
        

          Bijlage 1 

Ontbrekende informatie vergunningaanvraag Morssinkhof d.d 15 februari 2013, 

OLO aanvraagnummer 248833 

Aanvraagformulier 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag blijken er nog een aantal onduidelijk- 

heden c.q. ontbrekende gegevens te zijn. Onderstaand zijn deze onduidelijkheden 

nader benoemd. 

1) Revisie, vraag 2. Gegevens verandering (pagina 2 van 11) 

 Op het aanvraagformulier onder de kop revisie bij punt 2 "Gegevens verandering"dient 
 aangegeven te worden of er nog veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 
 huidige vergunning. In het geval van Morssinkhof is dit de revisievergunning van de gehele 
 inrichting Akzo Nobel Fibers BV te Emmen, d.d. 18 november 1996, kenmerk
 45/19/9609569. Alleen als er wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige vergunning dient 
 dit aangegeven te worden. 

Antw) Morssinkhof heeft ten opzichte van het toenmalige Akzo Nobel Fibers BV maar een klein 
 deel van de activiteiten overgenomen, alleen het korrel/nacondensatie (FDIK) bedrijf. 

2) Revisie, vraag 2. Gegevens verandering (pagina 2 van 11) 

 Verder valt op dat op het aanvraagformulier staat weergegeven dat Morssinkhof uitsluitend 
 regranulaat verwerkt. Terwijl in de beschrijving van Morssinkhof Plastics (blz.5) staat vermeld 
 dat Morssinkhof virgin materiaal van externe klanten verwerkt (loonwerk). Graag aangeven 
 welke informatie juist is.  

Antw) Morssinkhof verwekt indien er aanbod is, inderdaad ook Virgin materiaal van externe 
 klanten. 

3) Revisie, vraag 9. Milieuzorg (pagina 3 van 11) 

 Bij de vraag beschikt Morssinkhof over een milieumanagementsysteem is nee 
 ingevuld,terwijl in de aanvraag revisievergunning op blz. 20 staat weergegeven dat er een 
 totaal KAM-systeem is geïmplementeerd. Deze informatie lijkt in tegenspraak met elkaar.  
 Graag zien wij hier een nadere toelichting op. 

Antw) Deze informatie spreekt elkaar inderdaad tegen, dit moet een JA zijn zoals omschreven in 
 de aanvraag revisievergunning. 

4) Brandveiligheid vraag 12. Brandveiligheid (pagina 3 van 11) 

 Uit het antwoord bij deze vraag is af te leiden dat er bij Morssinkhof een 
 bedrijfsbrandweerorganisatie aanwezig is. Dit is formeel niet correct. Er is pas sprake van een 
 bedrijfsbrandweer als deze formeel is aangewezen. Op het gehele Emmtec terrein is geen 



 formeel aangewezen bedrijfsbrandweer aanwezig. Wel is er een Locatie Hulpverlening-
 organisatie die zaken m.b.t. bestrijding en voorkomen van branden uitvoert. 

Antw) Het is inderdaad zo dat er een Locatie Hulpverlenings Organisatie aanwezig is op het 
 Emmtec terrein. 

5) Revisie, vraag 13. Afvalwater (pagina 4 van 11) 

 In het aanvraagformulier (vraag 13) is aangegeven dat de lozing via een niet openbaar 
 (eigen) vuilwaterriool op een werkwaterschap (riolering of RWZI) wordt geloosd, dit is niet 
 geheel  correct. De lozing van Morssinkhof vindt plaats op AWZI van Emmtec Services BV. 
 Dus op een andere wijze dan is aangegeven in het  aanvraagformulier. 

Antw) Hier had inderdaad anders aangekruist moeten worden, met de toelichting die U hier geeft, 
 lozing op de AWZI van Emmtec Services BV. 

6) Revisie, vraag 21. Best Beschikbare Technieken (pagina 9 van 11) 

 In het aanvraagformulier (vraag 21) is aangegeven dat er binnen de inrichting geen IPPC 
 installaties aanwezig zijn. Zoals uit onze gegevens blijkt, valt Morssinkhof onder categorie 
 4"Chemische industrie"subcategorie1.h van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Deze vraag zou 
 met een ja moeten worden beantwoord.  

Antw) Dit is inderdaad een JA. 

7) Tabellen: 11. Vergunningen en meldingen 

 In tabel 1, Vergunningen en meldingen, staat als huidige vergunning de conceptaanvraag 
 vanDiolen 8e concept genoemd. Dit moet de oude vergunning van AKZO zijn, zie ook 
 opmerking 1.  

Antw) Akzo Nobel Fibers BV te Emmen, d.d. 18 november 1996, kenmerk 45/19/9609569  

8) Tabellen: 11. Bodembedreigende activiteiten 

 In tabel 11 is weergegeven dat de opslag van chemisch afval plaatsvindt op een 
 vloeistofdichte vloer, terwijl in de aanvraag is weergegeven dat de opslag van afvalstoffen 
 plaatsvindt op een vloeistofkerende vloer. Deze lijkt in tegenspraak met elkaar. Graag 
 aangeven welke informatie juist is. 

Antw) Dit is een vloeistofkerende vloer. 

9) Tabellen: 13. Overzicht afvalwaterstromen 

 In tabel 13 is weergegeven dat de lozing op gemeentelijk riool plaatsvindt, dit is niet juist.Er 
 wordt geloosd op het riool van Emmtec Services BV. 

Antw) Het koelwater wordt inderdaad geloosd op het riool van Emmtec Services BV. 

10) Tabellen: 24. Overzicht inpandige opslag <10 ton 

 In tabel 24 is alleen de opslag van natriumhydroxide weergegeven met een hoeveelheid van 
 maximaal 475 kg in opslag. In de beschrijving van de aanvraag is deze hoeveelheid niet terug 



 te vinden. Kan dit nader toegelicht worden? Verder ontbreken er andere chemicaliën. Om 
 misstanden te voorkomen, kan verwezen worden naar de beschrijving in de aanvraag. 

Antw) Deze hoeveelheid natriumhydroxide moet zijn 800kg, op 1 pallet liggen 32 zakken á 25 kg. 

 1 Vat Janitol van 200 liter 

 Shell smeermiddelen 

 Ltr per 
verpak. 

Voorraad in 
ltrs. 

Standplaats 

OMALA 150 205 205 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 150 205 205 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 220 205 205 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 320 205 205 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 350 200 200 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 460 205 205 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 460 205 205 Chemieopslag Beg. Grond 

OMALA 680 205 205 Oliehoek 4de verdieping 

OMALA 680 205 205 Chemieopslag Beg. Grond 

DARINA R2 20 20 Oliehoek 4de verdieping 

ALVANIA RL2 20 20 Oliehoek 4de verdieping 

TELLUS 32 20 20 Smeerhok  

CORENA P100 20 20 Smeerhok  

TOTAAL  1920 1920  
Opslag conform PGS 15 

 

Imbema cleton 

 Ltr per 
verpak. 

Voorraad in 
ltrs. 

Standplaats 

ALMASOL 609 60.6 60.6 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 1250 LE 54.4 54.4 Smeerhok  

ALMASOL 2300 37.8 37.8 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 9901 16 16 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 6406 200 200 Oliehoek 4de verdieping 

ALMASOL 1606 LE 19 19 Oliehoek 4de verdieping 

TOTAAL  387.8 387.8   
Opslag conform PGS 15



Bijlage Aanvraag omgevingsvergunning Morssinkhof 

11) Voetnoot 

 In de voetnoot van de reportage staat nog concept vermeld "Revisieaanvraag concept 6,
 23-01-2013". Betreft het een concept exemplaar of betreft het de definitieve versie. 

Antw) Het betreft een definitieve versie. 

12) Eindproduct (blz. 6) 

 In de beschrijving op blz.6 wordt verwezen naar bijlage MH- Korrelstroom, deze bijlage is niet 
 toegevoegd. 

Antw) Deze bijlage wordt toegevoegd. 

13) Procesbeschrijving in detail (blz. 6) 

 In het processchema (blz. 6) staat weergegeven dat er eerst ontstoffing plaatsvindt. Dit 
 wordt verder niet beschreven. 

Antw) Deze bijlage wordt toegevoegd. 

14) Uitkoken van drogers (blz. 7) 

 In de beschrijving van het uitkoken van de drogers wordt verwezen naar Plattegrond 5e 
 verdieping. De plattegrond van de 5e verdieping bij de aanvraag is verknipt in meerdere 
 delen, deze tekening is niet als complete tekening te openen. 

Antw) Er wordt een nieuwe tekening als bijlage toegevoegd. 

16) Luchtemissie via de op het dak opgestelde kristallisatoren (blz. 10) 

 Bij de beschrijving van de emissies ontbreken de emissies via de gaswasser, van de 
 kristallisatoren op het dak zijn wel emissiegegevens bekend. Bij het ontbreken van deze 
 emissies wordt bij het opstellen van de voorschriften voor de emissies uit de gaswasser 
 gebruikgemaakt van de emissies die ontstaan uit de kristallisatoren op het dak (worst case). 

Antw) Bij de emissie van de kristallisatoren is uitgegaan van de maximaal mogelijke jaarcapaciteit 
 van 66.000 Ton. We kunnen stellen dat de kristallisatoren die zijn aangesloten op een 
 gaswasser 40% van de totale jaarcapaciteit verwerken. 

17) Afvalstoffen/Opslag hulpstoffen (blz. 13/15) 

 In de aanvraag (blz. 13 en 15) staat weergegeven dat gedacht wordt de opslag van gevaarlijk 
 afval te verplaatsen. Er wordt verwezen naar een PGS-15 checklist (zie bijlage), deze checklist 
 is niet bij de aanvraag gevoegd. In de voorschriften van de vergunning zal de PGS 15-richtlijn 
 worden voorgeschreven voor de daarop van toepassing zijnde opslagen. 

Antw) We zijn in een vergevorderd stadium met het opstellen van de UPD door Ing. Matthijs 
 Hardeman van het bedrijf Incendio BV. Hij komt binnenkort (± 2 weken) met advies, 
 waarna wij direct een beslissing zullen nemen over het wel of niet verplaatsen van de 
 opslag. Hij zal aangeven welke acties er genomen moeten worden om aan alle eisen te 
 voldoen. 

18) Opslag hulpstoffen (tabel Imbema cleton, blz.16) 



 In de tabel met de opslag van olie (Imbema cleton, blz. 16) is voor sommige stoffen 
 weergegeven dat de verpakking groter is dan de voorraad, dit is vreemd. Kan dit nader 
 worden toegelicht?  

Antw) Dit is inderdaad vreemd, wijzigingen aangebracht en juist ingevuld. Zie tabel bij vraag 10.  

19) Opslag gasflessen heftrucks (blz.17/Brandveiligheidsaspecten (blz 25) 

 De opslag van gasflessen voldoet niet aan PGS 15 (blz. 17), als gelijkwaardige maatregel 
 wordt verwezen naar de sprinklerinstallatie, deze moet om te voldoen aan gelijkwaardigheid 
 wel beschikken over een UPD (blz. 25). De UPD ontbreekt nog in de aanvraag, deze dient 
 toegevoegd te worden aan de aanvraag. In de aanvraag dient ook nader te worden 
 beschreven waarom deze maatregel als gelijkwaardig wordt beschouwd. 

Antw) Hier is dhr. M. Hardeman van Incendio mee bezig. Zie ook vraag 17 en bijlage gasopslag 9.4 

20) Veiligheidsaspecten (blz 24.) 

 In de aanvraag staat dat ATEX niet van toepassing is. Geldt dit ook ten aanzien van de 
 stofexplosie? In verband hiermee ook de vraag of de silo's over drukontlastingsvoorzieningen 
 beschikken. In de bijlage wordt verwezen naar een AI34 Checklist B2 Explosie 
 Veiligheidsbeoordeling II-MPE2012. Deze is niet bij de aanvraag gevoegd. 

Antw) Dit is niet juist, ATEX is wel van toepassing, we hebben hiervoor zone's ingedeeld en de 
 benodigde voorzieningen getroffen, zie hiervoor ook onze procedure als bijlage Atex 
 zone's. De bijlage AI34 Checklist B2 explosie Veiligheidsbeoordeling II wordt ook 
 bijgevoegd. 

21) Best Beschikbare technieken (BBT), (blz. 22) 

 Toetsing BBT is niet aangepast, naar aanleiding van opmerkingen laatste aanvraag (5e 
 concept d.d. 26 juli 2012) 

 Uit de beoordeling van de toetsing aan de BREF koelsystemen blijkt dat er nadere info nodig 
 is met betrekking tot onderstaande aspecten: 

 - of er bij additieven van het koelwater gebruik wordt gemaakt van chroom-, kwik-, 
  organotineverbindingen, mecraptobenzothiazool en schock behandelingen met de 
  toevoegingen van biocide n anders dan chloor, broom, ozon, en H2O2; (zie tabel 4.7 
  BREF, paraaf 4.6.3.2) 

 - of er om de hoeveelheden biocide te verminderen, gebruik wordt gemaakt van  
  zijstroom biofiltratie (zie tabel 4.7 BREF, paragraaf 4.6.3.2) 

 - of er ter vermindering van de uitstoot van biocide na dosering de spui tijdelijk wordt 
  gesloten. zie tabel 4.7 BREF, paragraaf 4.6.3.2) 

Antw) - Nee, er worden geen additieven gebruikt die chroom-, kwik-,    
  organotineverbindingen, mecraptobenzothiazool bevatten. 

 - Ja, er wordt gebruik gemaakt van zijstroom biofiltratie. 

 - Ja, de spui wordt al dichtgezet voor het doseren van de biocide. 

22) Acceptatie en verwerkingsprocedures 



 Naar aanleiding opmerkingen vorige brief is in de aanvraag geen acceptatie en 
 verwerkingsbeleid opgenomen. 

 Acceptatie en verwerkingsprocedures 

 Om de risisco's voor het verwerkingsproces te beheersen, dient een afvalverwerker duidelijk 
 aan te geven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en 
 welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). 
 Dit acceptatie- en verwerkingsbeleid bevat dus de voorwaarden waaronder afvalstoffen door 
 de verwerker worden geaccepteerd en verwerkt. Met een dergelijk beleid kan de 
 vergunningaanvrager aan de vergunningverlener aantonen dat de risico's van acceptatie en 
 verwerking van afvalstoffen voldoende worden beheerst. Zie ook het LAP 2. 

 http://www.lap2.nl/sn documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010- 
 02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-16-aspecten-vergunningverlening 2010-02-16.pdf 

 Bij het ontbreken van de acceptatie- en verwerkingsprocedures zullen wij hiervoor 
 voorschriften in de vergunning opnemen. 

Antw) Acceptatie en verwerkingsprocedure van Sita is als bijlage toegevoegd.  

23) Bijlagen (blz.26) 

 De bijlage genoemd in de aanvraag (blz. 26) komen niet overeen met de bijlage opgenomen 
 in het omgevingsloket online (OLO) 

Ontbrekende stukken bij de aanvraag 

Bij de beoordeling van de aanvraag constateren wij dat er bijlagen bij de ingediende definitieve 
aanvraag ontbreken. Het betreft stukken die bij eerdere conceptaanvragen wel waren toegevoegd en 
die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 

Het betreft de volgende stukken: 

- Rioleringstekening "Overzicht riolen" A0-1.286.287, d.d. 2012-05-10; 

- Flowschema koelwaterinstallatie op basis van verbruik 2011; 

- Luchtmetingen bij de cycloon van droger L7 en L8 van Morssinhof b.v., augustus 2010, 
 kenmerk 10.78.0170, d.d. 25 oktober 2010, definitief; 

- Stofemissiemeting bij de kristalliasator van Morssinkhof b.v. , maart 2009, kenmerk 
 09.78.0072, d.d. 28 april 2009, defintief; 

- Debietmeting kristallisator, d.d. 08-02-2011; 

- Productveiligheidsblad Janitol Orginal, d.d. 05-12-2008, versie 10-1; 

- Veiligheidsinformatieblad Therminol®66 d.d. 22-03-2011 Versie A.1; 

- Veiligheidsinformatieblad Natriumhypochloriet 10 - 25%, d.d. 20/2/2012 rev. nr7; 

- Veiligheidsinformatieblad Natriumhydroxide vast d.d. 13/1/2012 rev. nr 4; 

- Veiligheidsinformatieblad Nalco®77393 d.d. 27-08-2010 Versie 2.5; 

- Veiligheidsinformatieblad Nalco®2510 d.d. 29-11-2010 Versie 5.14 



- Veiligheidsinformatieblad Nalco®71D5 Plus d.d. 24-02-2012 Versie 1.0; 

- Veiligheidsinformatieblad LE 6406 Monoiec d.d. 15-05-2012; 

- Veiligheidsinformatieblad LE 2300 L-X Heavy Duty d.d. 15-05-2012; 

- Veiligheidsinformatieblad LE 1250-1251 aLmaSol d.d. 20-09-2012 

- Veiligheidsinformatieblad LE 1250-1251 aLmaSol High Temp. d.d. 18-08-2011; 

- Veiligheidsinformatieblad LE 9901 aLmaSol 30-09-2010; 

- Veiligheidsinformatieblad LE 9901 aLmaSol Syntemp d.d. 18-10-2011; 

- Veiligheidsinformatieblad 3D TRASAS® 3DT188 d.d. 27-08-2010 Versie 1.11. 

Graag zien wij vorenstaande stukken alsnog bij de aanvraag gevoegd, of zien wij een bevestiging dat 
vorengenoemde stukken de juiste stukken zijn die bij de aanvraag gevoegd kunnen worden. 

Antw) Al deze bijlagen worden bijgevoegd. 

  

 

  

 

  

   


