

4. gevaarseigenschappen van processen 

• zijn er door  de vergunninghouder de daartoe benodigde voorschriften en werkinstructies opgelegd 

aan derden 
•  zijn er eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden aan personeel van derden 

 
 

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of 
instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken,  schriftelijk toestemming. 

 
 

12. GROND- EN HULPSTOFFEN 
 

12.1 

Als gesteld in voorschrift 1.1 voorkomt de vergunninghoudster onnodige verspilling van grond- en 

hulpstoffen. 
De vergunninghoudster besteedt aandacht aan m inder milieubelastende grond- en hulpstoffen 

 
12.2 

Voor het toepassen van nieuwe grond- en hulpstoffen is goedkeuring nodig van de directie Ruimte, 

Milieu en Water. 
 

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu dient een onderzoek verricht te w orden naar de 
effecten van deze grond/hulpstof op de milieubelasting, als gevolg van het toegepaste proces. 
De wijze wa arop dit onderzoek wordt uitgevoerd ligt vast  in een procedure die binnen  zes maanden 
na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de directie 

Ruimte, Milieu en Water. 
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In deze procedure  zijn tenminste de volgende elementen opgenomen: 
- emissies naar de lucl^t en water 
- benodigde emissiereducerende technieken 
- risico's ten aanzien van de veiligheid 
- risico's ten aanzien van bodemverontreiniging 
- energie 
- afval 
- vervoer 

 

De resultaten van h et onderzoel< naar het gebruik van de nieuwe grond/hulpstoffen worden door de 
vergunninghouder vastgelegd in een rapport. Dit rapport wordt uiterlijk acht weken voordat de nieuwe 
grond-, of hulpstof wordt ingezet ter goedkeuring aan de directie Ruimte, Milieu en Water voorgelegd. 

 
 

13. GELUID 
 

13.1 
Het langtijdgemiddelde beoordeiingsn iveau (LA r.Li), veroorzaakt door de bij de revisievergunning beho 
rende installaties alsmede door de binnen dit deel van de inrichting uitgevoerd e werkzaamheden be 
draagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan: 

 
Controlepunt Rijksdriehoek- 07.00 uur tot 19.00 uur tot 23.00 uur tot 

coördinaat  19.00 uur  23.00 uur  07.00 uur 

1 x=33.317:y  = 36 dB(A) 36 dB(A)(A) 36 dB(A) 
390.549 

2 X = 33.825; y = 45 dB(A) 45 dB(A)(A) 45 dB(A) 
391.375 

3 X = 34.520; y = 44 dB(A) 44 dB(A)(A) 44 dB(A) 
391.410 

4 X =34.365; y = 52 dB(A) 52 dB(A)(A) 52 dB(A) 
390.885 

5 x= 34.145 ;y= 50 dB(A) 50 dB(A)(A) 50 dB(A) 
390.645 

6 x= 34.359 ; y= 40 dB(A) 40 dB(A)(A) 40 dB(A) 
391.771 

 
 

Toelichting: 
 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArxi) veroorzaakt door de in de gehele inrichting ( HCR 
+ Hydro) aanwezige installaties, alsmed e door binnen de gehele inrichting uitg evoerde werkzaamhe 
den bedraagt, op de in de tabel aangegeven gevels van woningen, niet meer dan: 

 
 

Controlepunt Rijksdriehoek- 07.00 uur tot 19.00 uur tot 23.00 uur tot 
coördinaat  19.00 uur  23.00 uur  07.00 uur 

1 X =33.317 ; y = 42 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A) 
390.549 

2 X = 33.825; y = 51 dB(A) 51 dB(A) 50 dB(A) 
391.375 

3 X = 34.520; y = 50 dB(A) 50 dB(A) 49 dB(A) 

391.410 

4 X =34.365; y = 54 dB(A) 54 dB(A) 53 dB(A) 
390.885 

5 x= 34.145 ; y= 52 dB(A) 52 dB(A) 51 dB(A) 
390.645 

6 x= 34.359 ; y= 46 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 
391.771 
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13.2 
Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C metiiode II uit de "Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 2004. 

 
 

14. GROOTSCHALIGE PROEVEN 
 

14.1 
Proefproducties en/of proefnemingen vind en slechts plaats wanne er zij de ontwikkeling van nieuwe pro 
ducten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken, dan wel het verbeteren van bestaande 
producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel hebben. 

 

14.2 
Voor het uitvoeren van grootschalige proeven is goedkeuring nodig van de directie Ruimte, Milieu en 

Water. 
Het  verzoek om  een proefproductie  en/of  proefneming uit  te  voeren dient de vergunninghouder ten 
minste acht weken tevoren schriftelijk in bij de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

Het verzoek bevat ten minste een opgaaf of omschrijving van; 
- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd 
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd 
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie 
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie 
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen 
- de  ontstane  tussen-  en  eindproducten  en  afvalproducten  alsmede  hun  fysische   en  toxische 

gegevens 
- de  productiemethode 
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter  voorkoming of beperking van de nadelige gevol 

gen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en 
bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te 
achten 
de aard en een schatting van de omvang va n de te verwachten uitworp van ver ontreinigende stoffen 
en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie 

- de te verwachten geuremissies 
 

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van het be 
voegd ge zag dan wel aciit weken na indiening van het verzoek als het bevoegd gezag niet heeft 

gereageerd. 
 

14.3 
Van elke grootschalige proef wordt een evaluatierapport opgesteld; dit rapport bevat ten minste; 
- een schatting of bere kening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water 

en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie 
-  opgave van opgetreden storingen (oorzaak en gevolg) 
-  het tijdstip en de tijdsduur van de proef 
-  de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie 
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming 

 

Het rapport wordt binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie toegezonden aan de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 

 
 

15. INDIRECTE LOZINGEN 
 

15.1 
Bedrijfsafvalwater wordt pas in het openbaar riool gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen 

en hoeveelheid ervan; 
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-  de doelmatige werking van het openbaar riool,  of de bij het openbaar riool  behorende apparatuur, 

niet wordt belemmerd 
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd 

 

15.2 

Het  afvalwater dat op het openbaar riool wordt geloosd bevat geen: 
- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen 

bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen 
tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden 

- gevaarlijke afvalstof, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt 
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken 
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn 
15.3 

Bedrijfsafvalwater kan te allen tijde bemonsterd worden . Daartoe wordt het via een controleput geleid. 
De controleput is zo geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

 

15.4 

Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater voldoet in enig steekmonster- of etmaalmonster, 
ten minste aan de volgende eisen: 
- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, is niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 
- het sulfaatgehalte bedraagt niet meer  dan 300 mg/I, volgens NEN 6487 

het gehalte aan olie en/of vet is niet hoger zijn dan 50 mg/I, volgens NEN 6675 
- de temperatuur is niet hoger zijn dan 30 ° C, volgens NEN 6414 

het gehalte aan bezinkbare bestanddelen bedraagt niet meer dan 5 ml/I, volgens NEN 6623 

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit. 
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Mededelingen 

 

 
1.   Beroep 

 

Wij herinneren belangliebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in ar til<el 20.1 van de Wet milieu 
beheer en artil<el 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken 
vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschil<l<ing ter inzage is gelegd, beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Ra ad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 
's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. 
Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de 
Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het tref 
fen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage. 

 
 

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan: 
 

1.    VROM-inspectie regio Zuid-West 

2.   De regionale brandweer Zeeland 
3.   De Arbeidsinspectie 
4. Het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer 

Directie Stoffen, Veiligheid Straling, Afdeling Externe Veiligheid 
5.   Rijkswaterstaat Directie Zeeland 
6. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg 

 



 
Archlefexemptear 

 

Provincie Zeeland 

 

 

Middelburg;  27 mei 2008 

Nummer 08015592/Wm.07.037/4g/46 
Afdeling: milieuhygiëne 

 
 

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 

 

 

1.      AANVRAAG 
 

1.1    Verzoek 

Op 20 april 2007 is een verzoek ingekomen van Eastman Chemical Middelburg B.V. (verder 
ECM) te Middelbu rg om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. De 
aanvraag is ingediend met als doel, de bestaande Wm-vergunningen voor de Hydrogenatie, 

Utilities en Dispersies te reviseren en af te stemmen op de huidige stand der techniek en op de 
nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. Het betreft hier voor de Wm een zogenoemde deel- 
revisievergunning, 

 

1.2     Aangevraagde activiteiten 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten; 
Hydrogenatie van natuurhars (Binnen deze af deling wordt natuurhars onder hogedruk en 

temperatuur gehydrogeneerd.) De hoofdproducten zijn Staybelite en Foral. 
Hydrogenatie van koolwaterstofhars (Binnen deze afdeling wordt een basishars uit de HCR 

fabriek opgelost in Exxsol en daarna onder hogedruk en temperatuur gehydrogeneerd. Het 
oplosmiddel wordt teruggewonnen voor hergebruik in het proces.) Het eindproduct heet 
Regalite. 

Methylatie v an natuurhars of koolwaterstofhars door deze hars te la ten reageren met me 

thanol. 
In het Resin ester proces laat me n harsen reageren met een meerwaardige alcohol. 
Dispersies (Binnen deze afdeling wordt hars zeer fijn verdeeld in water.) Hier worden tevens 
hulpstoffen toegevoegd die ervoor moeten zorgen dat de dispersie niet "uitzakt", oxideert of 
bederft. 
Utilities (Binn en deze groep vallen de volgende ondersteunende voorzieningen; productie 
van gedemineralisee rd water, waterstofgas, stikstofgas, opwarming thermische olie, instru 

menten lucht onder druk, beschikbaar hebben van brandbluswater, smelt- en packout instal 
laties, verwerking van afvalwater en harsdampen. 
Diversen (Hieronder vallen de laboratoria, werkplaats(en), magazijnen en opslagvoorzienin 

gen,) 
 

De uitgebreide b eschrijving van de activiteiten staat in bijlage 6 van de aanvraag. (De laad- en 
losplaats voor binnenvaartschepen valt niet binnen de activiteiten van deze aanvraag.) 

 

1.3     Kadastrale gegevens 

De inrichting is gelegen aan de Hercules 35 te Middelburg, kadastraal bekend als gemeente 

Middelburg, sectie M, nr419, 421, 387 , 420, 736. 
 

1.4     Vergunningsituatie 

De inrichting beschikt over de vergunningen die vermeldt zijn in bijlage 3 van de aanvraag. 

De vergunningen die vermeldt zijn in bijlage 2 van de aanvraag zullen vervallen. 

 

 

 

 

 
 

Provinciehuis Abdij 6 Middelburg T: 101181-631011 www.ïeeland.nl 
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2.       PROCEDURE 

 

2.1    Voorbereiding 

Voor de voorbereiding van de beschiki<ing is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd. 

 

2.2     Coördinatie Wvo 

Op 20 april 2 007 is tevens op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan Water 
schap Zeeuwse Eilanden vergunning gevraagd voor de gehele inrichting. 
Voor deze aanvragen vindt op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet mili 
eubeheer een gecoördineerde behandeling plaats. 
Overeenkomstig artikel 7b, vierde lid van de Wvo hebben wij bij brief van 19 oktober 2007 aan 

het Waterschap Zeeuwse Eilanden meegedeeld dat er met het oog op de samenhang voor ons 

geen red en bestond tot het maken van opmerkingen over de aanvraag om de lozingsvergun 

ning. 
Overeenkomstig artikel 8.31,  eerste lid van de  Wet  milieubeheer  is  het  Waterschap Zeeuwse 
Eilanden in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen met het o og op de samenhang 

tussen de beschikkingen op de beide aanvragen. 
Het V\/aterschap Zeeuwse  Eilanden heeft niet  van de mogelijkheid gebruik gemaakt om  advie 

zen uit te brengen. 
Met betrekking tot de integrale afweging van Best Beschikbare Technieken (verder BBT) kan 
worden gesteld dat door gedeputeerde staten van Zeeland en het Waterschap Zeeuwse Eilan 

den gezamenlijk een brief is opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies ten aanzien van  
de noodzakelijke maatregelen conform BBT. 

 

2.3      Coördinatie Woningwet 

In de a anvraag is aangegeven dat er geen bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats 

vindt, waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is op grond  van de Woningwet. Coördinatie  
is derhalve niet aan de orde. 

 

2.4     MER 

In het Besluit milieueffectrapportage is  een opsomming van  activiteiten  opgenomen waarvoor 

het opstellen van een miiieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht ver 
plicht is. 
De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen  niet onder  de me r-(beoordelings)plicht. Ook is 
geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening  Zeeland. 

 

3. OVERWEGINGEN  MET BETREKKING  TOT  DE  AANVRAAG  IN  RELATIE TOT HET 

WETTELIJK TOETSINGSKADER 
 

3.1      Beoordeling wettelijk toetsingskader 

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. 
 

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken; 
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inric hting daarvoor gevolgen kan ver 

oorzaken; 
de gevolgen  voor  het  milieu, mede in hun  onderlinge samenhang bezien, d ie de inrichting 
kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 

de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen; 

het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatori 
sche maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monito 
ren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene 

die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat 
hij met betrekking tot de inrichting voert. 

 

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuit 

gangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van  toepassing). 
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Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels 
gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructiere- 
gels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister 
zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing). 

 

Dit heeft geleid tot het volgende. 
 

3.2    Algemeen 

De inrichting is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Arnestein. De planologische bestem 

ming van het gebied waarbinnen de inrichting is gelegen is industrie. De gevraagde activiteiten 
passen binnen deze planologische bestemming. 

 

3.3     Best beschikbare technieken 

Op 1 december 2005 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preven 

tie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat) in wer 

king getreden (St b.2005, 432). Tevens is bij besluit van 8 oktober 2005, het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieub eheer aangepast (Stb . 2005, 527). Een belangrijk gev olg daarvan 
zijn de aanpassingen aan het toetsings- en begrippenkader voor vergunningverlening, voort 
vloeiend uit de Europese Integrated Pollution Prevention and Control richtlijn (verder IPPC). In 
deze vergunning is daarmee rekening gehouden. 

 

Uit de gewijzigde Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van be 
scherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voor 
schriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu 
kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en 
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat i n de inrichting ten minste de voor de 
inrichting in aanme rking komende beste besch ikbare technieken worden toegepast. Bij de be 
paling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (verder Ivb) vermelde punten speci 
aal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en ba 
ten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. 

 

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd 

gezag bij de bepaling van de BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet hou 
den. De bijlage van deze 'Wijziging Regeling aanwijzing BBT-documenten' (opgenomen in de 

Staatscourant 11 april 2007, pag. 24) bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installa 
ties die vallen onder de Europese IPPC richtlijn. Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans 

in Nederland toegepaste richt lijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actue 
le invulling van BBT. 

 

3.3.1 IPPC-installaties 
Voor inrichtingen waartoe installaties behoren die vallen onder de IPPC-richtlijn, geldt dat zij 
ingevolge artikel 22.1a. Wm, uiterlijk 31 oktober 2007 met deze Richtlijn in overeenstemming 
moeten zijn. Dit houdt in dat nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) installaties nu 
reeds moeten voldoen aan de IPPC-richtlijn. Voor bestaande installaties geldt dat 31 oktober 
2007 aan deze eis voldaan moet zijn. 

 

In de zogenoemde BAT Reference Documents (verder BREF's) zijn voor IPPC-installaties per 

bedrijfstak of per activiteit de best beschikbare technieken weergegeven. De BREF's zullen 

worden opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in Bijlage I van de IPPC- 

richtlijn, maar zijn no g niet voor alle be drijfstakken vastgelegd. Daarnaast zijn er de zogenaam 

de horizontale BREF's, waarin de best beschikbare technieken voor een bepaalde activiteit zijn 

vastgesteld. De BREF's zijn al deels in de NeR worden opgenomen, te samen me t een opleg 

notitie. Op termijn zal dit proces worden voltooid. Van een BREF m ag alleen gemotiveerd wor 

den afgeweken. 
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Hoevyel de BREF's zo veel mogelijk gericht zijn op een integrale belnandeling e n beoordeling 
van de milieuaspecten van b edrijven uit de betrokken sector, worden soms bepaalde relevante 
aspecten niet of niet volledig gedekt. Dit geldt vooral bij lo kale aspecten als geluid, stank en 
externe veiligheid. 

 

In Bijlage I van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieën van industriële activiteiten 
onder de werkingssfeer van de Richtlijn vallen. In deze bijlage  zijn Chemische installaties voor 
de fabricage van organisch-chemische basisprodukten als zodanig aangewezen onder catego 
rie 4.1h. 
Dat betekent dat de betrokken installatie onder de werkingssfeer van de IPPC valt. Op  grond 
van de Regeling aanwijzing BBT documenten 11 april 2007 zijn voor deze categorie de verticale 

BREF Organische fijnchemie (QFC: vastgesteld 08-06) en de BREF Large Volume Organic 
Chemicals (LVOC; gereed 02-03) aangewezen. 

 

Daarnaast zijn de volgende horizontale BREF's van toepassing: 
Koelsystemen vastgesteld 12-01 
Afgas- en afvalwaterbehandeling(CWW) vastgesteld 02-03 
Op-en overslag bulkgoederen (ESB) gereed 01-03 
Cross media & economics gereed 05-05 
Monitoring vastgesteld 07-03 
Energy efficiency 1® concept 04-06 

 

Daarnaast is gebleken dat niet alle installaties van ECM beschreven staan in de hiervoor ge 
noemde BREF's. Daarom is ook de Bref Mineral Oil and Gas Refineries (REF; gereed 02-03) 
gebruikt bij de toetsing van de H2plant 

 

3.3.2   Bestaande installatie 

De onderhavige inrichting is een bestaande installatie en moet uiterlijk per 31 oktober 2007 aan 
de IPPC-richtlijn te voldoen. Het betreft een deelrevisieaanvraag waarbij de gevolgen voor het 
milieu niet wezenlijk wijzigen, zodat geen sprake is van een belangrijke wijziging in de  zin van  
de IPPC-Richtlijn. Daarom wordt, als gevolg van deze verplichting, in deze vergunning aan de  
ze Richtlijn getoetst. 
Daarbij zijn tevens de verplichtingen zoals die in de artikelen 8.12, 8.12a en 8.12b van de Wet 
milieubeheer verwoord zijn, meegenomen. Onderstaand wordt p er milieucompartiment aange 
geven in hoeverre bepalingen uit een van de hiervoor genoemde BREF's aan de orde zijn en op 
welke wijze daar rekening mee is gehouden. 
Ook zullen de zekere acties uit het BedrijfsMilieuPlan-4 (verder BMP-4) vastgelegd worden in 
voorschriften met een realisatietermijn. 

 

3.4     Milieuzorgsysteem 

Beschrijving 
Het lande lijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten be 
hoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven 
naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieu 
zorgsystemen te implementeren. 
Ten aanzien van milieuzorg wordt opgemerkt dat de beste milieuprestaties geleverd worden  
door een installatie die is uitgerust met de beste technologie en bedreven wordt op de meest 
effectieve en efficiënte wijze. Dit wordt als volgt onderkend in de IPPC-richtlijn definitie voor 
"techniek": "zowel de gebruikte technologie als de wijze w aarop de installatie wordt ontworpen, 
gebouwd, onderhouden, bedreven en ontmanteld". Voor IPPC-installaties geldt dat een milieu 
zorgsysteem (verder MZS) het instrument is dat door bedrijven gebruikt kan worden om op een 
systematische en aantoonbare manier om te gaan met zaken als ontwerp, bouw, bedrijven en 
ontmantelen van een installatie. Een MZS bevat de organisatorische structuur, verantwoorde 
lijkheden, taken en bevoegdheden en procedures, en is een bron van continue verbetering van  
de milieuprestaties. Een MZS is het meest effectief en efficiënt wanneer dit onderdeel uitmaakt 
van het totale m anagement en bedrijfsvoering binnen een bedrijf. 
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Toetsing 

In de BREF OFC (in paragraaf 4.4) en in de Bref LVOC (in paragraaf 6.2) is aangeven dat het 
BBT is een miileumanagementsysteem te implementeren en te onderliouden. in de aanvraag is 
aangegeven dat het bedrijf een bedrijfsintern milieuzorgsysteem heeft opgezet e n geïmplemen 
teerd. Dit milieuzorgsysteem is conform ISO-14001 gecertificeerd. Voorts is aangegeven dat het 

bedrijf eens per vier jaar een bedrijfsmilieuplan actualiseert, en dat er jaarlijks een milieujaar 

plan en een milieujaarverslag wordt opgesteld. 
 

Conclusie 
ECM heeft een MZS, wat is gecertificeerd volgens ISO-14001 en voldoet daarm ee aan BBT. In 

voorschrift 2.1.1 is vastgelegd dat E CM een MZS moet hebben. Het gecertificeerd zijn van dit 
systeem is een extra waarborg dat ECM werkt volgens dit MZS. Het MZS behorende bij deze 
deelrevisie moet worden geïntegreerd in het MZS van de gehele inrichting. 

 

3.5    Bodem 

Beschrijving 
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder NRB) is van toepassing op potentieel 
bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieu 
beheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen geba 
seerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat 
door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een ver 
waarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten 
beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen moet de betref 
fende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht. 

 

Toetsing 
Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteit en plaats. Hieronder vallen 

ook de bedrijfsriolen. 
Bij de aanvraag is een recente bodem risico inventarisatie (verder BRI) gevoegd. In deze inven  
tarisatie, die uitgevoerd is voor de gehele inrichting, worden 148 bodem bedreigende activiteiten 
genoemd waarvan er 115, inclusief voorzieningen en maatregelen, een verwaarloosbaar bo 

demrisico (A) hebben. Er zijn 32 activiteiten beschreven met e en verhoogd bodemrisico (B) en 
1 activiteit met een hoog bodemrisico (C). 

Het bij de aanvraag gevoegde BRI is niet volledig en op sommige punten onjuist. In de voor 

schriften wordt opge nomen dat het BRI, in overleg met het bevoegd gezag, moet worden aan 

gevuld en bijgesteld. 

In BMP-4 is maatregel VW19: Implementatie n.a.v, bodemrisico-analyse, opgen omen. Als zeke 
re maatregel is hierin opgenomen; Evaluatie van het Bodemrisicodocument, studie naar imple 
mentatie van te nemen maatregelen, waaronder lekdetectie en overvulbeveiliging aanbrengen 
onder/aan voorraad- en werk/dagtanks in het Tankpark Hydra. 
Voor de tanks met ontvlambare stoffen in dit park is een secundair containment conform BBT 

noodzakelijk. 
 

Conclusie 
Niet alle bestaande procedure s en voorzieningen betreffende bodembescherming, opvangvoor 

zieningen, laden/lossen, afvalopslag, niveaubeveiliging, noodopvang, controle op lekkages, 

inspectieprogramma's, opruimen van gemorste producten e.d. zijn in overeenstemming met 

BBT. 
Ondergrondse riolen zijn voor de Nederlandse situatie  bestempeld als BBT. 
De activiteiten met een verhoo gd en hoog bodemrisico mo eten worden aangepast om het risico 

tot venA/a adoosbaar terug te brengen. Daarom is de uitvoering van de BMP-4 (deel)maatregel 

VW19 in vergunningvoorschrift 3.2.1 vastgelegd. 

 

3.6    Lucht 

Europees en nationaal beleid 
De huidige emissies in Eur opa van onder andere NOx, SO2 , NH3, VOS en (fljn)stof liggen nog 
ver boven de uit bescherming van eco-systemen en gezondheid van mensen, gewenste ni 
veaus. In het  kader  van de  bestrijding  van de  verzuring zijn in  Europees  verband  voor deze 
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stoffen normen opgesteld, waaraan de lidstaten in 2010 moeten te voldo en. Deze normen zijn 
vastgelegd in de zogenaamde NEC-richtlijn en voor Nederland  verder uitgewerkt in de Nationa 
le emissie doelstelling in het NMP-4. Momenteel worden afspraken gemaakt tussen de overheid 
en het bedrijfsleven hoe de niveaus van 2010 bereikt kunnen worden. Duidelijk is dat de chemi 
sche industrie hieraan een substantiële bijdrage zal moeten leveren. Om de benodig de reduc 
ties te realiseren zijn door diverse sectoren, op verzoek van VROM, reductie plannen opgesteld. 
Deze reductieplannen zijn onder andere verwerkt in het Nationaal reductieplan NMVOS- 
industrie, HDO en bouw (NRP-VOS), dat in 2005 formeel is vastgesteld. Een  belangrijk  deel  
van de implementatie van dit NRP-VOS verloopt via de NeR. 
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn stoffen van antropogene aard die een dampspanning 
hebben van meer dan 1 kPa bij 293,15 K (zie paragraaf 2.8 van de NeR, versie september  
2005). VOS komen onder meer vrij tijdens de productie en de op- en overslag van de grondstof 
fen en geproduceerde producten binnen ECM. 

Het op losmiddelenbesluit is niet van toepassing omdat de activiteiten van ECM niet genoemd 
worden in bijlage 1 van dat besluit. 

 

De emissies naar de lucht van het in de aanvraag vermelde koelsysteem van ECM zijn getoetst 
aan ce horizontale BREF Koelsystemen. 

 

Het geëm itteerde stof wordt in het MJV 2006 opgegeven als Fijnstof. De  emissies van Fijnstof 
en NOx zijn g etoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005, Hierbij wordt berekend of de emissie 
van ECM in betekenende mate zal bijdragen aan de jaargemiddelde F ijnstof concentraties  en 
het hie rvan afgeleide aantal overschrijdingsdagen. De emissies van Fijnstof en NO* van rele 
vante br onnen zijn ingevoerd in het verspreidingsprogramma "Pluimplus" (versie 3.6). De jaar 
gemiddelde grenswaarde voor fijnstof (40 ug/Nm ) en plandrempel van NO^ (46 ug/Nm^) wor 
den niet overschreden. Eveneens is er geen probleem t.a.v de 24 uur sgemiddelde grenswaarde 
van 50 ug/Nm^ omdat die minder dan 35 dagen per jaar wordt overschreden. De plandrempel 
van de uursgemiddelde waarde van NO* (230 ug/N m ) wordt minder dan 18 keer per jaar over 
schreden waardoor hier ook geen probleem ontstaat. 
Voor de andere componenten uit het besluit: SO2 , CO, Benzeen (en Lood) wordt geen toetsing 
uitgevoerd omdat uit informatie van VROM blijkt dat de immissieconcentraties al jaren onder de 
grenswaarden zitten en bedrijven -lokaal- een te verwaariozen bijdrage  leveren. 

De gehele inrichting bevat 1 stookinstallatie en 2 stoomketels extra ten opzichte van deze deel- 
revisie vergunning. Omwille van de volledigheid en de toetsingssystematiek zijn deze 3 installa 
ties meegenomen in deze BLK  toets. 

 

Daarnaast geldt dat de vermindering van de emissies van NO* en SO2 zal bijdragen aan de 
vermindering van de vorming van zogenaamd secundair fijn  stof. 

 

•   BBT, BEES, NeR en Handel NEa 
Eerst Is bekeken of de voorzieningen en proces apparatuur voldoen aan BBT. De fornuizen, 
stookinstallaties, stoffilters en incinerator zijn gangbare installaties. De emissies van deze in de 
aanvraag beschreven installaties zijn getoetst aa n eerder genoemde Brefs. De scrubbers met 
waswater om VOS dampen af te vangen voldoen niet aan BBT. De emissies van de bijbeho 
rende bronnen worden (op termijn) in de incinerator verbrand (Scrubber S-1830  in oktober  
2008) 
Voor alle emissies geldt dat in de eerste plaats volda an moet worden aan BBT (zie uitspraak 
ABRvS d.d. 20 april 2005, zaaknummer 200405315/1). Indien er rui mte zit tussen de emissies 
die met BBT b ereikt kunnen worden en algemene regels, zoals het BEES-A, dan is de eis met 
BBT maatgevend. 

 

In eerste instantie wordt getoetst aan de Bref OFC. Conform BEES-A worden de Hotoils 2, 3 en 
de Reformer fornuizen als procesfornuizen gezien. In deze Bref worden incinerators wel en 
procesfornuizen niet genoemd (in paragraaf 2.3.5 wordt all een gesproken over stoom en elek 
triciteit als energiedragers). 
Ten aanzien van verbrandingsemissies is in andere Brefs (LV OC en RAF) bij procesfornuizen 

een emissie-bandbreedte opgenomen. 
De Bref ESB geeft  aan dat het in  het algemeen BBT  is om  de emissie van de  opslagtanks  te 

beperken. 
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Een deel van de producttanks en afvaltanks is aangesloten op een dampvernietingsinstallatie te 
weten de Incinerator B-1430. Deze incinerator wordt hoofdzakelijk met aardgas gestookt om de 
temperatuur in de verbrandingsruimte zo hoog te houden dat met de verbrandingslucht meege 
voerde VOS-dampen volledig verbrand worden. Een aantal brandstofolietanks is hier niet op 
aangesloten. Bij het onderdeel VOS wordt hier nader op ingegaan. 

 

ECM valt onder IVB categorie 4.3e, daarom is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties mili 

eubeheer A (verder BEES-A) van toepassing op de inrichting. De Hotoils 2, 3 en de Reformer 
fornuizen vallen hiermee dus onder BEES-A. 

Op grond van het BEES-A gelden algemeen voor de emissie van stof voor gasgestookte instal 
laties 5 mg/m^ (artikel 13, vijfde lid onder c) en voor oliestook 50 mg/m^ (artikel 12, vijfde lid 

onder c). 
Verder is  de Nederlandse  emissie richtlijn  (NeR) gebruikt als vangnet voor emissie-eisen  van 

niet elders onder te brengen installaties/processen. 
 

De toetsing wordt per compon ent uitgevoerd. Voor een beschrijving van de installaties wordt 

verwezen naar bijlage 6 van de aanvraag. 
 

Handel in emissie-rechten 
Sinds 1 januari 2005 is de handel in emissierechten voor CO2 gestart. Dit betekent dat in deze 

vergunning geen emissie-eisen in de vorm van een jaarvracht ten aanzien van CO2 (art. 8.13a, 

tweede lid van de Wm) is opgenomen. 

Per 1 juni 2005 is de ha ndel in emissierechten voor NO^ g estart. Installaties met een (totaal) 
vermogen van meer dan 20 MWth vallen vanaf 1 juni 2005 onder de NOx-emissie-h andel. 

 

Doel van de emissiehandel is dat voorzieningen om de emissies te bepreken daar getroffen 
worden waar dit het meest kosteneffectief is. De ov ereengekomen taakstelling voor deze groep 
is 55 kton CO2 . De provincie heeft gezien het karakter van het instrument geen sturing meer op 
deze emissies, anders dan toetsing of voldaan wordt aan de Bref Energie Efficiëntie middels het 
Energie Efficientie Plan (EEP). 
Voor NOj, worden zodanige BBT emissie-eisen opgenomen, dat ruimte wordt gecreëerd voor de 
handel in emissierechten. De verwachting is dat de totale emissie van NO* binnen de provincie 

als gevolg van de NOx-emissie-handel verder zal dalen. 
Voor beide emissies  zijn door de Nederlandse  Emissieautoriteit (NEa) vergunningen  verleend 

aan ECM, waarin is aangegeven hoeveel emissierechten zijn toegewezen. 

 

Brandstof 
Naast het stoken van aardgas in Incinerator B-1430, wordt door ECM het stoken van vloeibare 
brandstof (solvenol) aangevraagd. Uit het MJV blijkt dat de afgelopen 2 jaar geen vloeibare 
brandstof is gestookt in de Incinerator. Daarom wordt gesteld dat de opstookfase met solvenol, 
waarbij mogelijk een zichtbare rookpluim ontstaat, als bijzondere bedrijfsomstandigheid moet 
warden gemeld. Aan de extra emissies, ten opzichte van het stoken op aardgas, zullen concen 
tratie-eisen aan de stof- en SOa-emissies worden gesteld in voorschrift 4.1.1. 
In de eerste plaats is het verminderen van het brandst ofverbruik een belangrijke maatregel om 
emissies te voorkomen. Anderzijds geldt dat het type brandstof voor een groot deel bepaalt 
welke emissies plaatsvinden. Bij het verstoken van olie/solvenol in ketels en fornuizen komen 
naast emissies van CO2 e n NO^ ook emissies van SO2, Chloride n en stof/fijnstof vrij. Bij het 
verstoken van gas is de em issie van NO* lager en zijn de emissies van SO2 en stof verwaar 
loosbaar. 
De emissie van CO 2 wordt  direct beïnvloed door de hoeveelheid brandstof die verstookt wordt 
en hangt daarmee samen met de verbetering van de energie efficiency. 

 
Installaties 
De aangevraagde activiteiten, beschreven in paragraaf 1.2, worden uitgevoerd met verschillen 

de installaties welke h ierna kort beschreven worden. Een uitgebreide beschrijving is opgeno 

men in bijlage 6 van de aanvraag. 
- De incinerator B-1430 is hoofdzakelijk bedoeld om dampvormige restst romen te vernietigen, 

waarbij de restwarmte gebruikt wordt voor stoomopwekking. Verbr anding in deze incinerator 
is BBT conform de Brefs OFC (figuur 5.1), CWW (paragraaf 4.3.2), LVOC (paragraaf 6.4). 
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De Hotoilfornuizen 2 en 3 z ijn gebruikelijke units in de chemische industrie en worden ge 
noemd in de Bref LVOC. Hotoilfornuis 2 heeft branders ( geen low-NOx)  van minstens 10 

jaar oud en daarom is het redelijk om vervanging voor te schrijven voor 1 oktober 2010 
waarbij dan de nieuwste brandertechnologie wordt toegepast om aan BBT te voldoen. Ho 

toilfornuis 3 is in 2007 in gebruik genomen. De aangevraagde  en vergunde emissies  zijn 
BBT conform  Bref LVOC. 

De Reformerfornuizen, voor het maken van H2 , zijn gangbare installaties in de chemische 
industrie en raffinaderijen. De aangevraagde emissies, waarbij het eigen Purgegas als 
brandstof wordt ingezet, passen binnen bandbreedtes zoals in diverse Brefs zijn aangege 
ven. 
ECM heeft diverse processen waar stof bij vrijkomt. De geïnstalleerde stoffilters zijn gebrui 
kelijke technieken met een hoge betrouwbaarheid en handzame bewakingsmogelijkheden. 
De aangevraagde emissies passen goed in de bandbreedtes uit de Brefs. 
De HCI-scrubber op de zoutzuurtank is BBT en wordt hierna bij HCI verder behandeld 

De opslagtanks met VOS emissies naar de lucht en mogelijke lekkage naar de bodem wor 
den hierna verder behandeld. 
De afvalwaterbehandeling installaties en noodbassins worden door het WATERSCHAP 
ZEEUWSE EILANDEN behandeld en blijven dus buiten deze vergunning behalve een 
vangnet bepaling. 

 

NO, 
Toetsing 
Incinerator B-1430; voor deze installatie wordt 50 mg/Nmo^ aangevraagd en dit valt binnen 
de range van de BREF OFC (paragraaf 5.2.3.2.2). 
Hotoil 2, een bestaande installatie, wordt aangemerkt worden als procesfornuis conform 
BEES-A. In de Bref OFC worden procesfornuizen echter niet genoemd (in paragraaf 2.3.5 
wordt alleen gesproken over stoom en elektriciteit als energiedragers). In diverse andere 
Brefs wordt bij procesfornuizen een emissie-bandbreedte opgenomen. Bijvoorbeeld in para 
graaf 6.4 van de Bref LVOC wordt de volgende bandbreedte gegeven; 50-100 mgNOx/Nm^ 
bij 3 % O2. BEES-A geeft een concentratie van 150 mg/Nmo waarbij een factor voor lucht- 
voorverwarming mag worden toegepast Voor d it fornuis wordt de re eds vergunde waarde 
van 256 mg/Nm^ aangevraagd. Deze eerder vergunde waarde van 256 mg/Nm^, bij 3% O2, 
zal vergund blijven tot 1 oktober 2010. Daarna zal een verlaging van de NO* emissie tot het 
(dan) geldende BBT niveau van 100 mg/Nm^ voor dergelijke installaties mo eten zijn gereali 
seerd (door bijvoorbeeld het vervangen van de branders). Wellicht ten o vervloede vermel 
den wij dat hierdoor, volgens BEES-A, de factor voor luchtvoorverwarming vervalt. 
De (nieuwe) Hotoil 3 is uitgerust met een "low-NO/ brander met een gevraagde emissie 
van 100 mgNOx/Nm^. In eerder genoemde paragraaf 6.4 van de Bref LVOC wordt de vol 
gende bandbreedte gegeven: 50 -100 mg/Nm^ bij 3 % O2. 
Reformer oud: een Reformerfornuis wordt niet genoemd in de Bref OFC maar wel in de Bref 
RAF. In deze Bref wordt in paragraaf 3.14 ingegaan op de em issies van NO* zonder een 
BBT waarde te geven. Wel wordt vermeld dat waterstoffabrieken een typische NO* emissie 
kennen van 100- 140 mg/Nm^. Voor dit fornuis wordt 70 mg/Nm^ aangevraagd en vergund. 
Zodra het nieuwe Reformerfornuis definitief in bedrijf is, zal ECM het oude fornuis officieel 
middels een intrekkingsverzoek uit bedrijf nemen. 
Reformer nieuw; een Reformerfornuis wordt niet genoemd in de Bref OFC maar wel in de 
Bref RAF. In deze Bref wordt in paragraaf 3. 14 ingegaan op de emissies van NOx zonder 
een BBT waarde te geven. Wel wordt vermeld dat waterstoffabrieken een typische NOx 
emissie kennen van 100- 140 mg/Nm^. Voor dit fornuis wordt 130 mg/Nm^ aangevraagd en 
vergund. Pas na het In bedrijf nemen zal blijken of deze installatie zonder S(N)CR zal vol 
doen aan de aangevraagd emissie-eis. Het meten van de emissie is vastgelegd in voor 
schrift 4.2.2. Zonodig moet de installatie worden aangepast. 

 

Conclusie 
Incinerator B-1430 voldoet. 
Hotoil 2. De aangevraagde concentratie van 256 mg/Nmo^ is niet conform BBT maar wel 
conform BEES-A. Voor 1 oktober 2010 zal de installatie moeten voldoen aan de (dan) gel 

dende emissie-eisen van 100 mg/Nm^ voor procesfornuizen conform IPPC. Dit is vast ge 
legd in voorschrift 4.1.3 
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Hotoil 3. De gevraagde emissie komt overeen met BBT en de eis uit het BEE S-A en k an 

W/orden vergund. 
Reformer oud. De aangevraagde emissie ligt onder de bandbreedte van BBT en wordt ver 

gund. 
- Reformer nieuw. De aangevraagde emissie ligt in de bandbreedte van BBT en wordt ver  

gund. 
De vergunde emissies zijn vermeld in voorschrift 4.1.1. 

 
SO2 

Toetsing 
- Incinerator B-1430. ECM vraagt het gebruik aan van aardgas en solvenol als brandstof. Bij 

aardgas is de emissie van SO2 nihil. De aangevraagde solvenol bevat zwavel. In de Bref 
OFC wordt een bandbreedte opgegeven van 1-15 mgS02/Nm^. In  deze Bref OFC wordt  
niet ge rekend met S-bevattende brandstof maar wel met S uit  het te  verbranden afgas. In 
de Bref CWW wordt een emissie-niveau van <40-150 mg/Nm^ gegeven met de opmerking 
dat 150 de bovengrens is bij gebruik van vloeibare brandstof. 

- In Hotoil 2 en 3 wordt aardgas gestookt dus is een S O2 emissie niet relevant. 
Reformer oud en nieuw; De S-bevattende (geur)componenten, in e en concentratie van en 
kele ppb's of (jg/Nm^, worden uit het aardgas verwijderd door binding aan zink en als ge 

vaarlijk afval afgevoerd. Ondanks de zeer lage concentraties is deze verwijdering noodzake 
lijk om de katalysator voor de H2 vorming te beschermen tegen vergiftiging. 

 
Conclusie 
Incinerator B-1430. De aangevraagde emissie bij het stoken van solvenol van 5 0 mg/Nm^ is 

hoger d an BBT OFC maar is in li jn met Bref CWW . De aangevraagde emissie wordt v er- 

gund. Reformer oud en nieuw: voldoen aan BBT uit de Bref RAF 

De vergunde emissies zijn vermeld in voorschrift 4.1.1 

 
VOS 

Toetsing 
Op- en overslag voorzieningen. In bijlage 7 bij deze aanvraag worden de B BT voor de op 
en overslag van koolwaterstoffen benoemd. Het gaat daarb ij met name om voorzieningen 
aan opslagtanks en voorzieningen ten aanzien van het laden en lossen van tanks, tank 
auto's met stoffen met een bepaalde dampspanning. De dampen uit de opslagtanks met 
verwarmd product (worden onder N2-dek en gehouden) worden verbrand in e en incinerator. 
Ook organisatorische maatregelen maken deel uit van BBT. Hierbij worden laad- en lospro- 
cedures als BBT aangemerkt. In bijlage 7 van deze aanvraag is aangegeven in hoeverre 
deze voorzieningen volgens de aanvraag aanwezig zijn. In het BMP-4 van ECM zijn een 
aantal onde rzoeken genoemd om de emissie van VOS te red uceren. In de Bref LVOC pa 
ragraaf 6.3 wordt als aanvulling op de Bref ESB als BBT genoemd; het hebben van overvul- 
beveiligingen en pr ocedures om overvullen te voortkomen. Bij ECM zijn niet overal instru 
mentatie en procedures aanwezig, om overvulling en daarmee samenhangende VOS emis 
sies te voorkomen. In de voorschriften 7.4 Opslag voor gevaarlijke (afval)stoffen, wordt 
PGS-29  van t oepassing verklaard. Bij het  voldoen aan  deze PGS wordt voldaan aan BBT 

van de Bref ESB. 
In de Bref LV OC paragraaf 6.3 wordt als BBT genoemd dat het bedrijf een lekdetectie- en - 
reparatieprogramma moet hebben Hierbij moet, om de diffuse emissie te kwantificeren, een 
Meetprotocol en een Handboek te worden toegepast. Vanaf 1 januari 2005 moet hiervoor  
het Meetp rotocol voor lekverliezen {rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 15, ma art 2004) en 
het Handboek emissiefactoren (Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 14, maart 2004) te wor 
den gebruikt. Het gebruik is voorgeschreven in voorschrift 4.3.1. 
Het reparatieprogramma maakt deel uit van het onderhoud- en inspectieprogramma. 

- Brandstofolietanks (T 1400-16 en -17). Dit b etreft andere tanks dan die waarin productie 

restanten en olieachtige koolwaterstoffen uit de waterzuivering worden opgeslagen. In deze 
brandstofolietanks wordt brandstof/solvenol opgeslagen. De jaaremissie is onbekend en 
moet daarom nader gekwa ntificeerd worden en dit is bepaald in voorschrift 4.1.3. 

- Incinerator B-1430. De techniek  van het  verbranden van  VOS dampen in restemissies is  
BBT conform de BREFs OFC (paragraaf 5.2.3.1.3) en LVOC. De aangevraagde concentra 
tie van  10  mg/Nm^  is hoger dan de BBT waarde van  <5 mg/Nm^ uit  de BREF OFC para- 
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graaf 5.2.3.1.3. De waarde van 10 mg/Nm^ valt wel binnen de range van 1 - 20 mg/Nm^ van 
de Bref LVOC paragraaf 6.4. In de Bref CWW wordt thermische oxidatie/verbranden wel 

genoemd maar er wordt geen emissierange gegeven. Deze incinerator kan zowel op aard 
gas als op Solvenol worden gestookt. Voor deze laatste s ituatie wordt geen aparte VOS 

emissie aangevraagd. 

De afgassen van smelter-scrubber 8-1830 worden nu nog niet verbrand in de incinerator 
B-1430. Conform de aanvraag zal dit wel het geval zijn op 1 oktober 2008. 

Daarna behorende VOS-emissies van de S-1830 tot de storingsemissies die gemeld moe 
ten worden, 

Hotoil 2. Voor deze installatie wordt geen VOS emissie aangevraagd. Deze installatie wordt 
gestookt met aardgas. Bij een goed afgestelde verbranding is de VOS emis sie kleiner dan 5 
mg/Nm^. 
Hotoil 3. Voor deze installatie wordt geen VOS emissie aangevraagd. Deze installatie wordt 
gestookt met aardgas. Bij een goed afgestelde verbranding is de VOS emis sie kleiner dan 5 
mg/Nm^ 
Reformer oud. Deze installaties blijft in bedrijf zolang de nieuwe Reformer nog niet definitief 
in gebrui k is genomen. Voor deze installatie wordt geen VOS emissie aangevraagd. Deze 
installatie wordt gestookt met aardgas. Bij een goed afgestelde verbranding is de VOS klei 
ner dan 5 mg /Nm^. Het purgegas uit het proces wordt verbrand in het fornuis zelf. Bij uitval 
van de R eformer wordt de inhoud aan purgegas van de procesunit in de Incinerator B-1430 
verbrand. Alleen bij storing van deze incinerator wordt het purgegas onverbrand geëmit 
teerd. 
Reformer nieuw. Voor deze installatie wordt geen VOS emissie aangevraagd. Deze installa 
tie wordt  gestookt met aardgas. Bij een goed afgestelde verbran ding is de VOS kleiner dan 
5 mg/Nm Het purgegas uit het H2-proces wordt verbrand in het fornuis zelf. B ij uitval van de 
reformer wordt de inhoud aan purgegas van de proces unit in de incinerator B-1430 ver 
brand. Alleen bij storing van deze incinerator wordt het purgegas onverbrand geëmitteerd.  
Het emissiepunt in deze situatie is nog onbekend 

 
Conclusie 
Op- en overslag; Momenteel voldoet de inrichting niet volledig aan PGS 29. Dit komt door  
het ontbreken van enkele voorzieningen en beheersmaatregelen. In de vergunning is de  
PGS 29 van toepassing verklaard in voorschriften van paragraaf 7.4. De benodigde voor 
zieningen moeten binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning zijn aange 
bracht. Voor het beschrijven beheersmaatregelen in procedures  krijgt ECM 6 maanden  de 
tijd na het van kracht worden van deze vergunning. 
Brandstofolietanks. De resultaten van het voorgeschreven onderzoek in voorschrift 4.1.4 
zullen uitsluitsel geven of de opgegeven emissie aanleiding is om wel of geen emissie-eisen 
te stellen. Bij een emissie van minder dan 250 kg/jaar wordt geen concentratie eis gesteld 
maar alleen de vrachteis van 250 kg/jaar. Bij een emissie tussen 500 en 250 kg/jaar zal bij 
een niet kosten effectieve bestrijding de vrachteis van 500 kg/jaar gesteld worden. Bij een 
kosten effectieve bestrijding zal de concentratie eis van 50 mg/Nm worden opgelegd. Bo  
ven 500 kg/jaar zal de concentratie eis van 50 mg/Nm® worden opgelegd. 
Diffuse emissies. Door het toepassen va n Meetprotocol voor lekverliezen en het Handboek 

emissiefactoren wordt voldaan aan de Bref ESB. 
incinerator  B-1430:  De  gevraagde emissie-eis  van 10  mg/Nm®  als  uurgemiddelde wordt 
vergund. Deze eis geldt ongeacht de brandstof en het aanbod aan damp. 
Tot dat de aansluiting van de Smelter-scrubber S-1830 op incinerator B-1430 op 1 oktober 

2008 g erealiseerd is geldt de aangevraagde emissie van 140 mg/Nm® als eis. Daarna ver 

valt deze emissie, behoudens tijdens storing van de incinerator. 

De storings-emissies van Smelter-scrubber S-1830 (na 1 oktober 2008) en Ventgas- 

scrubber S-1920 (is reeds aangesloten op de Incinerator), als gevolg van het uitvallen van  

de Incinerator B-1430, moeten gemeld worden conform eerder gemaakte afspraken. Voor 

ziene bijzondere bedrijfsomstandigheden moeten echter 7 dagen van te voren schriftelijk 

gemeld worden. 
De hiervoor vermelde emissies staan in voorschrift 4.1.1. 
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(FIJN)STOF 

Toetsing 
Incinerator B-1430. Tijdens stabiel bedrijf. In de Bref OFC (paragraaf 5.2.3.6) wordt een 

emissieniveau voor stof gegeven van 1 - 5 mg/Nm^.ln de Bref CWW (tabel 4.11) wordt een 

range <5-15 mg/Nm^ gegeven. De aangevraagde emissie van 5 mg/Nm , met vloeistof 

als brandstof, valt bin nen de bandbreedte van de BBT OFC en CWW. (deze verbrandings 

gassen zijn onbehandeld). 
Incinerator B-1430.  Tijdens de opstart met stoken van vloeibare brandstof (solvenol)  wordt 
een stof emissie van 50 mg/Nm (vracht 0,25 kg/uur) aangevraagd zonder tijdsduur beper- 

king. 
In de Bref CWW wordt geen apart emissieniveau voor stof bij stoken op vloeistof   gegeven. 
Hier wordt een emissieniveau gegeven van <5-15 mg/Nm^. In de NeR wordt de opstartpe- 
riode als bijzondere bedrijfsomstandigheid omschreven. De stofemissie mag volgens de  
NeR maximaal 50 m g/Nm zijn, waarbij het stof of als vaste deeltjes of als som s.01+2+3 

organische stoffen (vast) wordt geëmitteerd. 
Hotoil 2 en 3, Reformer Oud en Nieuw Voor deze installaties wordt geen stofemissie aange 

vraagd omdat deze installaties worden gestookt m et aardgas. Bij een goed afgestelde ver 

branding is de stofemissie nihil. 
- Bronnummers S-1010.  S-1820, S-1851 en S-5031 zijn voorzien  van doekfilters. De aange 

vraagde emis sie concentratie is 5 mg/Nm^. De in het verleden gemaakte afspraken over 

preventieve inspectie en onderhoud zijn voldoende gebleken om deze emissie-eis niet te 

overschrijden. 
 

Conclusie 
Incinerator B-1430: (op)s token met aardgas als brandstof is BBT; tijdens stoke n, na de op- 

stookfase, op vloeibare brandstof, is een emissie van 5 mg/Nm  BBT. 

Het opstoken vanaf koude start met Solvenol wordt niet vergund. 
Hotoil 2 en 3, Reformer Oud en Nieuw: geen stofemissie is BBT 
Bronnen met  nummer S-1010, S-1820, S-1851 en S-5031 voldoen met de doekfilters    aan 
BBT aangevraagde emissies van 5 mg/Nm^ voldoen aan de BBT gerelateerde niveaus. 

De vergunde emissies zijn vermeld in voorschrift 4.1.1. 

 
Chloriden 

Toetsing 
- Incinerator B-1430 ka n ook op solvenol-3 (een brandbare vloeistofstof) gestookt worden. In 

voorschrift 4.1.5 is voorgeschreven dat de te verstoken vloeibare brandstof moet voldoen 

aan het BOHB en BZB. 
- Scrubber HCI-tank Ketelhuis. De zoutzuur oplossing is een h ulpstof nodig voor de bereiding 

van Demiwater tbv stoomopwekking. Periodiek wordt deze HCI-tank bijgevuld. Tijdens het 

vullen wordt de verdrongen lucht in genoemde scrubber gewassen. De aangevraagde 

emissie van 30 kg/jaar is kleiner dan de grensmassastroom van g.A3: 500 x 0,150  

kg/uur=75 kg/jaar. 
 

Conclusie 
- Incinerator B-1430.  Bij het verstoken van de  vloeibare b randstof Solvenol, die voldoet aan 

de rechtstreeks  werkende BOHB  en BZB, hoeven geen emissie-eisen  gesteld te  worden. 

Dit is conform BBT. 
-  Aan de  emissie  van  HCI uit de  scrubber  van de HCI-tank  zullen geen concentratie-eisen 

gesteld worden. Wel zal in voorschrift 4.2.5. voorgesch reven worden dat voor iedere bela 
ding van de HCI-tank de goede werking van de scrubber gecontroleerd moet worden. Hier 
mee wordt voldaan aan BBT. De vracht van 30 kg/jaar is vastgeleg d in voorschrift 4.1.1. 

 
Koelsystemen 
Toetsing 
De emissie  naar de lucht  vanuit  de  koeltorens van ECM betreffen waterdruppels  met   daann 
mogelijk Legionella bacteri ën en chemicaliën. Eventuele preventieve acties zijn gerelateerd aan 
de aantallen bacteriën, uit g edrukt in kolonievormende eenheden, in het koelwater. Het gebruik 

van koeltorens worden door de Arbeidsinspectie getoetst aan Al-blad 32. Hierdoor worden 
schadelijke besmettingen bij personeel en derden voorkomen.  Aangezien koeltorens een emis- 
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sie naar de lucht hebben wordt een en ander vastgelegd in voorschrift 4.5.1 

In de Wvo vergunning worden eisen gesteld aan de concentratie vrij-Chloor in de spui van het 
koelsysteem. Door aan deze concentratie te voldoen is de emissie naar de lucht van vrij-Chloor 

minimaal. 
 

Conclusie 
De emissies naar de lucht van de koeltorens voldoen aan BBT. 

 

Metingen 

BREF Monitoring 
Ten aanzien van de monitoring van emissie s naar onder meer lucht en water zijn in de BREF 
Monitoring eisen opgenomen, waarbij geen BBT wordt vastgest eld. In de BREF wordt ingegaan 
op d e redenen waarom monitoring uitgevoerd wordt, door wie, wat en hoe monitoring wordt 
uitgevoerd en hoe de gegevens uitgedrukt moeten worden. De BREF bevat verder eisen met 
betrekking tot monitoring die samen met de emissiegrenswaarden in vergunningen moeten 
worden opgenomen, een interpretatie van de monitoringsgegevens ten opzichte van de grens 
waarden en eisen ten aanzien van de rapportage van de monitoringsgegevens. 

 

In de BREF 'monitoring' is aangegeven dat continue meting de meest betrouwbare gegevens 
oplevert en derhalve de voorkeursmethode is. In gevallen waar co ntinue monitoring niet prak 

tisch uitvoerbaar is, kan de feitelijke emissie worden vastgesteld met discontinue meting of op 
basis van emissiefactoren. 

 

In de aanvraag is aangegeven dat alleen de Stoomketels Noord en Zuid beschikken over een 
continue monitoringssysteem. Deze ketels vallen niet onder deze vergunning maar onder het 

BVA. 

Voor de and ere bronnen/lozingspunten wordt in het kader van het milie ujaarverslag, de rappor 
tage voor de emissiehandel NOx en interne rapportage verplich tingen verschillende parameters 
continu of periodiek gemeten. 

 

tn deze deel revisiev ergunning zijn zonodig per installatie voorschriften gesteld aan de te meten 
parameters, meetfrequentie en meetmethodiek,  waarbij aangesloten  wordt  op het  gestelde in 
de relevante BREFs, de bepalingsprotocolen van de NEA en uit de NeR, zoals deze worden 
toegepast op bedrijven waarop het besluit milieuverstaglegging van toepassing is. 
In paragraaf 2.3.3 zijn algemene bepalingen met betrekking tot m onitoring opgenomen. Hier 
mee wordt voldaan aan BBT. Het monitoringssysteem behorende bij deze deelrevisievergun- 
ning moet worden geïntegreerd in dat van de gehele inrichting. 

 
 

3.7     Geluid 

Rond het industrieterrein Arnestein is op 29 juni 1992 bij Koninklijk besluit een geluidszone 
vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sane 
ringsituatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is door het college van Gedeputeerde 
Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is inmid 
dels uitgevoerd en aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen 
een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) van 55 dB(A) vast te stellen. 

 

Bij het beoordelen van de aanvraag is de aan ECM toegekende geluidsruimte ten gevolge van  
de representatieve bedrijfssituatie (dus het geluid behorende bij deze deelrevisie alsmede het 
reeds verg unde geluid dat buiten deze deelrevisie valt) getoetst aan de zonegrens en de vast 

gestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen. 
 

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de 

minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels  van  in  de 
zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle 

geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de 
geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d), opgenomen. De gege 

vens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de 
gelüidsuitstraiing van de inr ichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, 
vergunningpunt). 
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Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de geluidsbijdrage van de deelrevisie in de maatge 

vende nacintperiode op de zoneg rens ten hoogste 38 dB(A) bedraagt en de geluidsbijdrage van 

de gehele inrichting op de zonegrens ten hoogste 39 ciB(A) bedraagt. Op de gevels van de 

meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de deel 

revisie ten hoogste 44 dB(A) in de maatgevende nachtperiode en ten gevolge v an de gehele 

inrichting ten hoogste 45 dB(A), 
Deze v\/aarden zijn inpasbaar binnen de zonegrens en de voor de binnen de zone liggende wo 

ningen vastgestelde hogere grenswaarden. 
 

In het verleden is gebleken dat er bij geluidsprognoses van nieuw te bouwen installaties ver 
schillen kunnen optreden tussen de prognose en de gerealiseerde situatie. Om dergelijke ont 
wikkelingen tijdig te signaleren hebben wij voorschrift 5.2.1 aan de vergunning toegevoegd, 

waarin wordt geregeld dat na zes maanden middels een genoegdoeningrapportage duidelijk is 
wat de gerealiseerde geluidsemissie van de nieuwe installaties is. Door het opnemen van dit 

voorschrift wordt voo rkomen dat bij toekomstige vergunningsprocedures de bestaande geluids 
emissie meer is dan verwacht. 
In de op 1 3 maart 2007 verleende vergunning met kenmerk RMW0702907AA/m.06.048/17 voor 
de waterstoffabriek was in de toelichting bij voorschrift 3.1 een tabel opgenomen met de totale 
geluidsbelasting ten gevolge van de gehele inrichting. Na ar nu gebleken is, zijn toen bij het 
overnemen van de reken resultaten vanuit het geluidsrekenmodel in de tekst van de vergunning 
abusievelijk ver keerde waarden vermeld. Op een aantal co ntrolepunten zijn t oen te hoge ge 
luidsniveaus opgenomen. De toen in een aparte tabel vermelde waarden voor alle en de water 
stoffabriek waren wel juist. In de nu te verlenen vergunning zijn wel de juiste waarden voor de 
gehele inrichting ter toelichting opgenomen. Het feit dat nu lagere geluidsniveaus worden ver 
meld, is dus geen aanscherping van de vergunning. Het bedrijf kan dezelfde activiteiten blijven 
uitoefenen hetgeen niet tot een overschrijding van de nu vergunde geluidsruimte leidt. 

 

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is 
aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd moet te worden naar het voorkomen van 
incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) 
groter dan 1 0 dB t en opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. 
Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avon d- en nacht- 
periode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke 
bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode en 65 
dB(A) in de nachtperiode toelaatbaar. Wij zijn van mening dat het criterium van 10 dB te krap  is 
in verband met de b ij ECM uitgevoerde activiteiten, doch dat het wel mogelijk is aan incidentele 
verhogingen van het geluidsniveau tot 15 dB te kunnen vo ldoen. Om die reden nemen wij de 
toelaatbare maximale geluidsniveaus, zoals deze in de vergunning van 1996 zijn opgenomen, 
over in deze vergunni ng. De keuze van de controlepunten 1 en 6 vloeit voort uit het feit dat de 
ze twee controlepunten  ter  plekke  van woningen buiten het gezoneerde  industrieterrein    zijn 

gelegen. 
 

In voorschrift 5.4.1 hebben wij aangegeven op welke wijze met ing en beoordeling van de in de 
vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat: 
- de in het voorschrift 5,1,1 aangegeven toelaatbare geluidsniveaus  op de controlepunten  

mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd 
per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemeting en zal controle 
van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op 
bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen; 

-    de controlepunten niet noodzakelijk ter plaatse van woningen zijn gesituee rd; 
de in de verg unning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het 

computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs BV, 

 

Op grond van het b ij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en de daarin opgenomen ge 

luidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij gec oncludeerd dat de te g ebruiken 

installaties en machines, met betrekking tot de geluidsemissie, overeenkomen met vergelijkbare 

machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan de beste be 

schikbare technieken. 
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3.8     Oppervlaktewater/afvalwater 

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 
maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling moeten regels gesteld te worden met 

het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater. 

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een W m-vergunning voor een inrichting 
van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een 
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbe 
paling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool 
mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 

de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een be 
stuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zo danig openbaar riool of zui 
veringstechnisch werk behorende apparatuur, 
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openba ar riool of een door 
een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en 

de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden 
beperkt. 

 

Door vo ornoemde instructie op te nemen in voorschrift 6,1.1, 6.1,2 en 6.1.3 is deze instructie- 
AMvB voldoende in acht genomen. Voor het overige gelden voor  de onderhavige aanvraag  
geen instructie-AMvB's. 

 

3.9     Natuur en Landschap 

Het dichtbijzijn de natuurgebied het Veersemeer ligt op een afstand van 3,5 km. Dit gebied valt 
onder de Vogelrichtlijn. 

Gezien de afstand is de invloed van ECM op het Veersemeer nihil. 
 

3.10   Verkeer 

Beschrijving 
Levering van grond- en hulpstoffen 
Bij levering van grond- en hulpstoffen wordt, indien technisch mogelijk, steeds meer overgestapt 
op buiklevering en -opslag. De aanvoer van (ruwe) harsolie en afvoer van solvenol vindt plaats 
per binnenschip Deze activiteit valt onder de vergunning van de HCR fabriek van ECM. 
Door de aangepaste leveringswijze zijn de verkeersbewegingen t.g.v. de aanvoer van hulpche- 
micaliën en de milieubelasting t.g.v. de schoonmaak en handling van lege emballage sterk af 
genomen. 

 

Aflevering van eindproducten in bulk 

Voor de uitgev oerde fase 1-capaciteitsuitbreiding voor Regalite geldt, dat de méérproductie aan 
Regalite voor ca. 60% bestemd is om in vloeibare vorm in tankwagens naar  de klant verstuurd  
te worden. 
Voor het in bulk opslaan en verschepen van "food-grade" hars-esters is een opslagtank van 200 
m^ gebouwd en zijn speciale tankwagen-laadvoorzieningen aangebracht. Er wordt naar ge 
streefd in de toekomst het aantal producten dat in bulk vervoerd en afgeleverd kan worden ver 
der op te vo eren. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten of bij onderzoek naar variaties op 
bestaande producten wordt met dit streven rekening gehouden. 
Daarnaast bestaat er een tendens om de daarvoor geschikte harsen in pastille-vorm  steeds 
meer in 1000 kg bigbags te verpakken. 

 

Optimalisatie van het gebruik van magazijnen. 
Doel hierbij is om het aantal interne transportbewegingen te reduceren. 

 

Produceren van stikstof op eigen terrein 
In de nieuw gebouwde stikstofunit wordt stikstof uit omgevingslucht geproduceerd. Tevens is de 

opslagcapaciteit vergroot. Het tankwagentransport voor de aanvoer van stikstof is  daardoor  

sterk teruggelopen. 
 

Hogere productie van waterstof op eigen terrein 
Ten behoeve van de gestegen hydrogenatie-productiecapaciteit zijn in 2006 de tankwagen 

transporten van vloeibaar waterstof toegenomen. Mede gericht op weer verdere uitbreidingen  in 
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de toekomst (fase 2/3 Regalite) gaat ECM een nieuwe waterstoffabriek bouwen met een grotere 
capaciteit. Hierdoor zullen de tankwagentransporten nagenoeg geheel wegvallen. 
Harsdispersies met een hoger solids-gehalte 
Dit is een ontwikkeling waar op het A&D lab aan gewerkt wordt. De gemaakte transportkilome 

ters naar de klanten zullen hierdoor verminderen. 
 

Toetsing en Conclusie 
ECM voldoet met genoemde plannen en ontwikkelingen aan de doelstellingen van BBT zoals 

verwoordt in diverse Brefs. 

 

3.11  Energie 

Beschrijving 
Op 6 juni 1999 is het Convenant Benchmarking Energie-efficiency ondertekend door de over 

heid (Ministerie van VROM en IPO) en namens het bedrijfsleven VNO-NCW en een zestal 
branche-organisaties. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 0,5 PJ kunnen 
zich aansluiten bij het convenant. 
Energie-benchmarking is het on derling vergelijken van de energie-efficiency van procesinstalla 
ties. Bedrijven die tot het convenant toetreden geven aan zo snel mogelijk, maar uiterlijk in  
2012, te gaan behoren tot de wereldtop ten aanzien van energie- efficiency. Als tegenprestatie 
legt de overheid geen additionele specifieke nationale ma atregelen gericht op verdere energie 
besparing of COa-reductie op aan deze bedrijven (geen specifieke belasting, geen COj- 
emissieplafond, geen aanvullende energie-efficiency- en C02-doelen en -eisen, geen aanvul 
lende besparingsverpiichtingen). Uitgezonderd van deze tegenprestatie zijn de inzet van duur 
zame energie en beïnvloeding van de brandstofinzet. Daarnaast kan de overheid activiteiten 
ontwikkelen gericht op het gebied v an energiebesparing, voor zover die geen betrekking heb 
ben op de energie-efficiency van procesinstallaties. 

 

Het doel van het convenant is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Nederland 
se C02-doelstellingen, voor zover het gaat om het vergroten van de energie-efficiency. De be 
drijven die zich schriftelijk aangemeld hebben, m oeten door een consultant de afstand tot de 
wereldtop te laten bepalen. Nadat deze afstand is vastgelegd en goedgekeurd door het Verifica 
tiebureau (VBE) moeten de bedrijven een energie-efficiencyplan (EER) op te  stellen.  Hierin 
geeft het bedrijf voor de verschillende procesinstallaties aan met welke maatregelen en binnen 
welke termijn zij de wereldtop voor energie-efficiency verwacht te bereiken. Dit EER wordt door 
het bevoegd gezag beoordeeld waarin het advies van het VBE een belangrijke rol inneemt. 

 

Daarnaast moet het bedrijf jaarlijks een energie-efficiencyverslag (EEV) bij het bevoegd gezag 

en het VBE in te dienen. Om de vier jaar moet de afstand tot de wereldtop opnieuw bepaald te 

worden. 
 

Het is mogelijk dat een onderneming het convenant Benchmarking energie-efficiency gemoti 
veerd en met onmiddellijke ingang opzegt. Om die reden hebben wij voorschrift 1.3.3 opgeno 
men waarin is bepaald dat vergunninghouder ons van de beëindiging in kennis stelt. Op dat 
moment zullen wij bezien of de energievoorschriften ambtshalve moeten worden gewijzigd. 

 
Koeltorens 
ECM wint in diverse stromen de hoogwaardige warmte terug. De koeltorens zijn in gebruik om 

de in het koelwater overgebleven laag waardige restwarmte van verschillende processen af te 

voeren. 
 

Toetsing 
Het EER en het EEV zijn ingediend bij de daarvoor aangew ezen instantie(s), die een en ander 

zullen toetsen. 
Voordat tot gebruik van  de koeltorens wordt overgegaan is al zoveel mogelijk warmte  terugge 
wonnen. De koeltorens zijn gemaakt van een corrosie bestendig materiaal. De aangroei van 

micro-organismen wordt tegengegaan door de toevoeging van chemicaliën aan het koelwater. 

De spui van het koelwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. 
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Conclusie 

ECM voldoet voor dit onderdeel aan haar verplichtingen door het EEP op te stellen en te laten 
goedkeuren conform de Bref energie efficiency. 
3.12   Afvalstoffen 

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks ee n hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval 
ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en deels afgevoerd naar hiervoor aan 
gewezen externe verwerkers en deels zelf verwerkt als alternatieve brandstof (o.a. productie 

restanten van Dispersies) in de stoomketels. Uit het proces vrijkomende solvenol en productie 
restanten van de Dispersies, die ingezet wordt als vloeibare brandstof voor de stoomketels,  

moet voldoen aan de voorschriften betreffende brandstofsamenstelling in de Bva vergunning. 
Kan hieraan niet worden voldaan dan moet het als afvalstof extern worden verwerkt. 

 

In het Besluit m elden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor 
de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hierva n. De directe afvoer 
van gev aarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe 
werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te 
worden opgenomen. 

 

3.13   Grond- en hulpstoffen 

Binnen ECM wordt onderscheid gemaakt tussen grondstoffen, tussenproducten en de diverse 
soorten hu lpstoffen. Per processoort wordt in bijlage 6 hoofdstuk 7 van de aanvraag een op 
somming gegeven. 
De "Gebruikte stoffen" worden opgeslagen conform in vorige vergunningen van toepassing 
verklaarde CPR-richtlijnen. Een toetsing van de opslag locaties aan de nieuwe PGS-15 richtlijn 
zal worden uitgevoerd binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning. 
Ten aanzien van de opslag van deze stoffen geldt dat voldaan moet worden a an de eisen uit de 
BREF ESB. De eisen uit deze BREF komen overeen met de eisen zoals die  gesteld worden in 
de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) en diverse PGS-richtlijnen. Door het opne 
men van de voorschriften in paragraaf 7.4 is dit geborgd. Hiermee wordt voldaan aan BBT. 

 

Beoordeling en conclusie 
De opslag van de diverse stoffen die binnen ECM a anwezig (kunnen) zijn, moet te voldoen aan 

de diverse van toepassing zijnde PGS-richtlijnen. Dit is vastgelegd in paragraaf 7.4 van de 

voorschriften, waarmee voldaan wordt aan BBT volgens de BREF ESB. 
 

3.14    Externe Veiligheid 

Beschrijving: Het kader voor externe veiligheid 
Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omge 
ving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn  aan de 
opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen op industriële schaal. Zoals in het NMP4 (Natio 
naal Mi lieubeleidsplan) is aangegeven, is de ba sis van het huidige risicobeleid dat het gevaar 
van een activiteit acceptabel is wanneer; 

op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere ka ns op overlijden heeft 
dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risi 
co); 
de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm 

(het groepsrisico). 

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de 
omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan 
toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gege 
ven de kans op dat ongeval. 

 

Het plaatsgebonden risico geeft per locatie de kans per jaar aan dat een persoon op die plaats 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij risicov olle activiteiten. De norm voor het 
plaatsgebonden risico bedraagt 10"® per jaar (d.w.z. een kans van één op de mi ljoen per jaar). 
Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen in de omgeving overlijdt ten gevol 
ge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het gaat dus om het a antal mogelijke slachtof 
fers wanneer zich een ongeval voordoet. 
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De hierbij geinanteerde norm voor inricintin gen bedraagt: 
10 of meer doden; kans van één op honderdduizend (10'^ per jaar; 

100 of mee r doden: kans van één op tien miljoen (10" ) per jaar; 
1000 of meer doden; kans van één op één miljard  (10'®) per jaar, etc. 

 
Beleidsvisie Externe Veiligheid: 
Het toetsingskader van de aanvraag voor de veiligheid bestaat uit het Integrale Omgevingsplan 
(lOP) welke op 30 juni 20 06 door Provinciale Staten is vastgesteld. Het in lOP opgenomen mili 

eukader voor het industrie- en have ncluster wordt pas van kracht op het moment dat een ui t 
voeringsnota met betrekking tot de invulling van dit kader is vastgesteld. In het lOP wordt er 
verwezen naar de beleidsvisie Risi co's InZicht van de provincie Zeeland (vastgesteld door Pro 

vinciale Staten op 7 oktober 2005); daarin zijn de nationale beleidskaders samengebracht en 
deels uitgewerkt. Die nationale kaders zijn: 

1. Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999) en de daarbij behorende CPR- 

richtlijnen 18 en 20. 

2. Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's 

3.  Besluit Externe Veiligheid inrichtingen 
 

ad 1. Brzo 1999 
Het Besluit risico's zware o ngevallen 1999 (Brzo 1999) is een ve rtaling van de Europese Seve- 
so-1I-richtlijn (1997) en heeft tot doel het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 

stoffen betrokken zijn en het beperken van de gevolgen van plaatsgevonden zware ongevallen 
voor de mens en voor het milieu. 

 

Op grond van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die binnen de inrichtin g aanwezig kunnen zijn 

moet ECM voldoen aan het besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999). 

Daarom moet ECM alle maatregelen treffen die mogelijk zijn en een beleid ontwikkelen om 
zware ongevallen te voorkomen, het zogenaamde preventiebeleid zware ongevallen (PBZO). 
Dat beleid moet wor den vastgelegd in een document, het PBZO-document. Ter uitvoering van 
dit beleid moet een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opgesteld en geïmplementeerd worden. 
Bovendien moet het bedrijf een veiligheidsrapport opstellen overeenkomstig bijlage lil van het 
Brzo 1999 verplicht een VeiligheidsRapport (VR) op te stellen. 
ECM heeft een actueel PBZO-document, het VR, en heeft een actueel VBS. 
Daarnaast heeft ECM een actueel Noodplan, wat door de regionale brandweer getoetst is. Ge 

noemde PBZO-document, VR, VBS en Noodplan moeten geïntegreerd worden in die van de 

gehele inrichting. 
 

Toetsing Brzo 1999 
Het eerste VR is op 7 februari 2001 ontvangen. Bij brief van 17 juli 2002 is door de Provincie 

Zeeland met het rapport ingestemd. Het tweede VR is op 30 mei 2006 door de provincie Zee 
land ontvangen. Hierop is aan ECM verzocht om aanvullingen te overleggen. De ze aanvullin 

gen zijn op 1 november 2006 door de provincie Zeeland ontvangen. Het tweede VR is goedge 
keurd door de provincie Zeeland op 19 april 2007." 

 

Op 12,13 en 16 februari 2007 is er door de daartoe bevoegde overheidsorganen een periodieke 
BRZO inspectie uitgevoerd bij ECM. De resultaten van deze inspectie zijn vastgelegd in een 
inspectierapport welke op 2 april 2007 naar het bedrijf is toegezonden . De daarin voorgeschre 
ven acties vloeien voort uit het direct werkend Brzo 1999. 

 
Conclusie 

ECM voldoet met haar PBZO document. Veiligheidsbeheerssysteem en Noodplan aan Brzo . 

Ad 2. Maatreaelen en voorzieningen ter beperking van de risico's 

Toetsing 
in het  VR is  uitgebreid omschreven welke maatregelen en  voorzieningen er getroffen  zijn  ter 

beperking van de risico's. 
Daarnaast worden in de ze vergunning PGS 15, 29 en 30 (voor het overgrote deel) van toepas 

sing verklaard. 
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ECM heeft een Veiligheid Beheers Systeem, hierdoor is het niet nodig om van PGS 29 de vol 

gende hoofdstukken op te nemen in de voorschriften: 9 Veiligheidsbeheermaatregelen; 10 
Brandpreventie en veiligheid; 11 Bedrijfsvoering en beheer. 

In bijlage 7B van de aanvraag worden de risico's van de methanolopsla g en andere K1, K2 en 
K3 producten beschreven. In de conclusie wordt vermeld dat afhankelijk van de gekozen 
brandbestrijdingstechniek eventueel een tankkoelinstallatie (bij brand) noodzakelijk is.  Ook 
wordt vermeld dat bij opslag van K1, K2 en K3 producten in één tankput de bijbehorende eisen 
die voor K1 en K2 ook voor de K3 gelden. 

De apparatuur in het gasdrukregel- en meetstation is eigendom van de Gasunie maar de instal 
latie staat in een gebouw van ECM. Dit apart omheinde gebouw staat buiten de omheining van 
ECM en hoort daardoor niet tot de inrichting ECM. De gemeente Middelburg is bevoegd gezag 
voor deze meldingsplichtige inrichting d ie valt onder het Besluit voorzieningen en installaties. 
Daarom zijn geen voorschriften voor gasdrukmeet- en regelstations opgenomen. 

 

Conclusie 
Deze maatregelen en voorzieningen op grond van de PGS'en en procedures beschreven of 
aangeduid in het VR zijn voldoende om de risico's van deze fabriek zo klein mogelijk te maken. 
Met h et van toepassing verklaren van PGS 15, 29 en 30 wordt zeker gesteld dat een aantal 
technische voorzieningen worden gerealiseerd. 
In voorschrift 7.3.3 wordt gesteld dat ECM een brandbestrijdingstechniek moet kiezen en dat 

ECM de bijbehorende voorzieningen en beheersmaatregelen moet treffen. 

In voorschrift 7.3.4 is beschreven dat ECM binnen 6 maanden na het van kracht worden van 
deze vergunning een inventarisatie en plan van aanpak ten aanzien van het voldoen aan g e 
noemde richtlijnen en regels moet opstellen en dit moet laten goedkeuren door het bevoegd 
gezag. 

 

Ad 3. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

Het Beslu it externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan overheden die 
besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor pers onen buiten het bedrijfsterrein. 
Het be sluit verplicht gemeenten en provincies om bij het  verlenen van milieuvergunningen en 
het maken van bestemmingsplannen de in het Besluit genoemde externe veiligheidsnormen in 
acht te nemen t.a.v. kwetsbare objecten en met die normen rekening te ho uden t.a.v. beperkt 
kwetsbare objecten. 
Het bes luit legt de grenswaarde van het plaatsgebonden risico vast en geeft een vera ntwoor 
dingsplicht voor het groepsrisico. Daarbij speelt de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico een 
rol. 

 

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico geeft aan wat de rijksoverheid als indicatie geeft van 
een acceptabel GR. De waarde geeft dus aan wanneer volgens de rijksoverheid de kans dat bij 
een ongeval 10, 100 of 1000 doden vallen voldoende klein is. Een gemeente of provincie mag 
van deze waarde afwijken. De acceptatie van het GR moet gemotiveerd worden. Het b evoegd 
gezag moet in of bij het desbetreffende besluit verantwoording afleggen over de mogelijke ge 
volgen die dat besluit kan hebben voor het groepsrisico. Bij die verantwoording moet er onder 
andere aandacht besteed worden aan de zelfredzaamheid van de bevolking en aan de moge 
lijkheden voor hulpverlening bij een ongeval in een risicobedrijf, bijvoorbeeld de bereikbaarheid 
voor ambulances en brandweer. In het BEVI is daartoe bij wijze van oriëntatiepunt een waarde 
voor het groepsrisico opgenomen. Die waarde geeft een hou vast bij de beoordeling bij welke 
bevolkingsdichtheid in de omgeving van een risicobedrijf er sprake is van een  overschrijding  
van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. 

 

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub a, valt ECM onder de reikwijdte van het BEVI. 

 

Plaatsgebonden risico 
 

De 10"® contour van ECM valt voor een klein deel buiten de inrichtingsgrens. 

Er bevinden zich geen kwetsbare objecten binnen deze contour. 
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Groepsrisico 

 

Uit de gegevens met betrekking tot de bevolkingsdichtiieid rondom het bedrijf is het groepsrisi 
co berekend. 

Uit de resultaten blijkt dat de oriënterende waarde voor het groepsrisico niet wordt overschre 

den. 

 

Eindconclusie 
 

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het Omgevingsplan Zeeland 

2006-2012 en de beleidsvisie Risico's InZicht. 
Ten aanzien van de risico's, als gevolg van de activiteiten b innen ECM, zijn wij van mening dat 

wanneer binnen de inr ichting conform de hiervoor genoemde voorschriften, in combinatie met 
de overige bepalingen uit deze vergunning en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen 

sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met ge 
vaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst. 

De diverse voorzieningen en maatregelen die getroffen zijn of worden, geven voldoende waar 
borgen om ongevallen te voorkómen of de gevolgen van alsnog vóórkomende ongevallen te 

beperken. 
 

3.15  Stortbesluit 

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichting en- en vergunningenbesluit 
milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

de Europese Unie van 26 april 19999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; 
Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is 
ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. 

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor 
het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieube 
heer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doei 
daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die b ij voorbaat niet kan voldoen aan de 
diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodem 
bescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de 
opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het 
geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van 
afvalstoffen gevolgd wordt door nuttig e toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de ver 
gunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten 
hoogste drie jaar. 
In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 3 jaar. 

 

3.16   Provinciaal beleid 

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006- 
2012" vastgesteld en d at is sinds 1 oktober 2006 van krac ht. Het omgevingsplan integreert het 
beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan 
Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de 
fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. 
Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Or 
dening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer, 

 

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 

2006-2012". 
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4.        VERVALLEN VERGUNNINGEN 

Alle verleende vergunningen en geaccepteerde nneldingen, welke betrekking hebben op de 
Hydrogenatie, Regalite, Methylatie, Dispersies, Utilities en Diversen (bijlage 2 van de aanvraag) 
worden nnet ingang van het tijdstip waarop onderhavige vergunning in werking treedt vervangen 

door onderhavige vergunning. De eerder verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen 
komen te vervallen op het moment dat onderhavige vergunning onherroepelijk wordt. 

 

5.       VOORSCHRIFTEN 

 
5.1     Voorkomen/beperken nadelige gevolgen voor het milieu 

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inricht ing voor h et milieu, als bedoeld 
in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen 
van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te ver 
lenen. 

 

5.2     Noodzakelijke bedrijfsactiviteiten 

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzake 
lijke tedrijfsactiviteiten,  die tijdelijk meer  nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan 
in deze vergunning is toeg estaan, deze op grond van voorschrift 1.1.1 vooraf schriftelijk ter in 
formatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden  meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 
1 paragraaf 2 voorschriften opgenomen om nadel ige gevolgen voor het milieu, die kunnen wor 
den veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door  het  opnemen  van 
deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet 
milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calam iteiten en storingen die een 
nadelig gevolg hebben voor het milieu, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieube 
heer van toepassing. 

 

6.       ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT 
 

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn er binnen de daarvoor gestelde termijn geen advie 
zen ontvangen. 

 

7.       ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT 
 

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn binnen de daarvoor gestelde termijn zienswijzen 
ontvangen van: 

A MOB, mede namens de Stichting Natuur & Milieu. De zienswijzen    zijn samengevat on 

der de nummers 1 tot en met 3. 
B          Zeeuwse Milieufederatie. De  zienswijzen zijn samengevat  onder  de nummers  4 tot  en 

met 6 
C Eastman Chemical Middelburg B.V. De zienswijzen zijn samengevat onder  de nummers 

7 tot en met 12. 
 

Onze reactie op de zienswijzen zijn in vet weergegeven. 

Ad A 
1.   Hotoilfornuis 2 

De branders hiervan zijn geen BBT. Er werd geen adequate onderbouwing aangetroffen 

waarom de meer dan 10 jaar oude branders pas in 2010 hoe ven te worden vervangen. De 

MOB is van mening dat deze op grond van artikel 22.1 Wm zo spoe dig mogelijk dienen te 

worden vervangen. 
De mo gelijkheid om  de branderwisseling eerder  dan 1 oktober  2010 uit te  voeren is 
met ECM besproken. Het vervangen van d e branders is een investering die goedkeu 
ring nodig heeft van de hoofddirectie van ECM. Tevens kan een branderwisseling al 
leen uitgevoerd worden als de unit voor meerdere weken niet in gebruik is. De eerste 
gelegenheid is in mei 2009 wanneer ECM een grote stop bij de Hydro heeft. 
Dit is in overeenstemming met de BREF Crossmedia & Economics (paragraaf 5.5), de 

NeR (paragraaf 2.12) en het IvB (artikel 5a.1, sub h). 
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In overleg i s de brandervervanging zodanig gepland, dat voor 1 juni 2009 de wisse 

ling gereed is. Het voorschrift 4.1.1 is hierop aangepast 
 

2.  Incinerator 

Het vergunnen van e en stofnorm van 50 mg/Nm^ is niet mogelijk op grond van het BV A. 
Ook is dit niet mogelijk op grond van de W! directive. Dit klemt des te meer omdat de "op 
startfase" niet is beperkt in termen van tijd. 
Verzocht wordt om tijdens de opstartfase niet meer te vergunnen dan 10 mg/Nm ̂  én tevens 

om de opstartfase te beperken tot maximaal 2 uur. 
Eventueel dienen tijdens opstarten minder vuile stoffen te worden gestookt. 
De Wl-directive is verplicht omgezet in het BVA. 
De bedoelde Incinerator valt niet onder het BVA omdat dampvormige verontreinigin 

gen worden uitgezonderd I n artikel 2.c . De Incinerator is bedoeld om een aantal rest- 

dampstromen van andere (n iet thermische) installaties te verbranden. Tijdens de op 

startfase (met gas) word en deze stromen niet verbrand totdat de incinerator op werk- 

temperatuur is. 

De aangevraagde 50 mg/Nm^, die hoort bij het opwarmen op Solvenol (CL-gehalte < 

50 mg/kg), wordt niet vergund omdat abusievelijk opwarmen op Solvenol is aange 
vraagd. 

De Incinerator is volcontinue in bedrijf en zal alleen na een onderhouds- of storings 
stop opnieuw worden opgestookt. De duur van de opstartfase wordt zo kort mogelijk 
gehouden omdat de aangesloten processen zo kort mogelijk zonder naverbrander 
bedreven mogen worden. 
Een naverbrander kan echter niet te snel op bedrijfstemperatuur worden gebracht 
omdat er technische schade kan ontstaan. De opstartperiode van de Incinerator is 18 

uur bij een volledige koude start. Bij het opwarmen met gas komt niet meer stof vrij 
dan tijdens normale bedrijfsomstandigheden. In voorschrift 4.1.5 is als aanvullende 

bepaling opgenomen dat de Incinerator alleen opgewarmd wordt met aardgas. 

 

3.   Monitoring van emissies 
Het v oorgeschreven monitoringprogramma is onvoldoende concreet. Zie artikel 8.12 l id 4 
Wm. Verzocht wordt om een concreet monitoringprogramma in de voorschriften vast te leg 

gen c.q. aan de vergu nning te koppelen waarvan de frequentie gebaseerd is op ho. 3.7 van 
de NER. 
ECM  heeft  een volgens ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem, dit   milieuzorg 
systeem is in het kader van eerdere vergunningen goedgekeurd door de Provincie 
Zeeland. In voorschrift 2.3.1 is de bepaling van de meetfrequentie (volgens bijge 
voegde bijlage F van de handreiking validatie milieujaarverslag, uitwerking hoofdstuk 
3.7 van de NeR) en de vas tlegging in een bepalingsprotocol vastgelegd. De genorma 

liseerde meetmethoden, zoals genoemd in bijlage 4.7 van de NeR. zijn vastgelegd in 
voorschrift 4.2.1. 
Omdat de bepalingsprotocollen ter goedkeuring dienen te worden aangeboden, wordt 
ons inziens voldoende invulling gegeven aan artikel 8.12 lid 4 van de Wm. 

 

Ad B 
4. Installaties 

De ZMF wijst erop dat Eastman vanaf 31 oktober 2007 moet voldoen aan BBT. De IPPC- 
richtlijn schrijft dit voor. De bestaande installatie Hotoil 2 is niet conform BBT. Pas vanaf 1 

oktober 2010 zal de installatie volgens de ontwerp-vergunning moeten voldoen aan emissie- 
eisen conform IPPC. De ZMF vindt dit niet acceptabel. Gevraagd wordt om de eis op te ne 

men om voor eind 2008 de installatie aan te passen zodat wel kan worden voldaan aan  
BBT. 
Zie weerlegging zienswijze 1 

 

5. Solvenol 
Bij de opstart van incinerator B-1430 wordt gebruik gemaakt van de vloeibare brandstof 

Soivenol. Solvenol is een (milieu)schadelijke stof die emissie-eis van ondermeer  SO2 en  
stof veroorzaakt. De ZMF v raagt om te bereiken dat Solvenol niet meer als brandstof mag 
worden toegepast, ook niet in de opstartfase van de incinerator. 
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De Solvenol die als brandstof mag worden ingezet, moet voldoen aan het Besluit 

Zwavelgehalte Brandstoffen en het Besluit Organo Halogeengehaltes Brandstoffen. 
Daarmee is deze Solvenol een reguliere brandstof. 
Solvenol wordt als mogelijke alternatieve brandstof aangevraagd maar de Incinerator 
B-1430 wordt hiermee niet opgestart. In de weerlegging van zienswijze 2 wordt inge 
gaan op de koude opstart van de Incinerator. 

 
6. VOS 

In de ontwerp-vergunning wordt aangegeven dat Eastman een aantal onderzoeken zal uit 

voeren om VOS-emissies te voorkomen. Wij vragen om te bewerkstel ligen dat de concen 

tratie van VOS binnen de BBT waarde valt van  <5mg/Nm^. 
in de  ontwerpvergunning is sprake  van een  onderzoek naar  het eventueel verminde 
ren van de VOS-emissies van een aantal opslagtanks. Wij verwijzen naar vergun 

ningsvoorschrift 4.1.3 en considerans paragraaf 3.6 Lucht (VOS) 
De voorgeschreven restemissie is in overeenstemming met de NeR. De NeR is in dit 

geval aangemerkt als BBT. 

 

AdC 
7. 3.3 toetsing aan Best beschikbare technieken/IPPC (pag 3 ontwerp-besluit) 

Dit hoofdstuk geeft aan dat op de activiteiten van Eastman de  verticale Brefs  OFC  en  

LVOC van toepassing zijn. Daarnaast was aan Eastman gevraagd om te toetsen aan de 
verticale Brefs Polymeren en  RAF(REF). 

Eastman is van mening dat het van toepassing verklaren van meer dan één verticale Bref 
een on juiste interpretatie is van de IPPC-regels. Volgens Eastman wordt bij het toepassen 
van één Bref, in dit geval de Bref OFC, volledig voldaan aan letter en geest van de IPPC- 
wetgeving. De indruk wordt nu gewekt dat bij de toets ing van bepaalde activiteiten aan het 
BBT-beginsel net zo lang gezocht wordt tot er een Bref gevonden is waar de betrokken acti 
viteit wel in voorkomt, zodat alsnog eisen gesteld kunnen worden in het kader van de BBT. 
Volgens Eastman wordt hierbij voorbijgegaan aan de IPPC-doelstellingen. Eastman zou het 
op prijs stellen als aalleen verticaal wordt getoetst aan de Bref OFC. 
Op grond van de Regeling aanwijzing BBT documenten van 11 april 2007 zijn voor de 
categorieën van processen van ECM de verticale B REF Organische fijnchemie (OFC: 
vastgesteld  08-06) en de BREF  Large Volume  Organic Chem icals (LVOC; gereed 02- 
03) aangewezen. Daarnaast staat in het aanwijzingsdo cument beschreven dat ook in 
andere documenten gezocht moet worden naar informatie over B BT en daarmee sa 
menhangende emissieniveaus. Deze werkwijze is ook beschreven in hoofdstuk 2.12 
van de NeR en is verder uitgewerkt in de oplegnoties uit hoofdstuk 3.5 van de  NeR. 

 
8. 3.6 Lucht {pag. 10 ontwerp-besluit) 

Onder "Conclusies" wordt gesteld dat de storings-emissies van scrubbers S-1830 en 81920 
moeten worden gemeld conform voorschrift 1.1 .1. Echter, over het m elden van onder meer 
deze storingen zijn al eerder andere afspraken gemaakt met Handhaving.Hierover heeft 
Eastman op 20 februari 2006 een brief geschreven. Eastman stelt het  op prijs als deze zin  
uit de "Overwegingen" wordt geschrapt. 
Terecht merkt ECM op dat storingsemissies niet  gemeld hoeven conform  voorschrift 
1.1.1 aangezien storingen zich niet 7 dagen van te voren aandienen. De tekst in para 

graaf 3.6 is aangepast zodat duidelijk wordt dat (voorziene) bijzondere bedrijfsom 
standigheden 7 dagen van te voren gemeld moeten worden. Storingen moeten direct 

gemeld worden op grond van hoofdstuk 17 van de Wm. 

 

9. 3 7 Geluid (pag. 13 ontwerp-besluit) 
De alinea die begint met "In de op 13 maart verleende vergunning ...etc." is geheel nieuw 

voor Eastman in deze ontwerp-vergunning. De zienswijze hierop komt hierna bij Voorschrif 

ten 5. Geluid verder ter sprake. 
Het geluid  van ECM is  eigenlijk niet in  dezelfde onderdelen te beschouwen als de di 
verse deelvergunningen van ECM. Daarom wordt bij elke nieuwe deelvergunning een 
overzichttabel opgenomen van geluid ten gevolge van de gehele inrichting. Handha 
ving en toetsing vindt plaats aan de hand van deze tabel. 
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In de ontwerpbeschikking is een overzichtstabel opgenomen met waarden die afwij 
ken van de waarden in de overzichtstabel van de meeste recente gewijzigde vergun 

ning. 

Deze tabel is genoemd omdat de daarin opgenomen w aarden gedeeltelijk foutief ble 
ken te zijn. In deze vergunning wordt dat weer recht gezet zonder dat ECM geluids 
ruimte inlevert. 

 

10.  Bodem, voorschrift 3.2.1 
Ten aanzien van dit voorschrift wordt opgemerkt dat Eastman in de veronderstelling ver 
keert dat de bodemrisico inventarisatie (BRI), rapportagedatum 22 maart 2006 waarnaar 
wordt verwezen in Bijlage 8 van de aanvraag, reeds geruime tijd geleden is besproken en 
geheel is afgehandeld met DRMW. Door Eastman genomen maatregelen z ijn als voldoende 
beoordeeld. 
Eastman vindt dit voorschrift dan ook overbodig en stellen voor, het uit de vergunning te 

schrappen. 
De BRI van 22 m aart 2006 is opnieuw beoordeeld en  samen met de deels  zekere  en 

deels onzekere actie VW19 uit BMP-4, bevat dit naar ons inzicht nog actiepunten om 
overal te voldoen aan cate gorie 1, verwaarloosbaar risico conf orm NRB. Om te waar 
borgen dat op het gehele terrein van ECM een verwaarloos baar risico bereikt wordt, 
is dit voorschrift opgenomen. De termijn in voorschrift 3.2.1 (beschrijven risico's in 
het aanvullend BR!) is ingekort tot 6 maanden na het van k racht worden en de termijn 
bij 3.2.2 (plan van aanpak maatregel VW19 uit BMP-4) is gesteld op 1 jaar na het van 
kracht worden van deze vergunning. 

 

11. Geluid, voorschrift 5.1, tabel 5.2 
De geluidsvoorschriften voor de gehele inrichting, zoals deze zijn vermeld in tabel 5.2, ge 
ven lagere niveaus weer t.o.v. de aanvraag. 
Conform Bijlage 9 van de aanvraag van 18 april 2007 verzoeken wij om de normen voor de 
gehele inrichting in de te verlenen vergunning op te nemen zoals vermeldt in de vergunning 
RMW0702907A/Vm.06.048/17 d.d. 13 maart 2007 voor de nieuwe waterstoffabriek. 
Tussen ECM en de Provincie Zeeland is intensief overleg geweest over de eventuele 

verschillen die kunnen ontstaan door het gebruik van niet  geheel dezelfde modellen 
en door de waarden voor - industrieterreinen gebruikelijke - bodemdemping. Dit heeft 
er in geresulteerd dat, met instemming van ECM, de in de ontwerpbeschikking opge 

nomen tabel 5.2 in voorschr ift 5.1, ongewijzigd in de definitieve beschikking overge 
nomen wordt. 

 

12.  Opslag van gevaarlijke (ah/al)stoffen, voorschrift 7.3.2 
In dit voorschrift is sprake van "brandstofta nks van gasolie".  Naar mening van Eastman is 
dit niet op Eastman van toepassing en dient dus verwijderd te worden. 
Aan het voorschrift 7.3.2 is toegevoegd dat het gaat om de bestaande tanks T 1400-16 

en -17. De toevoeging "van gasolie" wordt verwijderd. 

 

8. BESLUIT 
 

8.1 Algemeen 

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om; 
aan Eastman Chemical Middelburg B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeen 
komstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als 
zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweke n, 
zienswijzen, voorzover daar niet aan tegemoet gekomen is, onge grond te verklaren. 

 
Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften. 
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Voorschriften behorend bij de revisievergunning voor Eastman Chemical  IVIiddelburg 
B.V. 
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VOORSCHRIFTEN 

 

1.      ALGEMEEN 
 

1.1     Activiteiten met afwijkende milieu-effecten 
 

1.1.1 
De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 
dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo 
snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra mili 
eubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. 

 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelas 

ting te reduceren. 
 

1.1.2 
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend 

verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bed rijfs 
leiding verstrekte voorschriften en instructies. 

De bedrijfsleiding verleent voor werk zaamheden in situaties waarin bovenstaa nde voorschriften 
en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestem 
ming. 
De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt. 

 

1.2     Beëindiging bedrijfsactiviteiten 
 

1.2.1 
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëi ndiging van (een deel van) de activi 
teiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van ve rontreiniging te voorkomen en het ex 
ploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. De vergunninghouder venwijd ert 

(delen van) installaties die structureel buiten werking zijn geste ld, tenzij hij de (delen van de) 
installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen voor het milieu 

niet kunnen optreden. 
 

1.2.2 
De vergunninghouder meldt bij beëindigi ng van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit 

direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 
 

1.2.3 
De vergunninghouder meldt bij beëindiging van deelname aan de Convenant Benchmarking 

Energie-efficiency dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

1.3 Documenten & richtliinen 

1.3.1 
Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie 
die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is,  tenzij in  het voorschrift 

de versie expliciet is aangegeven. 

1.4 Inrichting 

1.4.1 
Het terrein  van de inrichting is z odanig aan alle zijden afsloten of staat zodanig  onder toezicht 
dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is 

 

 

 

 

 
 

Besluit van 27 mei 2008 25 van 45 

Kenmerk   08015592/Wm.07.037/49/46 

 



 

 

 

 

 

 
 

2.       MILIEUZORG 

 
2.1     Milieuzorgsysteem 

 

2.1.1 
Met het oog op Inet kunnen voldoen aan de aan de ze vergunning verbonden voorschriften wor 
den organisatorische en administratieve maatregelen getroffen. Da artoe beschikt vergunning 
houder over een milieuzorgsysteem (MZS) dat ten minste de onderdelen als beschreven in 
paragraaf 4.4 van de BREF Organic Fine Chemicals bevat. Het MZS is binnen de inrichting 
aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd ge 
zag worden getoond. 

Het bovenstaande MZS moet worden geïntegreerd in het huidige MZS van de gehele inrichting. 
 

2.1.2 
De vergunninghouder toont door middel van auditrapporten aan d at de inrichting conform het 
MZS in werking is. Deze auditrapporten zijn binnen de inrichting aanwezig. 

 

2.1.3 
De v ergunninghouder meldt in januari van elk kalenderjaar de planning met betrekking tot de 
interne en de geplande externe audits van het milieuzorgsysteem, welke in het daar op volgende 
boekjaar worden uitgevoerd, aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

2.2     Inspecties en onderhoud 
 

2.2.1 
Alle installaties en voorzieningen waarop deze beschikking betrekking heeft verkeren, voor zo 
ver dit voor h et vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede 
staat en functioneren naar behoren. 

Dit wordt regelmatig door middel van interne ( apparaat-) inspecties en/of testen gecontroleerd 
waarbij de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Ónder bevindingen wordt  ook  verstaan 
het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen. 

 

2.2.2 
De wijze waarop de vergunninghouder het gestelde in voorschrift  2.2.1 w aarborgt, legt hij vast 
in een daartoe te ontwikkelen organisatorisch systeem met betrekking tot het beheer van de 
installaties (onderhoudsmanagementsysteem, OMS). In dit systeem zijn installaties onderver 
deeld in objecten en voor elk object/installatieonderdeel wordt een uitvoeringsmethode (Risk 
based of Time based) opgesteld m.b.t. onderhoud, inspectie en/of testen. Deze uitvoeringsme 
thoden zijn mede gebaseerd op analyses van de kans op en de gevolgen van eventueel falen. 
Uiterlijk twaalf maanden na het van kracht worden van deze beschikking is dit systeem volledig 
operationeel. De vergunninghouder legt de methodiek, waarmee de inspectiefrequenties wor 
den vastgesteld, uiterlijk drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking schrifte 
lijk ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 
Het bov enstaande OMS moet worden geïntegreerd in het huidige OMS van de gehele inrich 

ting. 
 

2.2.3 
Een overzicht van de wijzigingen, die zijn doorgevoerd in het in voorschrift 2,2.2 bedoelde OMS, 

worden in januari van elk kalenderjaar schriftelijk ter informatie aangeboden aan de directie 

Ruimte, Milieu en Water. 

 

2.2.4 
De meest actuele versie van het in voorschrift 2.2.2 bedoelde OMS, inclusief doorgevoerde 
gewijzigde procedures, is binnen de inrichting aanwezig. 
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2.3    Monitorinq 
 

2.3.1 
Ter bepaling van de feitelijk door de inrichting veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu is 
een volledig, transparant, functionerend en gedocumenteerd meet- en registratiesysteem  
(MRS) in werking. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen: 

emissies naar de lucht via puntbronnen en diffuse emissies; 

afvalstoffen naar soort en bestemming; 

energieverbruik per energiedrager; 
energie-efficiencycoëfficiënt; 
waterverbruik; 
geluid; 

registratie van incidenten/(bijna) ongevallen; 

registratie van klachten; 

verkeersbewegingen; 

-  grondwaterkwaliteit; 

bodemkwaliteit; 
grond- en hulpstoffenverbruik; 

gerealiseerde   productiecapaciteit. 
 

Per element worden, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt; 

monstername/analysemethode; 

wijze van registreren; 
meetfrequentie; 
berekeningsmethode; 
meetonnauwkeurigheid; 
callibratie/ijking meetinstrumenten; 
onderhoud meetinstrumenten; 
documentenbeheer; 
toetsing aan vergunningswaarden; 
te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen; 

borging van bovengenoemde elementen en aspecten. 

 

Dit MRS is binnen de inrichting aanwezig. 
Het bovenstaande MRS moet worden geïntegreerd in het huidige MRS van de gehele inrichting. 

 
Toelichting 
Om na te gaan of het MRS kompleet is worden de checklists gebruikt d ie apart als informatie bij 

deze vergunning zijn gevoegd. 
Ten  behoeve van de bepaling van de meetfrequentie worden bepalingsprotocollen    opgesteld 
conform de voorbeelden uit de apart bij deze vergunning gevoegde informatie: 

"Bepalingsprotocollen Algemeen"; "Bepalingsprotocollen Prioritaire Stoffen"; 
"Bepalingsprotocollen VOS" 

 
 

3.      BODEM 
 

3.1    Doelvoorschriften 
 

3.1.1 
Bodembedreigende activiteiten moeten plaats te vinden conform  de NRB, categorie A verwaar 

loosbaar risico. 

 
3.1.2 
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistof 

dichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek moet deze verkl aring aan het bevoegd gezag 

worden getoond. 
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3.2     Plan van aanpak 

 

3.2.1 

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet er een opzet van een 
aanvullende Bodem Risico Inventarisatie (BRI), op de BRI van 22 maart 2006 Kenmerk  SGS  
EZ 862.460, worden opgesteld om ontbrekende bodembedrei gende locaties/activiteiten te in 
ventariseren en om de reeds geïnventariseerde locaties op de juiste plaatsen aan te geven op  
de plattegrond. De opzet moet ter goedkeuring aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden 
aangeboden. De resultaten van de aanvullende BRI moet, binnen 6 maanden na het van kracht 
worden van deze vergunning, ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie Ruimte, 
Milieu en Water 

 

3.2.2 

Conform zekere maatregel VW-19 uit BMP-4 moet voor de bodembedreigende activiteiten, met 
een eindemissiescore hoger dan 1, in een plan van aanpak aangegeven worden op welke wijze 
en binnen welke termijn aan voorschriften 3.1.1 en 3,1.2 wordt voldaan. Dit plan van aanpak 
moet binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring aan de 
directie Ruimte, Milieu en Water te worden aangeboden. 

 

3.3     Bedriifsriolerinqen 
 

3.3.1 

De vergunninghouder neemt bij de constructie van n ieuwe bedrijfsrioleringen de uitgangspun 
ten, die in deel B2 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd, in acht. 
De bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsrioleringen toe te passen materialen en rioleringson 
derdelen worden onder certificaat geleverd. 

 

3.3.2 
Rioolsystemen ten behoeve van installaties waarin brandbare vloeistoffen voorkomen, zijn uit 
gevoerd als een oliehoudend rioolsysteem. Hieronder wordt verstaan een geheel met vloeistof 
gevuld rioolsysteem, of een, door middel van watersloten afgesloten, gedeeltelijk met vloeistof 
gevuld rioolsysteem met ventilatiepijpen die uitmonden op een veilige plaats. 
Afvalwater met vluchtige bestanddelen met een vlampunt van 55°C of lager mag alleen worden 

geloosd in een oliehoudend rioolsysteem. 
 

3.3.3 

Vergunninghouder moet een beheersprogramma te hebben waarin is beschreven  op  welke 
wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij moet het CUR-rapport 2001-3 

"Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" worden gehanteerd, 
 

3.3.4 
Wijzigingen van het in 3.3.3 voorgeschreven beheersprogramma moeten ter inform atie aan de 
directie Ruimte, Milieu en Water te worden aangeboden. 

3.4 Onderzoeken 

3,4.1 
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van  
de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
moet te worden uitgevoerd conform het  protocol Bodemonderzoek  Milieuvergunningen en BSB 

of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het 
onderzoek moet, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, ter informatie aan de d irectie Ruim 

te, Milieu en W ater te worden aangeboden. De resultaten van het onderzoek moete n, uiterlijk 
drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek, ter informatie aan de directie R uimte, Milieu 
en Water te worden aangeboden. 
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3.4.2 
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatie- 
onderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle 
overige locaties i n de inrichting waar bodembedreigende activite iten hebben plaatsgevonden. 

Monsterneming moet direc t na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en 
analyse van de monsters moet te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. 

Ter plaatse van de, ti jdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingson 

derzoek, onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit 

hebben als het nulsituatie - of het herhalingsonderzoek. 
 

4.      LUCHT 

4.1 Emissies van stoffen uit puntbronnen 

4.1.1 
De emissies uit de volgende emissiepunten overschrijden de waarden uit onderstaande tabel 

niet. 
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Tabel 4.1.1; Emissie Eastman Chemicals Middelburg Hydro/Dispersie/Utilities 

Brandstoffen: A=aardgas; P^purgegas uit H2 fabriek; VNvloeistof 

Bronnummer 
bronnaambronnaam omstandighedenomstandigheden BrandstofBrandstof

 ComponentComponent    opmerkingopmerking  
Vergunde waarde * 

provincie   ECiVI   
 mg/Nm^ 

201 B-1430 Incinerator Normaal bedrijf inclusief opstart op A A;P:VI NOx 50 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf inclusief opstart op A A; P; Vl VOS 10 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf exclusief opstart VI stof Vastleggen in legboek 5 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf exclusief opstart VI SO2 idem 50 

202 S-1830 Smelter-scrubber Alleen gaswassing nvt VOS 
Uiteriijk  tot  1/10/2008  (= aansluiting op

 140
 

B-1430). 

203 B-1915 Hotoil 2 Normaal bedrijf; luchtvoorverwarming A NOx tot 1/6/2009 conform BEES-A 256 

203 B-1915 Hotoil 2 
Normaal    bedrijf;    nieuwe  branders; 

luchtvoorverwarming 
A NOx na 1/6/2009 conform IPPC 100 

204 B-1918 Hotoil 3 nieuw Normaal  bedrijf;  Low  NOx   brander; 
luchtvoorverwarming 

A NOx 100
 

205 B-1900 Reformer H2-oud Normaal bedrijf; Low NOx brander A; P NOx 
Uit  bedrijf  zod-a  nieuwe  Reformer  H2

 70 
klaar is 

206 B-1900 Reformer H2-nieuw Normaal bedrijf; Low NO, brander A; P NOx Zonodig moet SCR worden toegepast 130 

207 S-1820 Stoffilter Hydro p.o. Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

208 S-1851 Stoffilter Hydro p.o. Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

209 S-1010 Stoffilter drum-opener. Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

210 S-5031 Stoffilter-Bigbags Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

 
211 HCI Scrubber ketelhuis Aanvullen voorraad nvt HCl Goede werking controleren; logboek 30 kg/jaar 

212 div Brandstof-olietanks Adem en opvulveriiezen nvt VOS Onderzoeksverolichting naar emissie 

 

Incinerator xxx mg/Nm^ bij 11% O2 ; andere stookinstallaties yyy mg/Nm^ bij 3% O2 

 
* het betreft hier uurgemiddelde en de waarde is betrokken op droog afgas. 
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4.1.2 

De dampstroom van de smelterscrubber S-1830 moet uiterlijk voor 1 oktober 2008 aangesloten 

zijn op de incinerator B-1430. 

 

4.1.3 

De VOS emissies van de Brandstofolietanks samen moeten voor 1 januari 2009 worden ge 
kwantificeerd. Indien blijkt dat de emissies meer zijn dan 500 kgVOS/jaar moeten binnen 1 jaar 
na 1 januari 2009 aanvullende maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de NeR klasse 

g.02 van 50 mg/m^ per emissiepunt. 
Bij een emissie tussen 250 en 500 kg/jaar moet een kosteneffectiviteitsstudie worden uitge 

voerd conform de systematiek van de meest recente versie van de NeR . De uitkomst van het 

onderzoek moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

Indien het vermijden van de VOS emissie niet kosteneffectief is, geldt een emissie eis van 

500kgVOS/jaar. 
Bij een kosteneffectieve maatregel geldt een emis sie eis van 50 mg/Nm^.  Bij een emissie  van 

minder dan 250 kgVOS/jaar geldt een emissie eis van 250 kgVOS/jaar. 

 

4.1.4 

De brandbare vloeistoffen, die gebruikt worden in de Incinerator B-1430, moeten voldoen aan 

Besluit Organo Halogeengehalte Brandstoffen (BOHB) en het Besluit Zwavelgehalte Brandstof 
fen (BZB). 

 

4.1.5 
De Incinerator B-1430 moet bij een koude opstart opgewarmd worden door middel van het ver 

branden van aardgas, tot dat de temperatuur in de verbrandingskamer voldoende ho og is om 

een volledige verbranding van de aan te bieden dampstromen te garanderen. 

4.2 Meten, registreren en aanvullende voorschriften 

4.2.1 
Emissiemetingen wor den uitgevoerd met genormaliseerde meetmetho den en volgens frequen 
ties zoals vermeld in paragraaf 3.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn. Tevens moeten de 
metingen voldoen aan h et bepalingsprotocol conform bijlage F van van de werkmap e-MJV. De 
vastgestelde frequenties moeten binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze ver 
gunning schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 
4.2.2 
De uitworp van NO* v an het nieuwe Reformerfornuis wordt binnen 3 maanden na ingebruikna 

me van de nieuwe Waterstoffabriek bepaald. 
De uitworp van NO* en VOS van de  Incinerator B-1430 wordt binnen 3 maanden na aansluiting 
van smelterscrubber S-1830 opnieuw bepaald. 
De resultaten van de onderzoeken worden binnen twee maanden na uitvoering van de bepaling 

ter informatie voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 
 

4.2.3 
Ten behoeve van het uitvoeren van controlemetingen op de emissiepunten als b edoeld in dit 
hoofdstuk, zijn op veilige, goed bereikbare en meettechnisch juiste of door de directie Ruimte, 
Milieu en Water geaccepteerde plaatsen, afsluitbare openingen aangebracht. De metingen 
worden uitgevoerd onder representatieve omstandigheden. 

 
4.2.4 
De stoffilters nummer S-1820, S-1851, S-1010 en S-5031 kunnen op hun goede werking wor 

den gecontroleerd door periodieke visuele inspecties en preventieve vervanging van filters vol 
gens een door de directie Ruimte, Milieu en Water goedgeke urd schema. 

 
4.2.5 
De uitvoering van nieuwe monsterpunten (te construeren na het van kra cht worden van deze 

beschikking) voldoen aan NEN-EN 13284 -1 (AnnexA). De metingen worden uitgevoerd onder 

representatieve omstandigheden. 
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4.2.6 

De goede werking van de HCI-scrubber op de zoutzuurtank moet voor elke belading worden 
bepaald door controle van de waswaterpomp en de aanwezigheid van wa svloeistof. Van deze 
controle moet een gedagmerkt logboek worden bijgehouden. 

 

4.2.7 

De in de stoffilters afgescheiden verontreinigingen moeten worden verzameld zonder dat de 
goede werking van de installatie wordt verstoord. 

 

4.2.8 

De in dit hoofdstuk genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmenge n van 
schone lucht, 

4.3 Diffuse (VOS) emissies 

4.3.1 

In de inric hting vindt structurele aanpak van diffuse  emissies plaats. Deze aanpak   is overeen 
komstig het gestelde in het 'Meetprotocol voor lekverliezen' (Rapportagereeks MilieuMonitor nr. 
15, maart 2004) en Handboek emissiefactoren {Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 14, maart 
2004). 

4.4 Bulkopslaq en oppervlaktebronnen 

4.4,1 

Het  tegengaan van stofverspreiding van opslagen en  activiteiten in de buitenlucht  vindt plaats 
door het regelmatig schoon maken van opslagen . 

4.5 Koeltorens 

4.5.1 

De inrichting moet beschikken over  een beheerssysteem  ter b eperking van de groei van scha 
delijke micro-organismen in koeltorens. In dit beheerssysteem moet tenminste zijn opgenomen; 
a, maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals 

de toepassing van  bacteriegroeiremmende middelen (toegelaten door  het  bevoegd  gezag 
voor de Wvo); 

b, inspectieschema; periodiek (minstens 1x2 jaar) moeten de  koeltorens  worden gecontro 
leerd op beschadiging en (micro)biologische aangroei. Indien bij de inspecties blijkt dat hier 
toe aa nleiding is, moet de tijd tussen inspecties worden verkort. Deze wijziging moet wor 
den vastgelegd in het beheerssysteem. 

c.  reinigingsschema: periodiek  (minstens 1x2 jaar) m oeten de koeltorens worden ontdaan  
van (micro)biologische aangroei. Indien bij de reinigingen blijkt dat hiertoe aanleiding is,  
moet de tijd tussen reinigingen worden verkort. Deze wijziging moet worden vastgelegd in 
het beheerssysteem. 

d.  bemonstering en analyse: direct voor en  direct na  iedere reiniging van een koeltoren moet  
de besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door bemonstering en analy 
se ervan. Indien uit de resultaten blijkt dat reinigingsmaatregelen onvoldoende effect sorte 
ren moet het beheerssysteem worden bijgesteld. 
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5.      GELUID 

5.1 Lanqtiidqemiddeld niveau 

5.1.1 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de bij de deelrevisiever- 
gunning behorende in stallaties aismede door de binnen dit deel van de inrichting uitgevoerde 
werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten niet meer dan: 

 

Tabel 5.1    langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; deelrevisie 
 

Tijdstip (uur) 

Controlepunt   Rijksdriehoek-coördinaat     07.00 -19.00      19.00-23.00        23.00-07.00 

1 x=33.317; y=390.549          39 39 38 

2 x=33.825; y=391.375          48 48 48 

3 x=34.520; y=391.410          49 49 48 

4 x=34.365; y=390.885          49 49 48 

5 x=34.145; y=390.645          44 44 43 

6 x=34.359: y=391.771          45 45 44 

 

Toelichting 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT), veroorzaakt door de in de gehele inrichting 
aanwezige installaties, alsmede door binnen de gehele inric hting uitgevoerde werkzaamheden 

bedraagt op de aangegeven controlepunten niet meer dan: 
 

Tabel 5.2     Toelichting langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; hele inrichting 

 

Tijdstip (uur) 

Controlepunt   Rijksdriehoek-coördinaat    07.00- 19.00     19.00-23.00       23.00 - 07.00 

1 x=33.317; y=390.549          40 40 39 

2 x=33.825; y=391.375          50 50 49 

3 x=34.520; y=391.410          50 49 49 

4 x=34.365; y=390.885          53 53 52 

5 x=34.145; y=390.645          51 51 51 

6 x=34.359: y=391.771          46 46 45 

 

5.2    Onderzoeksverplichtinq 
 

5.2.1 
Binnen drie maanden na ingeb ruikname van de nieuwe waterstoffabriek is een volledig akoes 
tisch onderzoek naar de werkelijke geluidsuitstraling van de onderdelen van deze deelrevisie 
uitgevoerd, Dit onderzoek voldoet aan de, i n de leidraad voor een vergunningaanvraag, gestel 
de gegevens. Een rapportag e van dit onderzoek en de gemeten bronvermogens is uiterlijk bin  
nen zes maanden na in gebruikname van de waterstoffabriek  ter goedkeuring voorgelegd aan 
de directie Ruimte, Milieu en Water. 

5.3 Maximale geluidniveau's 

5.3.1 
Maximale geluidsniveaus (LAmax = U-C m), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de 
binnen de deelrevisie aanwezige installaties alsmede door de binnen de deelrevisie uitgevoerde 

werkzaamheden, overschrijden de op de in voorschrift 5.1.1 genoemde controlepunten 1 en 6, 

toegestane langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus met niet meer dan 15 dB. 

5.4 Metingen en berekeningen 

5.4.1 
Meting en  beoordeling van  geluidsniveaus  geschiedt  volgens  module  C methode  II.  uit   de 
"Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. 
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6.       AFVALWATER 

6.1 Algemeen. Wvo-verqunninqplichtiq 

6.1.1 

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool w orden gebracht, als doo r de samen 
stelling, 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. 
 

6.1.2 
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
a. de zuurg raad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lage r dan 6,5 en 

niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, be 
paald volgens NEN 6411 (1981); 

b. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/I bedragen, bepaald 
volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992). 

 

6.1.3 
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd; 
a.   stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken; 

b.   stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken; 

c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van  de daaraan verbon 
den installaties kunnen veroorzaken; 

d.   grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen. 

 
 

7.       VEILIGHEID 

7.1 Algemeen 

7.1.1 
De vergunninghouder streeft naar een zo laag mogelijk risiconiveau voor wat betreft externe 
veiligheid. Hierbij besteedt  de vergunninghouder aandacht aan organisatorische maatregelen  
en aan de integriteit en veiligheid van de procesinstallaties en op- en overslagsystemen. 

 

7.1.2 
De vergunninghouder hanteert het In artikel 5, derde lid van het Besluit Risico's Zware Ongeval 
len 1999 (BRZO) genoemde veiligheidsbeheerssysteem (VBS). 
Het bovenstaande VBS moet worden geïntegreerd in het huidige VBS van de gehele inrichting. 

 

7.1.3 

De procedures in het VBS voor de systematische identificatie van ongewenste gebeurtenissen 
(ongevalscenario's) die tot zware ongevallen kunnen leiden, bevatten minimaal een systeem 
voor de analyse van: 

de gevaren die tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen leiden; 

de condities waaronder de gevaren zich manifesteren; 
het schatten van de kans op het vrijkomen van een gevaarlijke stof (Loss Of Containment); 

de ernst van de gevolgen; 
 

De procedure ge eft tevens aandacht aan het tijdstip (of de frequentie) en andere redenen die 
een analyse als boven bedoeld noodzakelijk maken. 
Deze procedures zijn binnen de inrichting aanwezig. 
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7.1.4 

De vergunninghouder hanteert procedures voor: 
de permanente systematische beoordeling van veiligheidsprestaties, gerelateerd aan de 

doelstellingen van het PBZO; 

de melding van en rapportage over storingen, incidenten en ongevallen; 
analyse/onderzoek en evaluatie van storingen, ongevallen en incidenten; 

de opvolging van het onderzoek (communicatie in de organisatie over het onderzoek  en 
over de te treffen maatregelen); 
de systematische, periodieke evaluatie (audit) van het preventiebeleid en de mate waarin 
doelstellingen worden gerealiseerd; 
de systematische, periodieke evaluatie (audit) van het functioneren van het VBS. 

 

De vergunninghouder legt de bevindingen vast in documenten. 

Deze documenten en de procedures zijn binnen de inrichting aanwezig. 
 

7.1.5 

In de procedures voor het aanbre ngen van wijzigingen van het V BS zijn de volgende aspecten 

verzekerd: 
voor welke wijziging de procedure geldt 
hoe de gevolgen voor de veiligheid worden geëvalueerd; 
hoe er gebruik wordt gemaakt van relevante gegevens over ongevallen en incidenten; 

hoe de documentatie wordt aangepast; 
hoe over wijzigingen met de uitvoerenden (medewerkers va n de productie- en onderhouds- 

afdeling) wordt gecommuniceerd; 
hoe in training van medewerkers wordt voorzien; 

hoe de wijziging wordt gecontroleerd, d.w.z. hoe wordt nagegaan dat: 
a.  de wijziging volgens de procedure is uitgevoerd; 
b.  de gevolgen voor de veiligheid in kaart zijn gebracht; 
c.   eventuele maatregelen zijn genomen 
d.  de documentatie is aangepast; 
e.  over de wijzigingen met betrokken personeel is gecommuniceerd. 

 

Deze procedures zijn binnen de inrichting aanwezig. 
 

7.1.6 

De vergunninghouder heeft de bevindingen va n de uitgevoerde veiligheidsstudies vastgelegd in 

een document. Di t document is binne n de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek 
van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

7.1.7 

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden, die nadelige gevolgen voor 
het milieu a lsmede voor de veiligheid kunnen hebben, uitsluitend worden verricht door daartoe 
opgeleid en ter zake kundig personeel. Hiertoe: 

zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van eigen personeel vastgelegd; 
is er e en trainings- en opleidingsprogramma voor het eigen personeel. In dit trainings- en 
opleidingsprogramma is er ten minste aandacht besteed aan: 

a.   beheersing van risico's van zware ongevallen; 
b.  procesveiligheid; 
c.   risico's van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen; 
d.   gevaarseigenschappen van processen. 

zijn er door de vergunninghouder de daartoe benodigde voorschriften en werkinstructies 

opgelegd aan derden; 
zijn er eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden aan persone el van derden. 

 
De bedrijfsleiding verleent voor werkzaa mheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften 
en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestem 

ming. Deze toestemming wordt alleen gegeven: 
- nadat  een  analyse  van de mogelijke gevaren op  het vrijkomen  van gevaarlijke   stoffen is 

uitgevoerd en: 
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onder het stellen van voldoende waarborgen om d ie risico's tot een aanvaa rdbaar niveau te 
beperken. 

 

7.1.8 

De vergunninghouder hanteert procedures/instructies waarin hij aangeeft welke veiligheids 
maatregelen getroffen worden door of voor het personeel en welke technische veiligheidsvoor 
zieningen aangebracht moeten worden tijdens; 

de normale bedrijfsvoering; 

onderhoud; 

bij tijdelijke onderbrekingen; 

incidenten/calamiteiten; 
waarnemen van en reactie op afwijkingen van normale operationele condities. 

Deze procedures/instructies zijn binnen de inrichting aanwezig. 

7.1.9 
De vergunninghouder hanteert procedures voor: 

het in en uit bedrijf nemen 
alle fasen van de normale bedrijfsvoering [inclusief testen, onderhoud en inspectie] 
waarnemen van en reactie op afwijkingen van normale operationele condities 
productie tijdens onderhoud 

 

In deze procedures moet minimaal aandacht worden besteed aan de (tijdelijk) te nemen veilig 
heidsmaatregelen. Deze procedures zijn binnen de inrichting aanwezig. 

 

7.1.10 
In de gehele inrichting worden die plaatsen en die gebouwen waar open vuur en roken verbo 
den is, zoals binnen gevarenzones, duidelijk aangegeven door middel van opschriften of picto 
grammen conform NEN 3011. 

7.2 Laden en lossen 

7.2.1 
Het lossen en laden van vrachtwagens en tankauto's vindt zodanig plaats dat het optreden van 
nadelige effecten naar het milieu zoveel mogelijk wordt bepe rkt. Om dit te w aarborgen zijn de 
volgende voorzieningen aanwezig; 

overvulbeveiliging 
noodstop 
wegrijbeveiliging (bij belading tankauto's) 
aarding (ter voorkoming van statische oplading) 

 

Daarnaast worden de werkzaamheden die in het ka der van het laden en lossen plaatsvinden in 
een procedure vastgelegd, waarin ten minste de onderstaande aandachtspunten zijn verwerkt; 

de eisen ten aanzien van het te beladen c.q. te lossen voertuig of schip; 
het toezicht c.q, de verantwoordelijkheid tijdens de werkzaamheden;  
het gebruik van veiligheidsvoorzieningen; 

de afvoer en de verwerking van opgevangen gemorst product (aftap- en lekvloeistof); 

de wijze waarop de verspreiding van luchtve rontreinigende stoffen ( o.a. geur, dampen en 
stof) wordt beperkt; 
de bescherming van de laad-/ losplaats tegen aanrijdingen; 

de getroffen voorzieningen tegen het onbedoeld verplaatsen van het voertuig. 
 

Vergunninghouder werkt volgens deze procedures. 
Deze procedures zijn op de inrichting aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van contro 

lerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 
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7.2.2 
Ten aanzien van het laden en lossen van brandbare vloeistof fen als bedoeld in PGS 29 wordt 

voldaan aan het gestelde in de hieronder genoemde paragrafen van PGS 29: 
7.1 Dampverwerkingsinstallatie en/of dampretoursysteem; 

7.2 Pompputten; 
7.3.1 Algemene eisen; 
7.3.2 Tankwagens en spoorketels (laad en losstations); 

 
7.2.3 
Los-/laadslangen hebben een barstdruk van tenminste 1,35 de hoogst voorkomende werkdruk. 

De vergunninghouder m oet deze los -en laadslangen jaarlijks op 1,35 maal de hoogst voorko 

mende werkdruk beproeven. Afgeperste en goedgekeurde slangen moeten duidelijk zijn ge 

waarmerkt en van elke beproeving moet de vergunninghouder een gedagtekende omschrijving 

bijhouden in een, hiertoe bijgehouden register. 
 

7.3     Opslag voor qevaarliike (afval)stoffen 
 

7.3.1 
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de (in de aanvraag genoemde 

Tankenparken met) kleine(re) tanks en grote tanks ten behoeve van de Hydrogenatie, de tanks 
ten behoeve van de Disper siefabriek en nieuw te plaatsen tanks aan het gestelde in de hieron 

der genoemde hoofdstukken/paragrafen van PGS 29: 
4 Tankopslag, Activiteiten en inrichting, uitgezonderd 4.7-Waterstofsulfide; 

5 Tankputten; 
6 Opslagtanks; 
7 Overige voorzieningen, uitgezonderd 7.7-Kantoren, werkplaatsen en laboratoria; 

8 Brandbestrijdingsvoorzieningen; 
13 Beeindiging en uitgebruikname. 

 

7.3.2 
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldo en de in de aanvraa g genoemde 

brandstoftanks (T 1400-16 en -17) en nieuw te plaatsen brandstoftank s aan het gestelde in de 

hieronder genoemde hoofdstukken/paragrafen van PGS 30: 

4 De opslaginstallatie, uitgezonderd paragraaf 4.7- Aanvullende voorschriften voor de o p 

slag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater. 
 

7.3.3 
Vergunninghouder moet binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning, als ge 
volg van het bij de aa nvraag gevoegde onderzoek naar tankkoeling dd 19-04-2005 (bijlage 7B), 
een keuze maken uit een brandbestrijdingstechiek bij de KI opslag (=methanol) in het kleine 

tankenpark. 
De technische en organisatorische voorzieningen n.a.v, de keuze moeten binnen 1 jaar na deze 

keuze getroffen worden. 
 

7.3.4 
Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet VERGUNNINGHOU 
DER een inventarisatie uitvoeren en een plan van aanpak opstellen ten aanzien van de tekort 
komingen ten opzichte van de van toepassing zijnde regels uit PGS 29 en 30. 

 

7.3.5 
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de in bijlage 6 hoofstuk 10 van 

de aanvraag genoemde opslagplaatsen (ook m et een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton) 
binnen 6 maanden na h et onherroepelijk worden van deze verg unning aan het gestelde in de 
hieronder genoemde paragrafen van PGS 15: 

 

Eisen  aan  de  opslag van verpakte gevaarlijke  stoffen (opslagcap aciteit < 10 ton; ADR-klasse 

6.1 en 8) 
-     3 Algemeen, uitgezonderd de met alleen Al gemerkte voorschriften; 
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Aanvullende eisen voor opslagvoorzieningen (opslagcapaciteit >10 ton; ADR-klasse 6,1 en 8) 

4 Opslagvoorzieningen groter dan lO.OOOkg 
 

Bijzondere categorien 

6.2 Voorschriften voor opslag van gasflessen, uitgezonderd de met alleen Al gemerkte 
voorschriften; 

7.2 - 7.7 Eisen voor opslag van spuitbussen en gaspatronen ADR-klasse 2 
8.5 Eisen voor opslag van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 

 

7.3.6 

Nieuv\/ te bouwen tanks , die niet onder de v^/erkinqssfeer van PGS 29 en 30 vallen, moeten 
voldoen aan de Europese norm NEN EN 14015-1 [R ef. 1], Voor afwijking van bovenstaande 
norm is goedkeuring vereist van een door het bevoegd gezag geaccepteerde instantie. 

 
Het materiaal voor de tankwand en voor de eventueel toe te passen bodemringpiaten wordt 
geleverd met tenminste een 3.1,B. certificaat volgens DIN-50049 / NEN 10204. De materialen 
zijn zodanig gemerkt, dat identificatie met de bijbehorende keuringsrapporten tijdens de bouw is 
verzekerd. 

 
De vergunninghouder toont de goede kwaliteit van het laswerk  (aan de  wand,  de bodem, en 
aan de verbinding wandbodemrandpiaten) aan door mid del van niet-destructief onderzoek en 
destructief onderzoek. 

Het onde rzoek wordt, indien de gekozen norm hierover geen voorschriften bevat, uitgevoerd 
zoals aangegeven in de vigerende Standard 650 van het A.P.I., met dien verstande, dat de 
filmlengte per opname steekproefsgewijs onderzoek tenminste 250 millimeter moet bedragen. 

 

7.3.7 

Bij de beoordeling of bestaande tanks, die niet onder de werkingssfeer van PGS 29 en 30 val 
len, nog geschikt zijn om hun primaire functie - het opslaan van een product - te kunnen vervul 
len ('Fit-for-Purpose' analyses), moeten de degradatielimieten zoals genoemd in de EEMUA 
publicatie Nr. 159 [Ref, 2] worden aangehouden. 

 

7.3.8 

Nieuwe opslagtanks, die niet onder de werkingssfeer van PGS 29 en 30 vallen, worden onder 
toezicht van een ingevolge de daartoe van toepassing zijnde richtlijnen van de E uropese Unie 
aangewezen (erkende) instantie vervaardigd. 

Dit toezicht wordt uitgeoefend aan de hand van een vooraf aan de directie Ruimte, Milieu en 
Water overlegd inspectieprogramma. 
In dit inspectieprogramma zijn ten minste de volgende elementen opgenomen: 

kwaliteit van het laswerk; 
beproeving op dichtheid; 
zettingen. 

 

7.3.9 

Een tankterp van een tank. die niet onder de werkingssfeer van PGS 29 en 30 val t, is zodanig 
uitgevoerd dat; 

corrosie vanaf de onderzijde zoveel als mogelijk wordt voorkomen; 
verzakking van de tank wordt voorkomen. 

 

7.3.10 

Onder nieuwe opslagtanks worden ook gebruikte, van derden (extern) afkomstige opslagtanks 
verstaan. Reconstructie, verplaatsing, aanpassing of reparatie van een bestaande tank moeten  
in overeenstemming zijn met de EEMUA-publicatie No. 159 [Ref. 2]. 
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7.3.11 
De vergunninghouder neemt nieuwe opslagtanks niet eerder in gebruik dan nadat door de er 
kende keuringsinstantie een certificaat, i.c. een verklaring dat de tank aan de constructie-eisen 
voldoet, is afgegeven. Dit certificaat is tenminste gebaseerd op de inspectiebevindingen met 
betrekking tot: 

de materialen (certificaten); 

de lasmethoden en de lasuitvoering; 

de in- en uitwendige controle; 

het niet-destructief onderzoek; 

de hydrostatische beproevingen; 

de eventuele isolatie. 
Deze documenten (certificaat/verklaring) zijn binnen de inrichting aanwezig. 

 

8.      AFVALSTOFFEN 

8.1 Afvalpreventie 

8.1.1 

Op het terrein van vergunninghouder mogen afvalstoffen maximaal 1 jaar worden opgeslagen. 
 

9.      PROEFNEMINGEN 

9.1 Proefnemingen 

9.1.1 
Proefproducties en/of proefnemingen vinden slechts plaats wanneer zij de ontwikkeling van 
nieuwe producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken, dan wel het verbeteren 

van bestaande producten, productiemethoden of emissiebestrijdingstechnieken tot doel heb 
ben. 

 

9.1.2 

Het verzoek om een proefproductie en/of proefneming uit te voeren wordt door de vergunning 

houder ten minste acht weken tevoren schriftelijk ter g oedkeuring voorgelegd aan de directie 

Ruimte, Milieu en Water. 
 

Het verzoek bevat ten minste een opgaaf of omschrijving van: 
de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd 
de plaats waar de proef wordt uitgevoerd 
de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie 
de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie 
de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen 

de ontstane tu ssen- en ei ndproducten en afvalproducten a lsmede hun fysische en toxische 

gegevens 
de productiemethode 
de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige 
gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens 
proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelij 
kerwijs mogelijk zijn te achten 
de aard en  een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigen 
de stoffen en van mogelijk e geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten ver 

keer en energie 
emissiemeet- en registratieprogramma 
de te verwachten geuremissies 

 

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na sc hriftelijke goedkeuring van de 

directie Ruimte, Milieu en Water. 
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9.1.3 
De vergunninghouder stelt van elke grootschalige proef een evaluatierapport op; dit rapport  

bevat ten minste: 

een berekening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water en 
lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie 

opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie) 
het tijdstip en de tijdsduur van de proef 
de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie 

een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming 
 

De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindi gen van de proef 
ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. 

 

10.     LICHT 

10.1 algemene eisen verlichting 

10.1.1 
De verlichting van de inrichting en de bij de inrichting behorende installaties veroorzaken geen 

hinderlijke uitstraling buiten de inrichting. De armaturen zijn daartoe zoveel mogelijk zodanig 
gepositioneerd dat licht verticaal naar beneden sch ijnt. Hiervoor legt de vergunninghouder voor  
1 januari 2009, conform de zekere actie VB14(s) uit BMP-4, een verlichtingsstudie ter goedkeu 
ring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Vergunninghouder  is gehouden te voldoen  
aan door de directie Ruimte, Milieu en Water te stellen nadere eisen. 

 

10.1.2 
In de in voorschrift 10.1.1 bedoelde verlichtingsstudie wordt te nminste aandacht besteed aan de 
volgende aspecten: 

nut en noodzaak van verlichtingspunten; 
afscherming en richten van verlichtingspunten ter beperking van effecten op de nautische 
veiligheid en verstoring van de omgeving; 
type van de toe te passen verlichting; 
uitvoering in de tijd van de uit het verlichtingsplan voortvloeiende acties. 

 

10.1.3 
De vergunninghouder voert de acties uit het in voorschrift 10.1.2 vermelde verlichtingsplan uit 
binnen het in het plan vermelde tijdspad. 

 

10.1.^ 
De inrichting mag voor de omgeving geen hinderli jke verblinding door weerspiegelend zonlicht 
veroorzaken. 

 

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit, 

 



 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE: BEGRIPPEN 

 

" VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN- 

ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum 
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvul 

lingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, 
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die 

bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toege 
past, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij: 

SDU Service, afdeling Verkoop 

Postbus 20014 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 

 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl 
 

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN. NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 

2600 GB DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 

www.nen.nl 
 

- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 

Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 

telefax (070) 414 44 20 
 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving, 

wvw.infomil.nl 
 

BEDRIJFSRIOLERING: 
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar oppervlaktewater, 

een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwa 

ter. 
 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op 

emissies of immissies te reduceren. 
 

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB: 
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993). 

 
BODEMRISICO(CATEGORIE): 
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsma 

tige activiteit. 

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 
Verwaarloosbaar bodemrisico. 
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CURyPBV: 

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende 
Voorzieningen. 

 
DIFFUSE EMISSIES: 
Niet gekanaliseerde emissies; 
1. Emissies door lekverliezen 

2. Emissies van oppervlaktebronnen. 
 

EINDSITUATIE-ONDERZOEK: 

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de in 
richting waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt  
de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toe name van de bij het nulsituatie- 
onderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van 
grond(water)monsters. 

 

HEMELWATER: 
Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. 

 

HERHALINGSONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de 
inrichting waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt 
de grond en/of het gr ondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsitua- 
tieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van 
grond(water)monsters. 

 

NEN: 
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm. 

 

NEN 5740: 
Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiëni 
sche kwaliteit van bodem en grond. 

 

NEN 6411: 
Water -bepaling van de pH. 

 

NEN 6414: 
Water en slib - Bepaling van de temperatuur. 

 

NEN 6487: 
Water - titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte. 

 

NRB: 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. 

 

NULSITUATIE: 
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse va n de inrichting op het moment van 
vergunningverlening. 

 

NULSITUATIE-ONDERZOEK: 
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de in 
richting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zuilen plaatsvinden en  

dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de in 
richting in de bodem kunnen  geraken. 

 

OPENBAAR RIOOL: 
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de 

Wet milieubeheer. 
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PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: 
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voor 

ziening. 
 

VLOEISTOFDICHT: 
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermen- 

de voorziening niet bereikt. 
 

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING: 
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV- 

aanbeveling 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besluit van 27 mei 2008 43 van 45 
Kenmer(<  08015592/Wm.07.037/49/46 

 



 

 

 

 

 

 
BIJLAGE: ACTIES 

 
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitge voerd moeten worden op 
grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van Inet voorscinrift in de vergunning en 
de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt nie t in dat hiermee is voldaan aan 
alle voorschriften van de vergunning. 

 
Voorschrift Hoofdstuk paragraaf titel acties 
nummer 

1.1.1 Activiteiten met  afwijkende  mili   Bijzondere  bedrijfsomstandigheden 7  dagen  van te voren 
eu effecten melden 

1.2.2 Beëindigen bedrijfsactivi-teiten  Direct melden 
of processen 

1.2.3 Beëindigen   deelname   Conve   Direct melden 
nant Benchmarking 

2.1.3 Milieuzorgsysteem Voor 1/1/jaar melden interne en externe au dits 
2.2.2 Inspectie en onderhoud VERGUNNINGHOUDER  heeft  binnen 1  jaar  na  het van 

kracht een Onderhouds Inspectie Systeem operationeel  
De vergunninghouder legt de methodiek, waarmee de 
inspectiefrequenties worden vastgesteld, uiterlijk drie 
maanden na het van kracht worden ter goedkeurinq voor. 

3.2.1. Bodem; Plan van aanpak Binnen 3 maanden na het van kracht worden opzet BRI en 
binnen 9 maanden resultaten ter goedkeuring aanbieden 

3.2.2 Bodem; Plan van aanpak Voor  1/1/9  Plan  van  aanpak  n.a.v  BRI  opstellen  en ter 
goedkeuring aanbieden 

3,3.4 Bodem; bedrijfsriolering Melden wijzigingen beheersprogramma 
3.4.1 Bodem; bij beëindiging Uitvoeren eindsituatie onderzoek 
4.1.1 Lucht  Voor 1/6/2009 moet de NO* u itworp van Hotoil   2 voldoen 

aan 100 mg/Nm^. 
4.1.2 Lucht  Voor  1/10/2008   smelterscrubber   S-1830  aansluiten  op 

incinerator B-1430 
4.1.3 Lucht  Voor 1/1/2009 emissie-onderzoek; binnen 1 jaar eventueel 

maatregelen; eventueel kosteneffectiviteitsonderzoek. 
4.2.1  Lucht;    meten    registreren    en   Binnen 3 maanden Frequentie metingen melden 

aanvullende voorschriften. 

4.2.2 Lucht;   meten    registreren    en   Binnen 3  maanden bepalen  uitworp  NO*  Nieuwe Ha Re- 
aanvullende voorschriften. former. 

Binnen 3 maanden na aansluiten S-1830 op B-1430 uit 
worp VOS en NOx van B-1430 bepalen 

4.2.4  Lucht;    meten    registreren    en   Goedkeuren   vervangingsschema   stoffilters genoemd  in 
aanvullende voorschriften. voorschrift 4.2.4 

4.2.6 Lucht;   meten    registreren    en   Goede  werking HCI scrubber controleren  en   logboek bij 
aanvullende voorschriften. houden 

4.5.1 Lucht; Koeltoren Onderhoud koeltoren elke 6 maanden of vaker. 
5.2.1 Geluid; Onderzoeksverplichting Binnen 3 maanden na in  werking zijn, geluidsrapport deel- 

revisie gebied ter goedkeuring toesturen. 
7.3.3 Veiligheid; Opslag Binnen 1  jaar kiezen  brandbestrijdingstechniek  en binnen 

1 jaar daama uitvoeren. 

7.3.4 Veiligheid; Opslag Binnen  6  maanden  inventariseren  en  plan  van   aanpak 
opstellen om te voldoen aan PGS 29 en 30 

7.3.5 Veiligheid; Opslag Binnen 6 maanden voldoen aan PGS 15 
7.3.11 Veiligheid; Opslag Andere dan PGS  29  en  30  opslag pas in gebruik  nemen 

als goedkeuringscertificaat is afgegeven 

8.1.1 Afvalpreventie Zonodig bijstellen atvalstoffenplan 

8.1.2 Afvalpreventie Binnen 1 jaar afvalstoffen verwijderen 

9.1.2 Proefneming 8 weken van te voren proef ter goedkeurinq voorleggen 

9.1.3 Proefneming Binnen 6 weken na afloop proef evaluatierapport 

10.1.1 Licht  Voor   1/1/2009   verlichtingsstudie   BMP-4;    VB14(s)   ter 
goedkeuring 

 

 

 

 

 

 

 
Besluit van 27 mei 2008 44 van 45 
Kenmei< 08015592/Wrn.07.037/49/46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   
   
   
   
   



 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 
 

1.      Beroep 
 

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1  van de 

Wet milieubeheer en artikel 6 :7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedu 

rende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van d e beschikking ter inzage 

is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden 

ingediend. 
 

Indien teg en dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 

van de Wet op de R aad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een ver 

zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzo ek moet worden 

gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuter 

dijk 22, 2514 EN, 's Gravenhage. 

 
 

2.      Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan: 
 

[3D het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg; 

SD het waterschap Zeeuwse Eilanden; 
QD    de VROM-Inspectie regio Zuid-West; 

SD    de Arbeidsinspectie; 
SD de Veiligheidsregio Zeeland; 

öD het RIZA. 
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GEMANDATEERD BESLUIT 

zaaknummer verwi^ anummer 

09033692 Wm.09.030 

 
paraatVmedepaè^aaf 

 paraaf 

Afdelingshoofd datum paraaf   

Yt besluit 

Vergunning verlenen aan Eastman mbt 

Directeur datum paraaf aanpassen voorschrift NOx 

 

 
dir/afd datum paraaf 

 

 
dir/afd datum paraaf 

 
 

aantal te paraferen bijlagen: 1 

behandeld door 

afdeling doorkiesnummer datum 

   09-10-2009 

geadresseerde 
 

bericht op brief van Adressering 

 

kenmerk geadresseerde 

 

 
bij lage(n) 

div. 

 

onderwerp 

Verzoek Eastman voor/het aanpassen van  NOx-voorschrift 

 
Aanwijzingen   
verwerkt  registratuur -  paraaf uiterste verzenddatum 

V A/ nvt 

tekstverwerking paraaf verzenddatum  brief pa

f
ra

n
af

i
 

(T' V /ö 
nvt  1 ;'UfT 
Opm. verzending paraaf 

verzending geschiedt 
door afd. 

 

collationeren paraaf terug naar ambtenaar J/N paraaf 

J 

 
Naar TVC gekopieerd d.d. documentnaam 

9-10-2009 Vergunning   Eastman   NOX 

 

verzenden afschriften aan nummers bijlagen 

1. SVP uiterlijk 15 oktober 2009 10 getekende  exemplaren 

 
2. Retour

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

    

    



 

 

 
Archiefexempiaa' 

Provincie Zeeland 
 

1 1 1 r 

 

Middelburg, 12 oktober 2 009 
Nummer: 09033692/Wm.09.030 
Afdeling,      Milieuhygiëne 

 

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 

Op  27 mei 2008 (kenmerk 080015592/Wm.070.037/49/46) is  aan Eastman Chemical   Middelburg 
B.V. een revisievergunning, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor de 

Hydrogenatie, Utilities en Dispersies. 
De  aangevraagde  wijziging van 27 maart  2009 betreft  installaties  van  de Utilities  (binnen  deze 

groep vallen de volgende ondersteunende voorzieningen: productie van gedemineraliseerd water, 
waterstofgas, stikstofgas, opwarming thermische olie, instrumenten lucht onder druk, beschikbaar 
hebben van brandbluswater, smelt- en packout installaties, verwerking van afvalwater en 

harsdampen). 
 

Wij hebben het voornemen om de voorschriften verbonden aan de verleende vergunning, op verzoek 

van Eastman Chemical Middelburg B.V. (d.d. 27 maart 2009), voor wat betreft de emissie-eisen voor 

NOx aan te passen. 
 

1.    PROCEDURE 
 

Voor de voorbereiding van de beschikking is op basis van artikel 8.23 en artikel 8.24 van de Wet 

milieubeheer, de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 
afdeling 13,2 van de Wet milieubeheer gevolgd. 

 

2.  OVERWEGINGEN  MET  BETREKKING  TOT  DE  AMBTSHALVE  WIJZIGING IN RELATIE 

TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER 
 

• Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken: 
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken; 

de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting 
kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging; 
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen; 
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en 
organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor  het  milieu 
veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen be treft, te 
verminderen, d at degene die de inrichting drijft, m et betrekking tot de inrichting toepast, 
alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert. 

•  Bij  de beoordeling  op  milieuhygiënische  aspecten  is  rekening  gehouden met de 
beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing). 

• Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de 
regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale  milieuverordening 
opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op 
de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van  
toepassing). 

 

Dit heeft geleid tot het volgende. 
 

2.1       Lucht. 
Als gevolg van de act iviteiten binnen de inrichting vinden er emissies naar de lucht plaats. Binnen 

de inrichting worden de volgende puntbronnen onderscheiden. 
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Tabel 4.1.1. Emissie Eastman Chemicals Middelburg Hydro/DIspersie/Utilities (conform vigerende vergunning) 

Brandstoffen: A=aardgas; P=purgegas uit fabriek; Vi=vloeistof 

BronnumrrBronnumrrlerler 

provincieprovincie   ECMECM 
bronnaambronnaam omstandighedenomstandigheden BrandstofBrandstof ComponentComponent    opmerkingopmerking

 
Vergunde waarde *

 
mg/Nm' 

201 B-1430 Incinerator Normaal bedrijf inclusief opstart op 

A A; P; VI NOx 50 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf inclusief opstart op A A; P;\/l VOS 10 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf exclusief opstart VI stof Vastleggen in logboek 5 

B-1430 Incinerator Normaal bedrijf exclusief opstart VI SO2 idem 50 

202 S-1830 Smelter-scrubber Alleen gaswassing nvt VOS Uiterlijk tot 1/10/2008 (= aansluiting op 
B-1430). 140 

203 B-1915 Hotoil 2 Normaal bedrijf; luchtvoorverwarming A NOx tot 1/6/2009 conform BEES-A 256 

203 B-1915 Hotoil 2 Normaal bedrijf; nieuwe branders; 
luchtvoorverwarminq A NO, na 1/6/2009 conform IPPC 100 

204 B-1918 Hotoil 3 nieuw Nonnaal bedrijf; Low NO, brander; 
luchtvoorverwarminq A NOx 100 

 
205 B-1900 Reformer Hi-oud Normaal bedrijf; Low NO  ̂brander A; P NOx Uit bedrijf zodra nieuwe Reformer H2 

klaar is 70 
206 B-1900 Reformer Hj-nieuw Normaal bedrijf; Low NO, brander A; P NOx Zonodig moet SCR worden toegepast 130 

207 S-1820 Stoffilter Hydro p.o. Normaal bedrijf nvt Stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 
208 S-1851 Stoffilter Hydro p.o. Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

209 S-1010 Stoffilter drum-opener. Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5
 

210 S-5031 Stoffilter-Bigbags Normaal bedrijf nvt stof Inspectie en onderhoud is voldoende 5 

211 HCI Scrubber ketelhuis Aanvullen voorraad nvt HCI Goede werking controleren; logboek 30 kg/jaar
 

212 div Brandstof-olietanks Adem en opvulverliezen nvt VOS Onderzoeksverplichting naar emissie 

incinerator xxx mq/Nm^ bij 11% O?; andere stookinstallaties vw mg/Nm^ bij 3% Q2 

 
* het betreft hier uurgemiddelde en de waarde is betrokken op droog afgas. 
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Gevraagd wordt de emissie-eisen voor de Incinerator B-1430 en het nieuwe Reformerfornuis aan te 
passen aan de actuele situatie. Deze situatie wijkt significant af van hetgeen toen is aangevraagd. 

 

De Incinerator B-1430 is in 1999 in bedrijf gesteld. Deze installatie verbrandt de verontreinigingen die in de 
afgezogen lucht uit de Hydro packout zitten. Verder zorgt de install atie ervoor dat het methaan- e n stikstof 
bevattende purgegas van de (oude) H2-fabriek kon worden verbrand. Behalve voor koolwaterstoffen waren 
er in 1999 geen emissienormen gesteld voor het rookgas van de incinerator. 

In de vergunningaanvraag van 18 april 2007 is voor de Incinerato r B-1430 een NOx co ncentratie vermeld 
van 50 mg/Nm , in overeenstemming met de BREF Organische Fijn Chemicaliën (OFC). Hierbij is 
uitgegaan van de verkoelde we rking die het purgegas heeft waardoor een relatief lage NOx-concentra tie 
kon worden bereikt. Nadat de incinerator in 2007 ten behoeve van het benutten van de 
verbrandingswarmte was voorzien van een waste heat boiler (nageschakelde stoomket el) is uit metingen 
gebleken dat aan de norm van 50 mg/Nm^ kon worden voldaan. 

 

In maart 2008 is de nieuwe H2-fabriek in bedrijf genomen. Om het energieverbruik te minimaliseren is deze 
fabriek zodanig ontworpen dat het geproduceerde purgegas intern wordt gerecycled, d.w.z. dat dit gas 
samen met aardgas wordt gebruikt als brandstof voor de nieuwe H2 fabriek. Vanaf dat moment is het 
purgegas in de Incinerator B-1430 vervangen door inzet van meer aardgas. Op 25 juni is uit NO^-metingen 
gebleken dat de  NOx-concentratie  78  mg/Nm^  bedraagt,  hetgeen  boven  de  vergunde  waarde  van 
50 mg/Nm^ ligt. Een verklaring voor de hogere emissie in de nieuwe situatie is de hogere vlamtemperatuur 
doordat nu geen verdunnend of koelend effect van het purgegas meer optreedt. Eastman is zich niet 
bewust geweest van dit effect op de NOx-concentratie. Uit informatie van de bouwer/leverancier van de 
incinerator is gebleken dat het niveau van 50 mg/Nm^ NO* in de situatie met 100% aardgas technisch 
onhaalbaar is. Tegelijk vindt een vergelijkbare kwantitatieve verlaging van de NO* emissie uit de nieuwe H2 
fabriek plaats omdat nu hier de "verkoelende werking" van het purgegas optreedt. 

 

In de vigerende vergunning is getoetst (in overleg met Eastman) aan de BREF OFC. Bij nader inzien komt 
de Incinerator, nu voorzien van restwa rmte stoomvormer, niet overeen met de installatie beschreven in 
tabel 4.55 van deze BREF OFC. Toetsing aan de BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling paragraaf 4.3.2 
en tabel 4.10 levert op dat de Incinerator voldoet aan de hier genoemde kenmerken. In tabel 4.11 wordt bij 
Gasboilers and heaters een bandbreedte genoemd van 20 tot 150 mg NOx/Nm^ bij 3 % O2. De 
aangevraagde 80 mg NO^/Nm^ bij 11% O2 valt net binnen de omgerekende range van 11 lot 83 mg 
NOx/Nm^ bij 11 % O2. 

 

Tegelijk met de aanvraag van een verhoging van de NOx concentratie van de Incinerator wordt daarom 
een concentratie verlaging aangevraagd voor de NO* concentratie van het nieuwe H2-fornu is. Deze gaat 
van 130 mg NOx/Nm^ naar 100 mg NOx/Nm^ beide bij 3% O2 

 

Alhoewel de Provincie Zeeland geen bevoegd gezag is voor de NO* vracht (maar de NeA), is het vrijwel 
overhevelen van de vracht van de Incinerator naar het H2-fornuis w el meegewogen; ECM  blijft binnen 
de vergunde vracht voor NO*. 

 

3.    ADVIEZEN EN/OF ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT 
 

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn binne n de daarvoor gestelde termijn geen adviezen en/of 
zienswijzen ontvangen. 
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4.   BESLUIT 

 

Wij hebben op grond van het voorgaande besloten om de NO* emissie-cxjncentraties van de Incinerator en 
de nieuwe H2-reformer (fornuis) zoals opgenomen in het voorschrift 4.1.1 uit de vergunning van 27 mei 
2008 met kenmerk 080015592/Wm.070.037/49/46 als volgt te wijzigen: 

 
Bronnummer 

bronnaambronnaam omstandighedenomstandigheden 
Brandstof Component Opmerking  

Vergunde waarde * 
provincie    ECM      mg/Nm' 

201 B-1430 incinerator 
Normaal bedrijf 

A; VI NOx 80 
inclusief opstart op A 

206 B-1900 Reformer H2-nieuw 
Normaal bedrijf; Low   

A; P NOx 100 
NOx brander 

 
Incinerator NO* in mg/Nm^ bij 11% O2; andere stookinstallaties NO* in mg/Nm^ bij 3% O2 
Brandstoffen: A=aardgas; P=purgegas uit H2 fabriek; VNvioeistof 

 
 

Ggedeputeerde staten, 

namens deze 

 

 

 

 

xx^is-An^\. ^nserv 
hoofd Afdeli/g MjUeuhygiëne. 
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Mededelingen 

 

1. Beroep 
 

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet 
milieubeheer en artikel 6.7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken 

vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-

Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. 
Indien tegen dit besluit beroe p wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet 
op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorz iening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. 

 

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan: 
 

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg; 

2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West; 
3. de Arbeidsinspectie; 

4. de Regionale brandweer Zeeland; 
5. het Waterschap Zeeuwse Eilanden. 
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Berekening Referentie 2004 en Emissies 2019 

*  Kenmefken 

f Samenvatting emissies 
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» Gedetailleerde 8fTi;ss;«geeevens 
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Resultaten 

 

 

 

 

AERIUSII CALCULATOR 

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

 
referentiejaar 2004 versus 2019 Herulesweg 35,4338 PL Middelburg 

emissies 

 
 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk 

 
vergunning RVCB2XtKvsKs 

 

 
Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

 
iG juli  2020, io:o8 2019 Berekend voor natuurgebieden 

 

 

Totale emissie situatie 1 situatie 2 Verschil 

 
NOx 45,68 ton/j 17-797.17 l<g/j -27,88   ton/j 

 

NH3 1.64 kg/j 1,51 kg/j -0,13 kg/j 

 

 

Resultaten Natuurgebied 

Hectare met 
lioogste verschil Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. 

(mol/ha/j) 

 

Toelichting Vergunning aanvraag Wet  Matuurbescherming 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 
Locatie 

Referentie 2004 Buiten de
 

 
Gapinge 

 

 

 

 

 

 
tv 

 
 

Ne63 

r-^ SintLaurens S(^ 
•vt

 

*5i ersK 

engdamo^^ 

O's 
\

X 
KiarenbeeK 

Gnffioen r^^.J A/nen%jiden 

t2aI- 
uc •ü ''A'; 

2 3 
p^^Af^nda^t^ 

 

\ ySffemenw^A'   tiagistraaivi^ 
ksmu^jk 

sant Joosland 

1 km 
<f 

 

Emissie Bron Emissie NH3 Emissie NOx 
Sector 

Referentie ?oo4 

« Stoomketels 29,14 ton/j 

Ist Industrie I Chemischeindustrie 

 

 
4 Reformer 4.416,00 kg/j 

ISt Industrie I Chemische industrie 

 

 
< Incinerator 6.577,00 kg/j 

lm Industrie I Chemische industrie 

 

 
4 Hot-oil 2 1.930,00 kg/j 

Is Industrie I Chemische industrie 

 

 
. Hot-oil 1 2.350,00 kg/j 

|j5t Industrie | Chemische industrie 

 

 

. Hot-oil 3 939,00 kg/j 

liSt Industrie I Chemische industrie 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Bron Emissie IMHj Emissie NOx 
Sector 

 

Tijdelijke equipment - 44,00 kg/j 

Is Industrie | Chemische industrie 

e Wegverkeer 1,64 kg/j 144,67 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouw/de kom 

 

 
Watervervoer - 140,19 kg/j 

Scheepvaart | Binnenvaart:  Vaarroute 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Locatie 
9.^ 

Emissies 2019 Buien de
 

 
G.aping« 

 

 

\ 

 

 

 
N«e3 

Sint Laurens Scl>ellacti • 

Bngöamwo V. 
/ 

KJarenbeeH aal 

 

Arnemuiden 
 

 

 

 

 

2 3 
Ctekiwenrïat^ie 

 
V Sftftnenw^^  Magisiraatvrfik 

^ïsrrnjswjlt 
Sint Joosiard

 

1 km 

h/' / i§ 

Emissie Bron Emissie NH3 Emissie NOx 
Sector 

Fmissips ?oig 

4 Stoomketels g.898,00 kg/j 

Is Industrie I Chemische industrie 

 

 
. Reformer - 2.010,00 kg/j 

lm Industrie I Chemische industrie 

 

 
< Incinerator - 2.636,00 kg/j 

Is Industrie I Chemische industrie 

 

 
. Hot-oil2 - 1.332,00 kg/j 

ISt Industrie  I Chemische industrie 

 

 
Hot-oih - 1.079,00 kg/j 

Industrie | Chemische industrie 

 

 
. Hot-oil 3 - 367.00 kg/j 

iH  Ja Industrie I Chemische industrie 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Bron Emissie NHj Emissie IMOx 
Sector 

 

Tijdelijke equipment - 44,00 kg/j 

Is Industrie | Chemische industrie 

e Wegverkeer 1.51 kg/j 187,30 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 

 
Watervervoer - 243,86 kg/j 

Scheepvaart jBinnen vaart: Vaarroute 
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AERIUS O CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Resultaten Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

stikstof 
Situatie! Situatie 2 Verschil Verschil op 

(bijna) 

gevoelige overbelaste 
hexagonen* 

Natura 2000 
gebieden Waddenzee 0,01 0,00 0,00 

(mol/ha/j) 

Noordzeekustzone 0,01 0,00 0,00 

 
 

Duinen Schiermonnikoog 0,01 0,00 0,00 

 
 

Duinen Ameland 0,01 0,00 0,00 

 
 

Duinen Terschelling 0,01 0,00 0,00 

 
 

Fochteloërveen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Bargerveen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Duinen Vlieland 0,01 0,00 0,00 

 
 

Drentsche Aa-gebied 0,01 0,00 0,00 

 
 

Drents-Friese Wold b Leggelderveld 0,01 0,00 0,00 

 
 

Drouwenerzand 0,01 0,00 0,00 

 
 

Duinen en Lage Land Texel 0,01 0,00 0,00 

 
 

Bergvennen b Brecklenkampse Veld 0,01 0,00 0,00 

 
 

Witterveld 0,01 0,00 0,00 

 
 

Bakkeveense Duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Lieftinghsbroek 0,01 0,00 0,00 

 
 

Maas bij Eijsden 0,01 0,00 0,00 

 
 

Alde Feanen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Dwingelderveld 0,01 0,00 0,00 

 
 

Geuldal 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 

(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

Dinkelland 0,01 0,00 0,00 

 
 

Wijnjeterper Schar 0,01 0,00 0,00 

 

Mantingerzand 0,01 0,00 0,00 

 
 

Elperstroomgebied 0,01 0,00 0,00 

 

Norgerholt 0,01 0,00 0,00 

 
 

Engbertsdijksvenen 0,01 0,00 0,00 

 

Van Oordt's Mersken 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Aamsveen 0,01 0,00 0,00 

 

Landgoederen Oldenzaal 0.01 0,00 0,00 

 

Savelsbos 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Rottige Meenthe £7 Brandemeer 0,01 0,00 0,00 

 

Kunderberg 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Maasduinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Weerribben 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Witte Veen 0,01 0,00 0,00 

 
 

Springendal Dal van de Mosbeek 0,01 0,00 0,00 

 

De Wieden 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Roerdal 0,01 0,00 0,00 -0,01 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

Holtingerveld 0,01 0,00 0,00 

 
 

Brunssummerheide 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Mantingerbos 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

Meinweg 0,01 0,00 0,01 

 
 

Lonnekermeer 0,01 0,00 0,01 

 
 

Noorbeemden b Hoogbos 0,01 0,00 0,01 

 
 

Geleenbeekdal 0,01 0,00 • 0,01 

 
 

Lemselermaten 0,01 0,00 0,01 

 
 

Sarsven en De Banen 0,01 0,00 0,01 

 
 

Sneekermeergebied 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Achter de Voort, Agelerbroek  £7 Voltherbroek 0,01 0,00 -0,01 

 

 

Korenburgerveen 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Willinks Weust 0,01 0,00 • 0,01 

 
 

Sint Pietersberg  £r Jekerdal 0,01 0,00 • 0,01 

 

 

Wooldse Veen 0,01 0,00 - 0,01 

 

 
Groote Peel 0,01 0,00 - 0,01 

 

 

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,01 0,00 • 0,01 

 
 

IJsselmeer 0,01 0,00 0,01 

 
 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01 0,00 • 0,01 

 
 

Bemelerberg b Schiepersberg 0,01 0,00 0,01 

 

 
Resultaten Referentie 2004 RVCB2XtKvsKs (16 juli 2020) 

Emissies 2019 pagina 9/35 

 



 

 
AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

Deurnsche Peel £7 Mariapeel 0,01 0,00 -  0,01 

 
 

Bekendelle o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Grensmaas o,oi 0,00 -  0,01 

 
 

Rijntakken o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Zwarte Meer o,oi 0,00 -  0,01 

 
 

Wierdense Veld 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Swainndal o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Borkeld o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Duinen Den Helder-Callantsoog o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Olde Maten & Veerslootslanden o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Stelkampsveld 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Bunder-en Elslooërbos 0,01 0,00 -  0,01 

 
 

Sallandse Heuvelrug 0,01 0,00 -  0,01 

 
 

Weerter- en Budelerbergen b Ringselven o,oi 0,00 - 0,01 

 

Zwanenwater £7 Pettemerduinen o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Leudal 0,01 0,00 -  0,01 

 
 

Strabrechtse Heide b Beuven 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Boetelerveld 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Oeffelter Meent o,oi 0,00 - 0,01 

 
 

Velüwe 0,01 0,00 -  0,01 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

Boschhuizerbergen 0,01 0,00 •0,0 1 

 
 

Zeldersche Driessen 0,01 0,00 0,01 

 
 

Leenderbos, Groote Heide b De Plateaux 0,01 0,00 •0,0 1 

 
 

Landgoederen Brummen 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

De Bruuk 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Schoorlse Duinen 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,00 0,01 

 
 

Sint Jansberg 0,01 0,00 0,01 

 
 

Kempenland-West 0,01 0,00 • 0,01 

 
 

Eilandspolder 0,01 0,00 0,01 

 

Wormer- en Jisperveld £7 Kalverpolder 0,01 0,01 -  0,01 

 
 

Naardermeer 0,01 0,01 - 0,01 

 
 

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 -  0,01 

 
 

llperveld. Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01 0,01 -  0,01 

 
 

Polder Westzaan 0,01 0,01 -  0,01 

 
 

Binnenveld 0,01 0,01 •  0,01 

 

Kampina £7 Oisterwijkse Vennen 0,02 0,01 •0,0 1 

 
 

Kennemerland-Zuid 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Botshol 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Vlijnnens Ven, Moerputten b Bossche Broek 0,02 0,01 - 0,01 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

Loonse en Drunense Duinen b Leemkuilen 0,02 0,01 • 0,01 

 
 

Kolland E/Overlangbroel< 0,02 0,01 0,01 

 
 

Nieuwkoopse Plassen b De Haeck 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Regte Heide b Riels Laag 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Loevestein, Pompveld b Kornsche Boezem 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Zouw/eboezem 0,02 0,01 - u.ui 

 

Uiterwaarden Lek 0,02 0,01 •0,0 1 

 
 

Lingegebied b Diefdijk-Zuid 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Langstraat 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Coepelduynen 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

IMeijendel b Berkheide 0,02 0,01 •0,0 1 

 

Biesbosch 0,02 0,01 - 0,01 

 
 

Westduinpark b Wapendal 0,02 0,01 - 0,01 -0,02 

 
 

Solleveld b Kapittelduinen 0,02 0,01 - 0,01 -0,02 

 
 

Brabantse Wal 0,03 0,01 -  0,02 

 

Voordelta 0,03 0,01 - 0,02 

 
 

Voornes Duin 0,03 0,01 0,02 

 
 

Zwin b Kievittepolder 0,03 0,01 - 0,02 

 

Westerschelde b Saeftinghe 0,03 0,01 -0,02 -0,03 

 

UIvenhoutse Bos 0,03 0,01 •0, 02 
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AERIUSn CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

Oosterschelde 0,03 0,01 0,02 -0,03 

 
 

Canisvliet 0,03 0,01 0,02 

 

Krammer-Volkerak 0,03 0,01 • 0,02 

 
 

Groote Gat 0,03 0,01 - 0,02 

 

Duinen Goeree h Kwade Hoek 0,03 0,01 • 0,02 

 
 

Vogelkreek 0,04 0,01 - 0,02 

 
 

Grevelingen 0,04 0,01 - 0,02 -0,03 

 

Kop van Schouwen 0,04 0,02 - 0,02 -0,03 

 
 

Manteling van Walcheren 0,05 0,02 •0,0 3 

 

Yerseke en Kapelse Moer 0,06 0,02 - 0,03 -0,04 

 

 

 

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende] stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Resultaten Waddenzee 
per 

habitattype Habitattype Hectare met hoogste verschil 
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 

(mol/ha/j) (bijna) 
overbelaste 

voor de lo hexagonen* 

stikstofgevoelige 
Natura 2000- H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,00 0,00 

gebieden met het 
hoogste resultaat 

HI31OA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

HI32O Slijkgrasvelden 0,01 0,00 0,00 

 
 

Hzno Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

HI3IOB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) o,oi 0,00 0,00 

H2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)   o,oi 0,00 0,00 

H219OB Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

H2170 Kruipw/ilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 - 0,01 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Noordzeekustzone 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

HI3IOA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Schiermonnikoog 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie! Situaties Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

HI33OA Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,00 0,00 

 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

HaigoAom Vochtige duinvalleien (open water), o,oi 0,00 0,00 

oligo- tot nnesotrofe vormen 

 
 

ZGHzigoB Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,00 0,00 

 

H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op 0,01 0,00 0,00 

basis meest kritische relevante type 

(H213OB;H213OC). 

 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00 

 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 

H2I8OB Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2i8oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 

 

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSP CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Schiermonnikoog 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

ZGHaiSoC Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 - 0,01 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Ameland 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) o,oi 0,00 0,00 

 
 

ZGH2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

ZGH2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00 

 

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op 0,01 0,00 0,00 

basis meest kritische relevante type 

(H213OB;H213OC:H6230). 

 

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2i9oAom Vochtige duinvalleien (open water), 0,01 0,00 0,00 

oligo- tot mesotrofe vormen 

 
 

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 

 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Ameland 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H2150 Duinheiden met struil<lnei 0,01 0,00 0,00 

 
 

H214OB Duinheiden met kraalhei (droog) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH6230vl<a Heischrale graslanden, vochtig 0,01 0,00 0,00 

l<all<arm 

 
 

H213OC Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2I8OB Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 

H2i8oAbe Duinbossen (droog), berl<en-eil<enbos 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2i8oAbe Duinbossen (droog), berl<en-eil<enbos  0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2I8OB Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSn CALCULATOR 
Resultaten

 

 

Duinen Terschelling 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie! Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,00 0,00 

 

 
HI31OA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,00 0,00 

 

 
Hano Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00 

 

 
H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 

 
HI31OB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) o,oi 0,00 0,00 

 

 
ZGH2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H214OB Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2i8oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2i9oAom Vochtige duinvalleien (open water), 0,01 0,00 0,00 

oligo- tot mesotrofe vormen 

 

 
ZGH2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00 

 

 
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 

 
H5230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm o,oi 0,00 0,00 

 

 
H219OC Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Terschelling 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00 

 
 

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01 0,00 0,00 

 
 

H6410 Blauw/graslanden 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2I8OB Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

ZGH2i8oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 -0,01 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Fochteloërveen 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

ZGH/izoah Herstellende hoogvenen, actief 0,01 0,00 0,00 

hoogveen 

 
 

H/izoah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen   o,oi 0,00 0,00 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,00 0,00 

H/noA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)    o,oi 0,00 0,00 

H40IOA Vochtige heiden (hogere zandgronden) o,oi 0,00 0,00 

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00 

 
 

Bargerveen 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie! Situaties Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

H7i2oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen  o,oi 0,00 0,00 

 
 

ZGH7i2oah Herstellende hoogvenen, actief 0,01 0,00 0,00 

hoogveen 

 
 

Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,00 0,00 

 
 

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)        0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig 0,01 0,00 0,00 

kalkarm 

 
 

Lgio Kamgrasweide £/ Bloem rijk 0,01        0,00 0,00 

weidevogelgrasland van het zand- en  veengebied 

 
 

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm     0,01 0,00           0,00 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Duinen Vlieland 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H2no Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00 

 
 

HI33OA Schorren en zilte graslanden (buitendijks) o,oi 0,00 0,00 

 
 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2I6O Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2i9oAom Vochtige duinvalleien (open water), 0,01 0,00 0,00 

oligo- tot mesotrofe vormen 

 
 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00 -0,01 

 
 

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

H2i8oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 -0,01 

 
 

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 •0,0 1 

 
 

ZGH2i8oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 •0,0 1 

 
 

ZGH2I8OB Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01 
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AERIUSn CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Drentsche Aa-gebied 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

H714OA Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,01 0,00 0,00 

 

H91E0C Vochtige alluviale bossen 0,01 0,00 0,00 

(beekbegeleidende bossen) 

 

HaoioA Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm o,oi 0,00 0,00 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00 

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00 

 

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00 

 
 

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00 

 

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH3160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00 

 
 

H/iso Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 0,00 0,00 

 
 

H3160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere 0,01 0,00 0,00 

zandgronden) 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Drentsche  Aa-gebied 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie! Situaties Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 
 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,00 0,00 

 
 

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) o,oi 0,00 0,00 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Drents-Friese Wold b Leggelderveld 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

 

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) o,oi 0,00 0,00 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0.00 0,00 

I gi3Bos van arme zandgronden 0.01 0,00 0,00 

Lgi4 Eiken-en beukenbos van lemige zandgronden  o,oi 0,00 0,00 

L4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00 

1-13160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00 

 
 

H/noB Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 0,00 0,00 

 
 

Lg04 Zuur ven 0,01 0,00 0,00 

 
 

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00 

 
 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,00 0,00 

 

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm       0,01 0,00 0,00 

 
 

Lgog Droog struisgrasland 0,01 0,00 •0,0 1 

 
 

H9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 - 0,01 

 
 

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 - 0,01 
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AERIUSn CALCULATOR Resultaten 

 

 

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stil<stofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbeiasting in deze kolom weergegeven. 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Emissie Maam Stoomketels 
(per bron) 

Locatie (X,Y) 34227,391273 
Referentie 2004 

Uitstoothoogte 25,0 m 

Warmteinhoud 19,000 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 29,14 ton/j 

 

 
Naam Reformer 

Locatie (X,Y) 34238,391250 

Uitstootlioogte i8,o m 

Warmteinhoud 11,800 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 4.416,00 kg/j 

 

 
Naam Incinerator 

/ 
Locatie (X.Y) 34172, 391254 
Uitstoothoogte 14,0 m 

Warmteinhoud 3,400 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 6.577,00 kg/j 

 

 
Naam Hot-oil 2 

Locatie (X.Y) 34197,391089 

Uitstoothoogte 10,0  m 

Warmteinhoud 2,900 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 1. 930,00 kg/j 

 

 
Naam Hot-oil  1 

Locatie (X.Y) 34206, 391076 

Uitstoothoogte 10,0  m 

Warmteinhoud 3,000 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 2.350,00 kg/j 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

 

 

 
/ Naam HOt-OÜ 3 

Locatie (X.Y) 34124,391233 

Uitstoothoogte 10,0  m 

Warmteinhoud 4,500 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

Nox 939-00  kg/j 

 

 

 

Naam Tijdelijke equipment 

Locatie (X,Y) 34165,391055 

Uitstoothoogte 3>0 m 

Warmteinlioud 0,700 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 44,00 kg/j 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

IMaam Wegverkeer 

N67 Locatie (X,Y) 33858,390475 
/ 
> NOx 144,67 kg/j 

le'B- V NHj 1.64 kg/j 
.  ^ 

/ 

 

Soort Voertuig Aantal voertuigen   Stof Emissie 

 

Euroklasse  Trekker diesel zwaar 5,0/etmaal     NOx 39,25 kg/j 

(gemiddeld 43 ton  NH3  < 1 kg/j 

GVW)-  Euroa 

 

Euroklasse  Trekker diesel licht 5,0/etmaal   NOx 39.25 kg/j 

(gemiddeld ig ton  NII3  < 1 kg/j 

GVW)- Euroa 

 

Euroklasse  Vrachtauto diesel 12,0/etmaal     NOx 40,95 kg/j 

3,5-10 ton GVW -  NH3  < 1 kg/j 

Euro 4 

 

Euroklasse Bestelauto diesel 12,0/etmaal  NOx 9.35 kg/j 

2,0-3,5 ton GVW -  NH3  <ikg/j 

Euro 4 

 

Euroklasse Personenauto 75,0/etmaal     NOx 8,87 kg/j 

benzine - Euro 4  NH3 1.54 kg/j 

 

Euroklasse Personenauto diesel 30,0/etmaal   NOx 7,01 kg/j 

- Euro 4 NH3 <ikg/j 
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AERIUSB CALCULATOR 

Resultaten
 

 
iwjinafT 

Naam Watervervoer 

Locatie (X,Y) 35366,394038 
Type vaarweg CEMT_Va 

vrtaufariB  SeHclftcft 

NOx 140,19 kg/j 

V^^deéurt u 

Scheepstype Omschrijving Vaarbeweging Percentage  Vaarbeweging Percentage Stof Emissie 
(A->B) geladen (B->A) geladen 

 

M4 Schip "klein" 6/jaar 100% 6/jaar 0%  NOx 16,38 kg/j 

M6 Schip "midder' i8/jaar ioo% i8/jaar 0%  NOx 63,73 kg/j 

MS Schip "groot" 10/jaar ioo% lo/jaar 0%  NOx  60,07 

kg/j 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Emissie Naam Stoomketels 
(per bron) 

Locatie (X.Y) 34227,391273 
Emissies 2019 

Uitstoothoogte 25,0 m 

Warmteinhoud 19,000 MW 

Temporelevariatie Standaard profiel industrie 

NOx 9.898,00 kg/j 

 

 
Naam Reformer 

Locatie (X.Y) 34238,391250 

Uitstoothoogte 18,0 m 

Warmteinhoud 11,800 MW 

Temporelevariatie Standaard profiel industrie 

NOx 2.010,00  kg/j 

 

 

Naam Incinerator 

Locatie (X,Y) 34172, 391254 

Uitstoothoogte 14,0 m 

< Warmteinhoud 3,400 MW 

Temporelevariatie Standaard profiel industrie 

NOx 2.636,00 kg/j 

 

 
Naam Hot-oil  2 

Locatie (X,Y) 34197,391089 

Uitstoothoogte 10,0 m 

Warmteinhoud 2,900 MW 

Temporelevariatie Standaard profiel industrie 

NOx 1.332,00 kg/j 

 

 
Naam Hot-oil 1 

Locatie (X.Y) 34206, 391076 

Uitstoothoogte 10,0 m 

Warmteinhoud 3,000 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 1.079,00 kg/j 
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AERIUS «CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Naam Hot-oil  3 

Locatie {X,Y) 34124, 391233 

Uitstoothoogte 10,0  m 

Warmteinhoud 4,500 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 367,00  kg/j 

 

 
IMaarn Tijdelijke  equipment 

Locatie (X,Y) 34165,391055 

Uitstoothoogte 3,0 m 

Warmteinhoud 0,700 MW 

Temporele variatie Standaard profiel industrie 

NOx 44,00 kg/j 
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AERIUSÓ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Naam Wegverkeer 

Locatie (X,Y) 33858,390475 
' >/ 

? 
NOx 187,30 kg/j 

iete NH3 1.51 kg/j 

 
/v: 1_ i2J 

 
 

Soort Voertuig Aantal voertuigen   Stof Emissie 

 

Euroklasse  Trekker diesel zwaar 11,0/etmaal    NOx 21,10   kg/j 

(gemiddeld 43 ton  NH3  < 1 kg/j 

GVW)-  Euros 

 

Euroklasse  Trekker diesel licht 11,0/etmaal    NOx 60,75 kg/j 

(gemiddeld 19 ton  NH3  < 1 kg/j 

GVW) - Euros 

 
Euroklasse  Vrachtauto diesel 25,0/etmaal     NOx 63,16 kg/j 

3,5-10 ton GVW -  NH3  < 1 kg/j 

Euro 5 

 

Euroklasse Bestelauto diesel 25,0/etmaal     NOx 21,65 kg/j 

2,0-3,5 ton GVW -  NH3  < 1 kg/j 

Euro 5 

 

Euroklasse  Personenauto 100,0/etmaal     NOx 2,34 kg/j 

benzine - Euro 5  NH3  < T kg/j 

 
Euroklasse Personenauto diesel 50,0/etmaal   NOx 18,30 kg/j 

- Euro 5 NH3 < 1 kg/j 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 

Naam Watervervoer 

Locatie (X.Y) 35366,394038 
Type vaarweg CEMT_Va 

NOx 243,86 kg/j 

Aiesiw»i 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scheepstype Omschrijving Vaarbeweging Percentage Vaarbeweging Percentage Stof Emissie 
{A->B) geladen {B->A) geladen 

 

M4 Schip "klein" 9/jaar 100% 9/jaar 0%   NOx 24,58 

kg/j 

M6 Scliip "middel" 28/jaar 100% 28/jaar 0%  NOx 99,14 kg/j 

M8 Schip "groot" 20/jaar 100% 20/jaar 0%   NOx  120,15 

kg/j 
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AERIUSÖ CALCULATOR 

Resultaten
 

 
Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. 

 

 
Reken  basis ^eze berekening is tot stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie  20i9A_202005i0_3aefc4Ci5b 

Database versie 20i9A_zozoo6io_3aefc4ci5b 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculat0r-2019A 
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Figuur 1 
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Figuur 2 
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Figuur 6 
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Figuur 7. Luchtfoto referentie jaar 1994 

 



 

 

 

 

 

 
Figuur 8. Luchtfoto referentie jaar 2004 
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Eastman Chemical Middelburg BV 

 
Herculesweg 35 
4338 PL  MIDDELBURG 
 
 
 

 
PlaatjeEuropalogoWijzigAuteur 

Middelburg, 21 december 2020  
 
 
Geachte   
 
Op 31 augustus 2020 hebben wij van u namens Eastman Chemical Middelburg BV een aanvraag 
ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: 
Wnb). De aanvraag heeft betrekking op de algehele revisie van de vergunde situatie van Eastman 
Chemical Middelburg BV aan de Herculesweg 35 te Middelburg, gelegen in de nabijheid van Natura 
2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.  De ontvangst van deze aanvraag is op 16 september 2020, 
kenmerk ZK20000202 / 20028403, bevestigd. In deze brief maken wij onze beslissing op uw aanvraag 
bekend. 
  
Wij besluiten aan Eastman Chemical Middelburg BV de gevraagde vergunning voor de algehele revisie 
van de vergunde situatie van Eastman Chemical Middelburg BV aan de Herculesweg 35 te Middelburg, 
onder voorschriften te verlenen. Een besluit hiertoe sluiten wij dan ook bij. 
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000202 / 20041221 
 
Wij besluiten: 

I. Aan Eastman Chemical Middelburg BV de aangevraagde vergunning voor de algehele revisie 
van de vergunde situatie van Eastman Chemical Middelburg BV aan de Herculesweg 35 te 
Middelburg, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, te 
verlenen. 

II. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.  
III. De voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. Zorgvuldig 

nakomen van deze voorschriften voorkomt dat we op grond van artikel 5.4 lid 1 van de Wnb de 
vergunning voortijdig intrekken of wijzigen. 

IV. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 
a. aanvraagformulier basismodule van 31 augustus 2020, ons kenmerk 20026812; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1A, ons kenmerk 20026816; 
- documenten en bijlagen, d.d. 31 augustus 2020, ons kenmerk 20026167: 

o Algemene beschrijving;  
o Overzicht plan locatie / Referentie situatie; 
o Overzicht plan locatie / Beoogde situatie;  
o Bijlage 1 / Overzicht NOx emissies;  
o Bijlage 2 / Overzicht NOx emissies;   
o Vergunning 1983 Hydro;  
o Vergunning 1993 HCR;  
o Vergunning 1996 Hydro;  

onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor algehele revisie 
van de vergunde situatie van Eastman 
Chemical Middelburg BV aan de Herculesweg 
35 te Middelburg 

ZK20000202 / 20041221 
*20041221* 
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o Vergunning 2005 HCR (vigerende vergunning);  
o Vergunning 2008 Hydro (vigerende vergunning);  
o Vergunning 2009 Hydro (vigerende vergunning);  

o Aerius berekening emissies referentie 2004 en emissies 2019, kenmerk 
RVCB2XtKvsKs, d.d. 16 juli 2020; 

o Figuur 1 t/m 6 Plattegrond met locatie Eastman Chemical Middelburg;  
o Figuur 7 Luchtfoto referentie jaar 1994;  
o Figuur 8 Luchtfoto referentie jaar 2004. 

 
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te vergunnen 
project, zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd conform 
de aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorschriften. 
Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens de looptijd 
van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijzigingen met of zonder een 
gewijzigde vergunning doorgevoerd kunnen worden dient altijd contact opgenomen te worden met ons; 
dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd het kenmerk.  
 
Zienswijze  
Gedurende de periode van terinzagelegging 14 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 zijn alle 
belanghebbenden (inclusief vergunninghouder) in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling 
een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij ons/het college van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.  
 
Wij hebben binnen de door ons gestelde termijn geen reactie ontvangen, wij gaan ervan uit dat de 
noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken 
 
 
 
 
Kopie aan: groenewetten@rud-zeeland.nl 
 
 
Rechtsmiddelen 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
 
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep  instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en 
waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen 
rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen. 
 
Voorlopige voorziening 
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U 
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 
 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN    
 
 

1. Het project dient strikt conform de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen te 
worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Medewerkers moeten op 
de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 
 

3. Op grond van artikel 8 van de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen, gewijzigde 
versie  d.d. 1 december 2020 moet het vergunde project binnen 3 jaar na het onherroepelijk 
worden van deze vergunning worden gerealiseerd. 
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2. OVERWEGINGEN 

 
 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens Eastman Chemical Middelburg BV een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2, van de 
Wnb, ingediend voor de algehele revisie van de vergunde situatie van Eastman Chemical Middelburg BV 
aan de Herculesweg 35 te Middelburg, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Westerschelde & 
Saeftinghe.  De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK20000202.  
 
Eastman Chemical Middelburg BV is voornemens om de bestaande en reeds vergunde situatie te 
actualiseren. Ten gevolge van deze algehele revisie daalt de stikstofemissie.  
 
Op 14 oktober 2020 is het ontwerpbesluit met het kenmerk ZK20000202 / 20030917 aan de aanvrager 
bekend gemaakt. Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken van 14 oktober 2020 tot en met 25 
november 2020 ter inzage gelegen. In deze periode hebben belanghebbenden hun zienswijze kenbaar 
kunnen maken. Niemand heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze kenbaar te 
maken. 
 
A2. Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten kunnen hebben op een 
Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt niet plaats in of grenzend aan een Natura 2000- 
gebied. Vanuit het project komt echter stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden en ammoniak. Deze 
stikstof slaat (ook) neer op grotere afstanden van de projectlocatie en dus mogelijk ook in Natura 2000-
gebieden. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-berekeningen blijkt dat dit het geval is. Significante 
negatieve effecten van dit project op de beschermde natuurwaarden zijn daarom op voorhand niet uit te 
sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in het Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de 
aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofuitstoot mogelijk significante 
negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en daarom reden is voor 
vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze 
reden wordt in de aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van Natura 2000-gebieden en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
Gedeputeerde Staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die het 
project kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
het aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied. In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van 
artikel 3 van de Beleidsregels intern en extern salderen, gewijzigde versie d.d. 1 december 2020 (hierna 
Beleidsregels) verlenen Gedeputeerde Staten een natuurvergunning in gevallen waarin bij de aanvraag 
gebruik is gemaakt van intern salderen uitsluitend indien wordt voldaan aan de in deze beleidsregels 
opgenomen voorwaarden. Deze Beleidsregels zijn een andere versie dan in het ontwerpbesluit, maar dit 
heeft geen gevolgen voor deze vergunning. Het desbetreffende onderdeel is niet gewijzigd. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het 
nemen van een besluit met betrekking tot handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd 
Gedeputeerde Staten van de provincie waar de handeling wordt verricht. 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3,  lid 1 van de Wnb het bevoegd 
gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige gevolgen op Natura 2000-
gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van andere provincies niet aan de orde is. 
 
A4. Procedure 
Op deze procedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht toegepast. 
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Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad op het ontwerpbesluit hun zienswijze kenbaar te 
maken. Het ontwerpbesluit heeft van 14 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 ter inzage gelegen 
bij de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg. Tevens heeft publicatie van het ontwerpbesluit 
plaatsgevonden via http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciaal-blad-en-
bekendmakingen en op http://www.overheid.nl. 
 
Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen zodat wij het ontwerpbesluit inhoudelijk 
ongewijzigd hebben vastgesteld. 
 
Tegen dit besluit staat beroep open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. Alleen 
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen in beroep gaan. De kennisgeving van het 
definitieve besluit kan eveneens worden geraadpleegd via de bovengenoemde media. 
 

 
B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wnb en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 2018, de Beleidsnota 
Natuurwetgeving en de Beleidsregels. 
 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wnb dat niet is vrijgesteld van de 
vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden verleend op grond van 
artikel 2.7 lid 3 van de Wnb. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
In de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen 
die een specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-gebied vormen. 
De mogelijke significante negatieve effecten van het te vergunnen project op die 
instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde habitattypen, 
beschermde soorten, typische soorten en het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het project 
op habitattypen en habitatsoorten in Natura 2000-gebieden en het provinciaal beleid.  
 
Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen 
Het project bestaat enkel uit een gebruiksfase. Hieronder worden de mogelijke effecten door 
stikstofdepositie beschouwd. Voor een onderbouwing van de gebruikte uitgangspunten verwijzen wij naar 
de bij de aanvraag gevoegde documenten: 

 Overzicht plan locatie / Referentie situatie; 

 Overzicht plan locatie / Beoogde situatie;  

 Bijlage 1 / Overzicht NOx emissies;  

 Bijlage 2 / Overzicht NOx emissies. 
 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de gebruiksfase leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 17.797,17 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op het 
habitattype 0,10 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Van diverse hexagonen waarop 
depositie plaatsvindt wordt de kritische depositiewaarde (hierna KDW) voor dit habitattype reeds 
overschreden of bijna overschreden.  
De depositie vanuit de gebruiksfase zou op de betreffende habitattypen in deze hexagonen mogelijk 
kunnen leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende 
Natura 2000-gebied. Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een toename van de 
stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de 
KDW echter niet geldt als een absolute grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de 
KDW wordt overschreden automatisch in een slechte staat van instandhouding verkeren. 
 
  

http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciaal-blad-en-bekendmakingen
http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciaal-blad-en-bekendmakingen
http://www.overheid.nl/
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Toetsing referentiesituatie en voorwaarden intern salderen 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De gebruiksfase worden hierbij afgezet tegen 
de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van de 
Beleidsregels. 
 
Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover de stikstofemissie 
was toegestaan in de referentiesituatie en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn 
tot het moment van intrekking van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk is zonder 
dat daarvoor een natuurvergunning voor de realisering van een project is vereist. De referentiesituatie is 
een verleende vigerende en onherroepelijke natuurvergunning, of bij gebrek aan een natuurvergunning 
een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming, met dien verstande dat de laagst 
vergunde situatie vanaf de referentiedatum geldt. 
U bent niet in het bezit van een natuurvergunning. Als referentiesituatie wordt daarom de 
milieutoestemming gebruikt die van kracht was op de referentiedata van de relevante Natura 2000-
gebieden. Hieruit volgt dat de referentiedata 10 juni 1994 en 7 december 2004 van toepassing zijn.  
 
Op 10 juni 1994 waren de vigerende milieutoestemmingen: de Hinderwetvergunning (sectie Hydro) d.d. 5 
juli 1983 en de Hinderwetvergunning (sectie HCR) d.d. 12 juli 1993.  
 
Op 7 december 2004 waren de vigerende milieutoestemmingen: de Wet milieubeheer vergunning (sectie 
Hydro) d.d. 30 mei 1996 en de Hinderwetvergunning (sectie HCR) d.d. 12 juli 1993.  
 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd waarin deze milieutoestemmingen zijn doorgerekend. 
De latere toestemmingen van 21 juni 2005 en 27 mei 2008 zijn actualisatievergunningen zonder 
uitbreiding of vermindering van stikstofruimte. Hieruit blijkt dat de laagst vergunde emissie vanaf 
referentiedatum 10 juni 1994 de Hinderwetvergunning (sectie Hydro) d.d. 5 juli 1983 en de 
Hinderwetvergunning (sectie HCR) d.d. 12 juli 1993 is en dat de laagst vergunde emissie vanaf 
referentiedatum 7 december 2004 de Wet milieubeheer vergunning d.d. 30 mei 1996 (sectie Hydro) en de 
Hinderwetvergunning (sectie HCR) d.d. 12 juli 1993 is. Deze toestemmingen gelden dus als 
referentiesituatie. Op beide referentiedata zijn de volgende stikstofemissies toegestaan: 45,68 ton/jaar 
NOx en 1,64 kg/jaar NH3. In de aangevraagde gebruiksfase dalen de stikstofemissies naar: 17.797,17 
kg/jaar NOx en 1,51 kg/jaar NH3. De afname van stikstofemissies wordt verklaard doordat de NOx-
emissie van de stoomketels daalt van 29,14 ton/jaar naar 9.898,00 kg/jaar.  
 
Op grond van artikel 5 lid 5 van de Beleidsregels hanteren Gedeputeerde Staten als uitgangspunt dat 
alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de 
referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Op grond van artikel 5 lid 
6 van de Beleidsregels gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde 
capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van 
een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige 
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit. De vergunde bedrijfssituatie is 
volledig gerealiseerd, zoals blijkt uit het overzicht van de feitelijke NOx emissies van 1994 en 2004 en de 
luchtfoto’s van 1994 en 2004. 
 
Er is uitgegaan van een juiste referentiesituatie. Tevens zijn wij van mening dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor intern salderen, zoals opgenomen in artikel 5 van de Beleidsregels. Wij zijn akkoord 
met 
de gebruikte uitgangspunten en invoergegevens, zoals deze zijn beschreven in de bij de aanvraag 
gevoegde documenten:  

 Overzicht plan locatie / Referentie situatie; 

 Overzicht plan locatie / Beoogde situatie;  

 Bijlage 1 / Overzicht NOx emissies;  

 Bijlage 2 / Overzicht NOx emissies. 
 
Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening met kenmerk RVCB2XtKvsKs, d.d. 16 juli 
2020 blijkt dat het beoogde project in de gebruiksfase door intern salderen per saldo nergens leidt tot een 
toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. Dit betekent dat vanwege het project geen 
sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde 
habitattypen en daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
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Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
Doordat er door intern salderen per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op 
voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstelling van de habitatsoorten en aangewezen broedvogels en niet-broedvogels en 
daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de gevolgen van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000-gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
kunnen aantasten. Dat betekent dus ook dat ook een voortoets met betrekking tot de effecten op soorten 
in een Natura 2000-gebied waarvoor het gebied niet is aangewezen en de habitattypen en soorten buiten 
dat gebied moeten worden onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen 
van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Gelet op de locatie en aard van de aangevraagde 
activiteiten en het feit dat er per saldo geen toename is van stikstofdepositie, is er geen sprake van 
significante negatieve effecten op typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000-gebied kunnen aantasten.  
 
Cumulatie  
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante negatieve 
effecten kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante gevolgen 
heeft. Omdat er in dit geval per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen 
kans op cumulatie. 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van 
de Beleidsregels. 
Het aangevraagde project wordt zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van 
de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoringen zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
 

C. Zienswijzen 
 
Belanghebbenden hebben van 14 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 de mogelijkheid gehad om 
op het ontwerpbesluit hun zienswijze kenbaar te maken.  
 
Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen zodat wij het ontwerpbesluit inhoudelijk 
ongewijzigd hebben vastgesteld. 
 
 

D. Conclusies 
 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Evenmin leveren de 
voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of het provinciaal beleid. 
Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde vergunning onder 
oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
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E. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb, 
hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Mogelijk zijn er 
voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen van toepassing. Wij 
wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit alsnog een vergunning en/of 
ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wnb, dan wel op grond van andere 
wet- en regelgeving vereist kan zijn. 




