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BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR
MORSSINKHOF PLASTICS EMMEN BV TE EMMEN

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Onderwerp
Wij hebben op 15 februari 2013 een aanvraag voor een omgevíngsvergunning ontvangen van

Morssinkhof Plastics Emmen BV. Het betreft het nacondenseren van kunststofkorrels en maalgoed
De aanvraag gaat over Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer 2013001829. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid,

onder e (milieu), van de Wabo.

1.2. Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunníng en gelet op artikel 2.1

en artikel 2.2 van de Wabo:

de omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het nacondenseren van regranulaat of compound afkomstig van Morssinkhof Plastics in

Zeewolde (amorfe PET);
- het nacondenseren van virgin materiaal van externe klanten;
- een maximale productiecapaciteit van 66.000 ton/jaar, (artikel 2.1, eerste lid, onder e, Wabo);

dat de volgende delen van de aanvraag deel uit maken van deze vergunning:
- Morssinkhof Plastics in Emmen, Aanvraag revisievergunning bladzijde 5 tot en met 18,

met uitzondering van bladzijde 16, 6" concept 23 januari 2013;
- ontbrekende informatie vergunningaanvraag Morssinkhof, d.d. 15 februari 2013, met

antwoorden;
- overzicht riolen, tekeningnummer A0-1 .286.287;
- gesprekverslag van overleg d.d. 2 juli 2013 te Emmen;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van dit besluit;

de aan deze vergunning verbonden voorschriften 4.6.1 en 4.6.2 blijven gedurende 3 jaar in

werking nadat de omgevingsvergunning zijn geldigheid heeft verloren.
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Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten voorn
namens dezen,

drs. R.H.H

manager ingverlening, Toezicht en Handhaving

1.3. Verzending
Het origineel van deze beschikking wordt verzonden aan:
Mosssinkhof Plastics Emmen BV, t.a.v. de heer J. Beijering, Eerste Bokslootweg 17,7821 AT Emmen

Een afschrift wordt verzonden aan:
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen

1.4. Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 200, 9400
AE Assen. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikelS:l juncto a¡17:1van de Awb
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar
voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben ge-
bracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich
niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn
hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onvenrvijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Griffierechten zijn hier-
voor verschuldigd.
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2. PROGEDURELE OVERWEGINGEN

2.'1. Gegevens aanvrager
Op 15 februari 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een vergunningaanvraag van
Morssinkhof Plastics Emmen BV. De aanvraag heeft betrekking op de locatie gelegen aan Eerste
Bokslootweg 17 te Emmen.

2.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft het nacondenseren van regranulaat of com-
pound afkomstig van Morssinkhof Plastics gevestigd in Zeewolde. Ook wordt er virgin materiaal van
externe klanten ven¡verkt. De maximale productiecapaciteit is 66.000 ton per jaar.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de vergunningaanvraag. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt zoals omschreven in de Wabo een vergunning aangevraagd voor het oprichten,
veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouw-
werk.

2.3. Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting is een revisievergunning voor de gehele inrichting d.d. 5 november 1996, kenmerk
19/9609569, op grond van de Wet milieubeheer verleend. Op 22 maart 2006 is door het waterschap
Velt en Vecht een Wvo-vergunnunning met kenmerk 2005-16 aan Diolen lndustrial Fibers BV ver-
leend. Morssinkhof heeft een deel van de activiteiten van Diolen na faillissement overgenomen.

Op '1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1 .2,lid 1,2 en 3, van de lnvoeringswet
Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold
voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de be-
trokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b van de lnvoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergun-
ning voor de activiteit milieu (artikel2.1,lid 1, sub e, van de Wabo) ook voor een besluit inhoudende
een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 van de Wm.

De aangevraagde vergunning vervangt de onderdelen die van toepassing zijn op Morssinkhof Plastics
Emmen BV uit de revisievergunning d.d. 5 november 1996, kenmerk 19/9609569 (inclusief de eventu-
eel nog aanwezige maatwerkvoorschriften). Het betreft het onderdeel korrel/nacondensatie (FDIK)
bedrijf zoals opgenomen in de huidige revisievergunning (van het toenmalige Akzo Nobel Fibers BV).

2.4. Bevoegd gezag
Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, junc-
to artikel. 3.3, lid 1, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage l, onderdeel
C, categorieën 4.1 en 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een gpbv-
installatie behoort (categorie 4.1 h van Richtlijn 201017518U van het Europese Parlement en de Raad
van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van veront-
reiniging)).
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2.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsver-
eisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in pa-
ragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevings-
recht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht ge-
toetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op
5 april 2013 per brief (kenmerk 14NIH12013002732) in de gelegenheid gesteld om aanvullende ge-
gevens te leveren tot 3 juni 2013. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 mei 2013.
Deze gegevens zijn bij ons ingeboekt onder nummer 2013003996. Op 2 juli 2013 heeft het water-
schap Velt en Vecht naar aanleiding van de vergunningaanvraag overleg gehad met Morssinkhof. Het
verslag van dit overleg is bij de stukken gevoegd. Het verslag is bij ons ingeboekt onder nummer
2013005211 . Op 4 juli 2013 is op verzoek van het waterschap de aanvraag door Morssinkhof met een
plattegrond van lozingspunten en een bemonsteringsprocedure aangevuld. Na ontvangst van de aan-
vullende gegevens hebben wijde aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aan-
vraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op
het milieu. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is

aangevuld. ln dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 52 dagen.

2.6. Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in para-
graaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding
van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uit-
zonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-,
nieuws- of huis-aan-huisblad.

Zienswijzen

Tussen 25 september 2013 en 6 november 2013 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder
in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen ge-
bruik gemaakt.

2.7. Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
ln de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor)worden bestuursorganen vanwege hun specifieke
deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van
de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan
de vol gende instanties/bestuursorganen gezonden :

- het college van burgemeester en wethouders van Emmen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht.

Naar aanleiding hiervan hebben wij d.d. 1 5 juli 2013 advies van het waterschap Velt en Vecht over de
lozingen op de afvalwaterzuivering van Emmtec BV gekregen. Het advies is bij ons ingeboekt onder
nummer 2013005252. Dit advies is meegenomen in dit besluit en verwoord in hoofdstuk 15. Met be-
trekking tot de opslag van gasflessen en de beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde uitgangs-
puntendocument brandbeveiliging Morssinkhof Plastics hebben wij advies van de gemeentelijke

brandweer Emmen ontvangen. Dit advies is binnengekomen op 18 juli 2013 en heeft met name be-
trekking op het bij de aanvraag gevoegde uitgangspunten document. Bij het opstellen van het besluit
is rekening gehouden met dit advíes. Het advies is bij ons ingeboekt ondernummer 2013005426.
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3. SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING

3,1. Activiteitenbesluit
ln het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die
binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen . Deze regels zijn direct wer-
kend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C-inrichting.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de ge-

noemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit
en de bijbehorende Activiteitenregeling:
1. Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voor-

ziening;
2. Paragraaf 3.1.5, Lozen van koelwater;
3. Paragraaf 3.2.5, ln werking hebben van een natte koeltoren;
4. Paragraaf 3.4.3, Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van
toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4,210 en 2.11 van hoofd-
stuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen
zijn.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in
het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het
bevoegd gezag op grond van artikel 2.22,vijfde lid, van de Wabo, aflruijken van de voorschriften van
het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan
de beste beschikbare technieken.
De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activi-
teiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of
waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

3.2. Milieueffectrapportage

3.2.1. M.e.r.-beoordelings(plicht)

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in werking getreden. Volgens dit
Besluit dient elk initiatief dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst (m.e.r.-

beoordelingsplichtige activiteiten) van het Besluit m.e.r., te worden beoordeeld of er al dan niet een
m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Bij overschrijding van de in de bijlage genoemde drempelwaarde, dient
er een "vormvaste" m.e.r.-beroordeling te worden uitgevoerd, als de drempelwaarde niet wordt over-
schreden dient er een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. ln bijlage D van het Besluit
m.e.r. is een groot aantal activiteiten genoemd.

3.2.2. Conclusie

Er is in het kader van het m.e.r. geen sprake van een project.
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4.2.2. De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen

anderen dan het personeel van Morssinkhof uitsluitend na melding bij de portiersloges in de
inrichting aanwezig zijn.

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

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

4. VOORSCHRIFTEN MILIEU

4.1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

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

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;

b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken

met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

lnstructies
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren

over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toe-
passing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval

van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu,
moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te
kunnen ingrijpen.

De vergunninghouder moet één of meer Ier zake kundige personen aanwijzen die in het bij-
zonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voor-

schriften.

4.2.

4.2.1

4.3.

4.3.1

4.3.2

4.4.

4.4.1

4.5.

4.5.1

Melding contactpersoon en wijziging vergun ninghouder
De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk
naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens
plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact
kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van
de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Registratie
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbeho-
rende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten

aanwezig:



a.

b.

c.

d.
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alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaar-
lijke stoffen;
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

de registratie van het jaarlijks elektriciteits-, water- en gasverbruik.

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof over-

eenkomstig de ADR/VVMS/GHS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

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

Opslag van afvalstoffen
De op- en overslag en het transport van afualstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inríchting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen
worden getroffen om deze verontreiniging te veruvijderen.

4.5.2.

4.5.3.

4.6.

4.6.1

De documenten genoemd in voorschrft4.4.l moeten ten minste v jf jaar worden bewaard

5.1.

5.1.1

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

5. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding
Vergunninghouder is verplicht de volgende afualstromen te scheiden, gescheiden te houden
en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afual-

stoffen;
b. papier en karton;
c. lege gebruikte granulaat Bigbags;
d. metalen;
e. huishoudelijk afval;
f. kunststof (folie).

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen
bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en
hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die
bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

5.1.2.

5.2.

5.2.1
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5.2.2. De verpakking van gevaarlijk afual moet zodanig zijn dat:

a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast,

dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding
kan vormen;

c. deze tegen normale behandeling bestand is;

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

5.2.3. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

5.3.

5.3.1

5.4.

5.4.1

5.4.2

5.4.3.

5.4.4.

Afuoer van afvalstoffen
lndien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit on-
verwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste ge-
gevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatrege-
len die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te
voorkomen.

Acceptatie
ln de inrichting mogen uitsluitend de in de aanvraag aangegeven regranulaat of compound
(amorfe rPet) gebruikt worden afkomstig van de Morssinkhof Plastics in Zeewolde.

De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschik-
king een A&V-beleid op te stellen. Hierin moeten ten minste de volgende zaken worden vast-
gelegd:

a. criteria die binnen de inrichting worden gehanteerd om te bepalen of aangeboden
vrachten worden geaccepteerd dan wel geweigerd;

b. wijze van beoordelen en accepteren aangeboden ladingen;
c. wijze van afuoer en bestemming van bewerkt granulaat (polyesterkorrels) en afvalstof-

fen;

d. wijze van afvoer van geweigerde ladingen.

De vergunninghouder dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van de beschikking
een AO/IC systeem op te stellen:
Het systeem voor AO/IC dient minimaal onderstaande elementen te bevatten:
a. een risicoanalyse gericht op milieuhygiënische een informatietechnische risico's;
b. een beoordeling van de kritische momenten in het be- en verwerkingsproces;
c. een beschrijving van de meet- en registratiepunten;
d. de wijze van monitoring (onder meer stromenbalansen);
e. een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, proces- en financiële

administratie en de relatie daartussen).

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moe-
ten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de proce-

dure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag
worden voorgelegd.
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- ln het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
1. de reden tot wijziging;
2. de aard van de wijziging;
3. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
4. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

5.4.5. Het in voorschrift5.4.2 respectievelijk 5.4.3 bedoelde AV-beleid en de AO/lC (en de op grond
van voorschrift5.4.4 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van de
inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.4.6. lndien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geac-
cepteerd, moeten deze afualstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een in-
richting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het accep-
tatiereglement van het AV-beleid en AO/lC zijn vastgelegd.

Registratie
ln de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (af-
val)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen wor-
den gebruikt het volgende worden vermeld:

de datum van aanvoer;
de aangevoerde hoeveelheid (kg);

de naam en het adres van de locatie van herkomst;
de naam en het adres van de ontdoener;
de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

de Euralcode (indien van toepassing);
het afvalstroom nu m mer (indien van toepassing).

5.5.2. ln de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afge-
voerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden
vermeld:

a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);

c. de afvoerbestemming;
d. de naam en het adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

f. de Euralcode (indien van toepassing);
g. het afualstroomnummer (indien van toepassing).

5.5.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waar-
in staat vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);

c. de naam en het adres van plaats herkomst;
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;

e. de Euralcode (indien van toepassing);
f. het afualstroomnummer (indien van toepassing).

5.5.4. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afual)stoffenregistratie als bedoeld in dit
hoofdstuk en de financiële administratie.

cr,

b.

c.

d.

e.

f.

:
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Alle op grond van dit hoofdstuk te regístreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehou-
den. De genoemde rapportage moet gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden
bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bedrijfsvoering
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. ln afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afualstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergun-
ninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen
gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afualstoffen moeten met het oog op herge-
bruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden
worden afgevoerd.

6. AFVALWATER
Soorten afvalwaterstrom en6.1.

6.1.1. De ingevolge deze vergunning in de riolering te brengen afvalstoffen, verontreinigende of
schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit:

Lozingspunt Meetpunt Soort afvalwaterstroom

\ /V16N1 \ /V16N1 4. Verontreinigd hemelwater

VW12N5 \ /V12N5 5. Spoelwater afkomstig van het schoonmaken van
drogers en opslagbunkers.

6. Spoelwater afkomstig van de wasplaats.
7. Afualwater afkomstig van de gaswasser.

De locatie en nummering van de lozingspunten en meetpunten is aangegeven op de teke-
ning zoals is opgenomen als bijlage I behorende bij deze vergunning.

6.2. Lozingseisen

6.2.1 1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in het riool van Emmtec worden gebracht, als door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een

zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of

een zuiveringstechnisch werk;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mo-

gelijk worden beperkt.
2. 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
verbonden installaties kunnen veroorzaken;

d. grove afualstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
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3. Ter plaatse van de meet- en bemonsteringsvoorziening moet het op de riolering van
Emmtec te lozen water aan de volgende eisen voldoen:
a. De in voorschrift 6.1.1 omschreven afvalwaterstromen mogen alleen in de riolering

van Emmtec worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozings-
eisen op het desbetreffende meetpunt of lozingspunt niet worden overschreden.

1) Bepaald in steekmonster
2) Bepaald in etmaalmonster

b. De zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, van alle afvalwaterstromen mag in een
steekmonster niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 en in een etmaalmon-
ster niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 8,5, bepaald volgens NEN-ISO
10523:2012.

c. Het totale debiet van de, in voorschrift 6.1 .1 omschreven, afvalwaterstromen mogen
een hoeveelheid van 17,4 m3luur niet overschrijden.

d. De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten
worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.
Afvalwaterbemonstering: NEN 6600-1

Conserveringvanwatermonsters: NEN-EN-ISO 5667-3

De monsterneming en de in deze vergunning genoemde parameters dienen te wor-
den uitgevoerd en/of bepaald volgens de voorschriften, uitgegeven door het Neder-
landse Normalisatie lnstituut (NNl). Uitgangspunt is dat wordt gewerkt volgens de
laatst verschenen u itgave.
Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht,
zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNl) op ge-

bruikelijke wijze is gepubliceerd.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander voorschrift, dient deze
analyse geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of door de vergunning-
houder dient te kunnen worden aangetoond, dat het verkregen analyseresultaat ver-
gelijkbaar is met het resultaat van de analyse volgens de NEN-norm.

Controle
1. Het te lozen water als bedoeld in voorschrift 6.1.1, dient te allen tijde te kunnen worden

onderworpen aan continue debietmeting en proportionele bemonstering.
Daartoe dienen deze waterstromen via doelmatig functionerende voorzieningen voor de-
bietmeting en bemonstering te worden geleid, welke de instemming van gedeputeerde

staten heeft.
2. De in lid I bedoelde voorzieningen dienen zodanig te zijn geplaatst, dat deze voor inspec-

tie te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk is.

3. De hoeveelheid geloosd water, als bedoeld in voorschrift 6.2.1 , lid 3, sub c, dient te wor-
den bepaald door meting. De meetvoorziening moet constant in een zodanige conditie
zíjn dat juiste meting gewaarborgd is en moet tenminste eenmaal per vijf jaar worden ge-

ijkt. Het ijkrapport dient op verzoek aan gedeputeerde staten'te worden overgelegd.

LozingspunUmeetpuntParameter

VW16N1 vwl2Ns

Wijze van be-
monstering Analysevoorschrift

TOC-waarde 400 mg/l 250 mg/l 2 NEN-ISO 1484

Onopgeloste
bestandsdelen

300 mg/l 300 mg/l 2 NEN-EN 872

Temperatuur 30'c 1 NEN 6414
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Verplichting tot meten en bemonsteren
1. Het te lozen water dient dagelijks, door of vanwege vergunninghouder, door meting en

bemonstering te worden gecontroleerd.

2. De in lid 1 genoemde controle betreft de vaststelling en registratie van de hoeveelheid ge-
loosd afvalwater in mt/uur en in m3/dag.

3. lndien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lager onderzoeksfrequentie, of met
een andere onderzoeksmethode, dan wel met een geringer aantal stoffen en/of parame-

ters kan worden volstaan, kunnen gedeputeerde staten op een daartoe strekkend verzoek
aldus besluiten.

4. De wijze van het te verrichten onderzoek, evenals de wijze van registreren behoeven de
goedkeuring van gedeputeerde staten.

5. De vergunninghouder dient gegevens, benoemd in lid I en 2, bijte houden in een log-
boek op locatie, die te allen tijde inzichtelijk moet zijn voor het bevoegd gezag.

6. Jaarlijks dient het logboek aan het dagelijks bestuur van het waterschap overgelegd te
worden.

Beheer en onderhoud
De in de voorschriften bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede
staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of
vanwege gedeputeerde staten moeten worden opgevolgd.

Onderzoek
1 . Uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning, dient de vergunninghouder

een onderzoekplan te hebben uitgevoerd naar de verhouding tussen het totaal organi-
sche koolstof (TOC ) en het chemisch zuurstof verbruik (CZV) :

2. ln het eerste lid bedoelde onderzoek bevat ten minste de volgende gegevens:

a. het TOC-gehalte;

b. het CZV-gehalte;
c. de verhouding tussen CZY- en TOC-waarde;
d. voldoende metingen om een statistisch betrouwbare CZV-TOC-verhouding af te lei-

den;

e. de locatie waar de metingen zijn verricht.
3. ln het eerste lid bedoelde onderzoek moet de goedkeuríng hebben van gedeputeerde sta-

ten;

4. De resultaten van het onderzoek dient uiterlijk 1 jaar na goedkeuring van gedeputeerde

staten, door de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Calamiteiten
Bij een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, waarbij de vergunninghou-
der van de vergunde lozingsnormen afwijkt, dient de vergunninghouder dit direct te melden
aan de beheerder van de afvalwaterzuivering Emmtec Services.BV.

Bedrijfsrioleringen
Nieuw aan te leggen riolen voor de afvoer van verontreinigd hemelwater en bedrijfsafvalwa-
ter moeten bovengronds worden aangelegd. lndien op grond van klimatologische of bedrijfs-
specifieke omstandigheden toepassing van bovengrondse riolen niet mogelijk is, dan kan het
bevoegd gezag overwegen een ondergronds riool toe te staan.
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7.1.2 Toepassing van een ondergrondse riolering is pas mogelijk nadat de vergunninghouder op
basis van onderzoek de onhaalbaarheid van een bovengronds riool naar oordeel van het be-
voegd gezag in voldoende mate heeft aangetoond. Een verzoek om toepassing van onder-
grondse riolering heeft de goedkeuring van gedeputeerde staten nodig.

8. ENERGIE

Onderzoek en rapportage
Binnen 1 jaar na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster ter
goedkeuring een bedrijfsenergieplan aan gedeputeerde staten te overleggen en vervolgens
iedere vier jaar een geactualiseerde versie daarvan.
Het bedrijfsenergieplan dient ten minste te bevatten:
a. een beschrijving van de processen;

b. een beschrijving van de energiehuishouding (waarmee tenminste 90% van het energie-
gebruik wordt gedekt);

c. gerealiseerde energiebesparende projecten (maatregel en toelichting);
d. een overzicht van de gangbare relevante energiebesparende technieken en maatregelen

waarin nog niet is voorzien;
e. een overzicht van de mogelijke organisatorische en good-housekeeping-maatregelen die

leiden tot energiebesparing;

ln het plan dienen tenminste alle nog niet getroffen maatregelen met een terugverdientijd tot
en met 5 jaar te zijn verwoord. Als er maatregelen zijn die aan het criterium van terugverdie-
nen voldoen, maar die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan dient dit in het plan te wor-
den gemotiveerd.

De maatregelen dienen te worden onderverdeeld over de volgende categorieën:
. zekere maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden omdat aan alle randvoor-

waarden wordt voldaan;
. voorwaardelijke maatregelen, d.w.z. maatregelen die uitgevoerd worden, tenzij een duide-

lijk aangegeven randvoonruaarde niet vervuld wordt;
o onzekere maatregelen, d.w.z. maatregelen, waarvoor eerst nader onderzoek nodig is, al-

vorens besloten kan worden tot uitvoering. Welwordt aangegeven welke stappen geno-

men worden om de haalbaarheid te onderzoeken.
Per maatregel dient te worden aangegeven op welk tijdstip deze zal worden getroffen. Hierbij
is een zekere fasering in de tijd toegestaan.

Vergunninghoudster dient uitvoering te geven aan het goedgekeurde bedrijfsenergieplan
binnen de daarin opgenomen termijnen. Vergunninghouder mag een maatregel vervangen
door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, op voorwaarde dat de gelijkwaardig-
heid in het in voorschrift 8.1.1 bedoelde bedrijfsenergieplan wordt gemotiveerd. Onder gelijk-
waardig wordt verstaan dat de maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van
de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting die groter is dan van de
oorspronkel ijke m aatregel.

Gedurende de uitvoering van het bedrijfsenergieplan dient vergunninghoudster jaarlijks voor
1 april aan gedeputeerde staten te rapporteren over de voortgang van de uitvoering. Aange-
geven dient te worden welke maatregelen zijn uitgevoerd en in die gevallen, die niet volgens
plan zijn uitgevoerd, dient gemotiveerd te worden waarom niet. Verder dient aangegeven te
worden welke besparingsmaatregelen in het komende jaar zullen worden getroffen.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
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9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1. Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals
genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden

en moet voldoen aan de onderstaande voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS
15:2011
o Paragraaf 3.1. Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen

o Voorschriften 3.1.1 Vm 3.1.5;
. Paragraaf 3.2. Bouwkundige eisen aan een opslagvoorziening (m.u.v. brandveiligheids-

opslagkasten)

o Voorschriften 3.2.1 tlm 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12,
o Paragraaf 3.4. Stellingen

o Voorschrift 3.4.1 Vm 3.4.5;
. Paragraaf 3.9. Productopvang

o Voorschrift 3.9.1
. Paragraaf 3.10. Brandveiligheidsopslagkasten

o Voorschriften 3.10.1 Vm 3.10.3 en 3.10.5
o Paragraaf 3.11. Verpakking en etikettering

o Voorschrift 3.1 1.1 llm 3.11.4
. Paragaaf 3,12. Onverenigbare combinaties

o Voorschrift3.12.1
. Paragraaf 3.13. Gebruik opslagvoorziening

o Voorschrift 3.13.1 Vm 3.13.5
. Paragraaf 3.14.lncidenten met gemorste gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen

o Voorschrifl3.14.1Um 3.14.3
. Paragraaf 3.15. Rook- en vuurverbod, blustoestellen

o Voorschrift 3.15.1 Um 3.15.2
. Paragraaf 3.16. Veiligheidsignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies

o Voorschrift3.16.1 t/m 13.16.2
. Paragraaf 3.17 . Vakbekwaamheid

o Voorschrift 3.17.1

o Paragraaf 3.18. Journaal en registratie
o Voorschrift 3.18.1

o Paragraaf 3.21 . Toegangsdeuren en vluchtroutes
o Voorschrift3.21.1

9.1.2 Gasflessen
De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte
plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften,
voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2,6.1.3,6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS
15:2011.
- Paragraaf 6.1.2. Kenmerking en etikettering

- Voorschrift 6.1.2.
- Paragraaf 6.1.3. Keurmerken

- Voorschrift 6.1.3
- Paragraaf 6.2. Voorschriften voor de opslag van gasflessen

- Voorschrift6.2.1 tlm 6.2.3
- Voorschrift6.2.4.llm6.2.6
- Voorschrift6.2.7 tlm 6.2.18
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Paragraaf 6.3. Opslag van gasflessen in een brandveiligheidsopslagkast
- Voorschrift 6.3.1 Vm 6.3.7

ln afwijking van voorschrift6.2.4 Um 6.2.6 van de PGS 15:2011 kan volstaan worden met een
sprinklerinstallatie indien de aanwezige automatische sprinklerinstallatie is voorzien van een
geldig inspectiecertificaat, afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestel-
de Brandbeheersings- en Brandblussystemen. Het inspectiecertificaat dient onder accredita-
tie door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling te zijn afge-
geven.

Om tot een certificaat te komen, is het opstellen/aanwezigheid van een UitgangspuntenDo-
cument vereist, waarin tevens is aangetoond dat het een gelijkwaardig beschermingsniveau
biedt.

Onderhoud en Beheer: Sprinklerinstallatie
Periodiek, zoals in het UPD van de sprinklerinstallatie opgenomen, dient de brandbeveili-
gingsinstallatie door een daartoe geaccrediteerde inspectie-instelling gecontroleerd, geÏn-
specteerd en getest te worden. Hiervan dient een inspectierapport (onder accreditatie) opge-
steld te worden. Het inspectierapport alsmede het UPD dient binnen de inrichting aanwezig
te zijn en dient desgevraagd ter inzage te kunnen worden gegeven.

Elke 5 jaar dient het UPD door een geaccrediteerde inspectie-instelling op actualiteit te wor-
den beoordeeld die betrekking heeft op de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie
Eventueel door te voeren wijzigingen door wijzigingen van uitgangspunten en/of normen die-
nen aan het bevoegd gezag voorgelegd te worden.

IO. GELUID EN TRILLINGEN

9.1.3.

9.1.4

9.1.5.

10.1.

10.1.1

Algemeen
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Ln,,Lr) veroorzaakt door de in de inrichting aanwe-
zige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en

de daarin plaatsvindende activiteiten mag op de beoordelingpunten zoals genoemd in onder-
staand schema, niet meer bedragen dan:

* Een overzicht van de beoordelingspunten is gegeven in bijlage 2 bij deze beschikking.

De maximale geluidsniveaus (L¡'n""), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestel-
len en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de in voorschrift
10.1.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan:

- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

- 60 dB(A)tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

- 55 dB(A)tussen 23:00 en 07.00 uur (nachtperiode).

L¡r,rr Pêr periode in dB(A)Beoorde-
lingspunt

Omschrijving
07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

2 Bargres/Ekselerbrink 21.9 22.5 21.5

3 Bargeres/Brinkweg 29.6 30.3 29.1

4 Eigenhaardweg 36.3 36.4 36.0

t) DordsestraaUPr. Hendrikweg 31.4 31.9 31.2

7 DordsestraaUHet meerveld 36.4 37.0 36.4

8 DordsestraaUAn na Palownastr 33.6 33.8 33.3

9. DordsestraaUOude Meerdijk 24.9 25.0 24.7

10.1.2.



19

10.2. Maatregelenenvoorzieningen

10.2.1 Om aan het gestelde in de in voorschrift 10.1 .1 genoemde waarden te kunnen voldoen, moe-
ten maatregelen worden getroffen aan de koeltorens. De ventilatoren moeten inclusief tand-
wielkasten en motoren worden vervangen, zoals omschreven in $ 3 van het akoestisch rap-
port bijde aanvraag (rapport 10002, d.d.12 oktober 2012van Adviesbureau Vrancken). Ook
moeten de koelpakketten worden vervangen, de luchtdoorvoerpakketten vervangen door
RVS-lamellen en de geluiddempende matten opnieuw aangebracht.

10.2.2. Het geluidvermogenniveau Lw van de 4 nieuwe ventilatoren van de koeltorens mag in totaal
ten hoogste 4 x 86 = 92 dB(A) bedragen bij nominaal toerental en 4 x 84 = 90 dB(A) bij 80%
van het nominaal toerental.

10.2.3. Het equivalente geluidsniveau LAeq vanwege de 4 Balcke koeltorens na maatregelen mag
op de in voorschrift 10.1.1 genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan:

10.2.4. De in voorschrift 10.2.1 bedoelde maatregelen aan de koeltorens moeten uiterlijk op 1 juni
2014 zijn uitgevoerd. Op I december 2013 moeten de maatregelen aan ten minste 2van de
4 koeltorens zijn uitgevoerd.

10.2.5. ln añruijking van het gestelde in voorschrift 10.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelings-
niveau (Lnr,Lr) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, als-
mede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten tot respectievelijk
01-06-201 3 / 01-06-2014 niet meer bedragen dan:

L¡sq pêr periode in dB(A)Beoorde-

lingspunt
Omschrijving

07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

2. Bargres/Ekselerbrink 19 19 19

3 Bargeres/Brinkweg 26 26 26

4. Eigenhaardweg 35 35 35

6. DordsestraaUPr. Hendri kweg 30 30 30

7 DordsestraaUHet meerveld 35 35 35

8. DordsestraaUAnna Palownastr 33 33 32

9. DordsestraaUOude Meerdijk 23 23 23

L¡r,rr Pêr periode in dB(A)Beoorde-
lingspunt

Omschrijving
07.00 - 19.00 uur 19.00 - 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur

2 Bargres/Ekselerbrink 30t28 30128 30t28

3 Bargeres/Brinkweg 38/36 38/36 38/36

4. Eigenhaardweg 46144 46144 46t44

6. DordsestraaUPr. Hendrikweg 41t39 41140 41139

7 DordsestraaVHet meerveld 44t43 44143 44t43

I DordsestraaUAnna Palownastr 43142 43t42 43142

9. DordsestraaUOude Meerdijk 32131 32t31 32t31
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10.2.6. Uiterlijk op 30 september 2014 moet door middel van een akoestische rapportage worden
aangetoond dat aan de voorschrift 10.1 .1 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch
onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan gedeputeerde staten worden gerappor-

teerd.

10.2.7. De deuren in de buitengevels van de gebouwen moeten behoudens het onmiddellijk doorla-
ten van personen en goederen gesloten worden gehouden.

10.2.8. Van alle buiten opgestelde kristallisatoren mag er per etmaalperiode ten hoogste één gedu-
rende 25o/o van die periode in bedrijf zijn.

10.2.9. Het geluidvermogenniveau Lw van een kristallisator 102, 1O3 of 104 mag niet meer bedra-
gen dan 95 dB(A).

10.3.

10.3.1

11. LUCHT

Metingen en controle
Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maxi-
male geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden
volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", Llitgave 1999. De beoordelings-
hoogte is 5 meter.

11.1.

I 1.1 .1

Emissies van stoffen uit puntbronnen
De totale emissie van vluchtige organische stoffen vanuit de inrichting mag voor de hieronder
aangeven stoffen niet meer bedragen dan de aangegeven hoeveelheid in kilogrammem per
jaar:

- Aceetaldehyde 625 kg

- Glycol 5 kg

- Methanol 920 kg

11.1.2. Jaarlijks moet door middel van meting en berekeníng worden aangetoond dat aan de gestel-
de emissievrachteisen wordt voldaan. De bepaling van de emissie via het koeltorenwater
moet zijn gebaseerd op een tenminste tweemaandelijkse monstername en analyse van het
koeltorenwater. Voor de bepaling van de emissie via de kristallisator en de cycloon mag ge-
bruik worden gemaakt van de in de aanvraag opgenomen kentallen. De rapportage van de
meting en berekening moet jaarlijks voor 1 april aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

11.1.3. Deuitworpvandestoffenzoalsgenoemdinvoorschriftll.l.l moetdoorof inopdrachtvan
de vergunninghouder worden bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
Hiertoe overlegd vergunninghouder binnen 3 maanden na het in werking treden van deze
vergunning een meetplan ter beoordeling aan het bevoegd gezag waarin moet zijn beschre-
ven: meetfrequenties en meetmethoden (meetplaatsen, monstername, aantal monsters, ana-
lysemethode en kalibratie). De metingen moeten worden uitgevoerd onder representatieve
omstandigheden.
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12. PROCESVOERING

12.1. Algemeen

12.1.1 Binnen de inrichting moeten bedieningsvoorschriften of procedures van procesinstallaties

aanwezig zijn waarin ten minste de te volgen handelswijze is aangegeven voor:
a. het opstarten, het in bedrijf zijn en het stoppen van de installatie;
b. de te treffen maatregelen bij afiruijkende procesomstandigheden die tot een onveilige

situatie kunnen leiden.

12.1 .2. Bedoelde bedieningsvoorschriften moeten gedurende de procesvoering aanwezig zijn op een
plaats waar het proces wordt geregeld en moeten door daartoe aangewezen personeel wor-
den uitgevoerd.

12.2.

12.2.1

Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur
(Proces)alarmeringen moeten altijd duidelijk waarneembaar zijn voor het direct verantwoor-
delijk personeel.

12.2.2. (Proces)alarmeringen van installaties moeten zijn voorzien van regel- en beveiligingsappa-
ratuur, waardoor de erin uitgevoerde processen kunnen worden beheerst en de veilige wer-
king van de installaties is gewaarborgd.

12.2.3. Regel- en beveiligingsapparatuur van installaties moeten tijdig in het desbetreffende proces

ingrijpen alvorens ongewenste, niet-reguliere emissies naar de lucht plaatsvinden en moeten
in geval van storing automatisch een veilige stand innemen ("fail-safe").

12.2.4. Ter controle van de goede werking van de beveiligingsapparatuur en alarmeringen, met in-
begrip van beveiligingskleppen, dient vergunninghouder een inspectieschema op te stellen.

12.2.5. Het inspectieschema moet aanwezigzijn op de plaats waar het proces wordt geregeld of bij

de inspectiedienst of technische dienst.

12.2.6. De meet-, regel- of beveiligingsapparatuur moet zodanig zijn ontworpen en geplaatst, dat in-
spectie mogelijk is. Bij inspectie van de instrumentele beveiligingssystemen dient de veilige
bedrijfsvoering verzekerd te zijn.

12.2.7. lnspectie, reparaties en wijzigingen van beveiligingsapparatuur dienen te worden vastgelegd
in een register.

12.2.8. Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die niet of slecht functioneert moet direct worden ge-

repareerd of worden vervangen door deugdelijke apparatuur. Als de desbetreffende appara-
tuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen en aanleiding kan geven tot het ont-
staan van emissies, brandgevaarlijke of anderszins gevaarlijke situaties moet het proces

aanvullend worden bewaakt bijvoorbeeld in de vorm van (visueel) toezicht.

12.2.9. Bij toepassing van een computergestuurd procesbesturings- en beveiligingssysteem moet
daarnaast voor essentiële beveiligingen een onafhankelijk daarvan werkend beveiligingssys-
teem aanwezig zijn, zodat het beveiligingssysteem niet buiten werking kan raken door storin-
gen of fouten in de procesbesturing.

12.2.10. Procesbeveiligingen en interlocks moeten zodanig zijn beveiligd, dat deze alleen voor aan-
gewezen personeel toegankelijk zijn.
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13. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

13.1. Toetsingskadermilieu
13.2. lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk als be-
doeld in artikel 2.1,lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 214 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsge-

vonden.

13.3. Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14,\id 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;

- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1 , onder c, van de Wabo in acht genomen.

ln de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

13.4. Beste beschikbare technieken (BBT)

Algemeen
ln het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij

voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.
Daarbijwordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking ko-
mende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden
gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over
BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn industriële emissies (definitie in arti-
kel 1.1, eerste lid, van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die
worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid, van de Richtlijn industriële emissies. Dit
zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn indu-

striële emissies;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs be-

doeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit de-
ze Brefs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75

tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publica-
tieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de

lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.
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Concrete bepal í ng öesúe beschi kbare teeh nìeken
Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU
van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitge-
voerd. En wel de volgende:

4. Chemische industrie
Voor de doeleinden van dit deel wordt onder fabrícage in de zin van de categorieën activiteiten in dit
deel verstaan de fabricage van de in 4.1 tot en met 4.6 genoemde stoffen of groepen stoffen op indu-
striële schaal door chemische of biologische omzetting.
4.1. De fabricage van organisch-chemische producten, zoals:

h. kunststof materialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels), synthetische rubber,

Vanaf januari 2013 geldt een actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 5.10, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat:
- binnen een termijn van vier )aar na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van

de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie;
- de voorschriften van de omgevingsvergunning moeten worden getoetst aan de beste be-

schikbare technieken (BBT) die staan in deze(nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige rele-
vante BBT-docu menten);

- als niet wordt voldaan aan deze BBT's moeten de vergunningvoorschriften worden geactuali-

seerd en;

- moet de desbetreffende |PPC-installatie binnen de termijn van vier jaar gaan voldoen aan

deze geactualiseerde voorschriften.
De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepu-

bliceerd. Daarom zal bij IPPC-installaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn in-
dustriële emissies worden uitgeoefend, bepaald moet worden welke activiteit voor de desbetreffende
IPPC-installatie zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit.

Binnen deze inrichting vinden meerdere activiteiten uit bijlage '1 van de Richtlijn industriële emissies
plaats. Daarom is in overleg met de vergunninghoudster van de inrichting nagaan welke BBT-
conclusies relevant zijn voor de hoofdactiviteit en welke BBT-conclusies daarmee het startpunt zullen
worden van de (verplichte) actualisatie van de vergunning.

Dit betekent dat na publicatie van de Polymeren BBT conclusies in het publicatieblad van Europese
Unie de actualisatieplicht zal begrnnen.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij ver-
gunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij hettoetsen aan BBT-conclusies de actualiteit
hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de
BBT-conclusies hebben plaatsgevonden.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende

van toepassing zijnde BBT-conclusies (hoofdstuk5 uit de volgende BREF's):
- BREF Polymeren;
- BREF Koelsystemen;
- BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiëntie.
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Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende

informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage I van de Mor:

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012;
- NRB2012,Nederlandserichtlijnbodembescherming, maarl2012;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 201 1 ;

- Oplegnotitie BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling; augustus 2005;

- Oplegnotitie BREF industriële koelsystemen, februari 2009

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3
van het Bor. Hierover zijn de volgende bijzonderheden op te merken:
- Toepassrng van technieken die weinig afualstoffen veroorzaken

Strikt genomen kun je stellen dat het binnen de inrichting afvalstoffen worden bewerkt. Bij de
toegepaste technieken komen vrijwel geen afvalstoffen vrij, maar er worden reeds bestaande
afu a lstoffen om gezet tot secu ndaire grondstoffen.

- Aard, effecten en omvang van de betrokken emrssies

De aard, effecten en omvang van de emissies zijn in hoofdstuk 20 "Lucht" overwogen.
- No odzaak om het algemene effect van de emlssles op en de zslco's voor het milieu te voor-

komen of tot een minimum te beperken
De inrichting moet met het oog op vermindering van emissies en het beperken van de gevol-
gen voor het milieu maatregelen nemen teneinde de emissies en de risico's voor het milieu
tot een minimum te beperken. ln de ovenrvegingen met betrekking tot de verschillende mili-
euthema's komen we hierop terug.

- Noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken
Voor de overwegingen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en beperking van
de gevolgen daarvan wordt verwezen naar de overwegingen in hoofdstuk 18, "Externe Vei-
ligheid".

Gonclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, gelui-

demissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieu-
thema wordt ven¡vezen naat de desbetreffende paragraaf.

14. AFVALSTOFFEN

14.1. Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie
ln hoofdstuk '13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afualpreventie. Preventie van afval is een
van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ont-
staan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De afualstoffen die binnen de inrichting ontstaan zijn te onderscheiden in de volgende twee stromen
- Bedrijfsafval

o Papier en karton;
o Lege gebruikte granulaat Bigbags;

o Metalen;

o Huishoudelijk atual.
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Gevaarlijk atual

o Vervuilde poetsdoeken en handschoenen;
o Verzadigdeabsorptiemiddelen;
o Vervuilde isolatie;

o Afgewerkte olie uit werkplaatsen;

o Thermische olie.

De totale hoeveelheid af te voeren afvalstoffen geven geen aanleiding verdere preventiemaatregelen

te eisen. De afvalstoffen die ontstaan binnen de inrichting zijn inherent aan de grootte van het bedrijf
en het productieproces. ln de vergunning zíjn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot afual-
preventie.

Afvalscheiding
ln hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 speci-
fiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafual niet goed

mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstotfen die door alle bedrijven gescheiden

moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een
groot aantal bedrijfsspecifieke afualstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afualstoffen
te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkenntijs niet van hen

kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangege-
ven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan wor-
den gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom
redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen. ln de voorschriften van deze vergunning is
het scheid en va n afval stoffen voorgeschreven.

14.2. Ovenrvegingenvoorafvalverwerkers
Wij zijn van oordeel dat de grondstof (regranulaten) die Morssinkhof in Emmen binnen krijgt, gezien

moeten worden als afvalstoffen. ln Zeewolde wordt van kunststof hoogwaardig maalgoed, regranulaat
of compound gemaakt. Hiermee is het reinigingsproces nog niet afgerond.
Pas na de behandeling van de korrels in Emmen is het gehele recyclingproces afgerond. Dit maakt
dat de inrichting in Emmen als een afvalstoffenverwerker moet worden gezien.

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescher-
ming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de
zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet
worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening
houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de
Wm (artikel 10.14 van de Wm). ln het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afualstoffenbeleid neergelegd .

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een

omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in

de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
a. preventie;

b. voorbereiding voor hergebruik;
c. recycling;

d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. veilige verwijdering.
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Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor spe-
cifieke afvalstoffen.

ln het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunning-
aanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de desbetref-
fende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat
uit verschillende be- en ven¡verkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke be-
werkingsstappen een vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag is Sectorplan 1 1, Kunststof, zoals genoemd in bijlage 4 van het LAP
van toepassing.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten
ln de aanvraag is weergegeven dat Morssinkhof Plastics Emmen BV zorgt voor de nacondensatie van
grondstoffen regranulaat of compound (jurdisch gezien nog afvalstoffen) Deze grondstoffen zijn af-
komstig van Morssinkhof Plastics.Zeewolde. De grondstoffen worden verder verwerkt in een droger,
waarbij het product een bepaalde viscositeit krijgt die voldoet aan de eisen van de klant.

De verdere verwerking van de desbetreffende grondstoffen is getoetst aan het desbetreffende sector-
plan uit het LAP. De minimumstandaard voor de be- en venverking van kunststofafual is nuttige toe-
passing in de vorm van materiaalhergebruik. De verdere veruverking bij Morssinkhof Plastics Emmen
is ten behoeve nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Geconcludeerd wordt hiermee
dat voldaan wordt aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC
ln het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie-
en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(AO/|C) moet beschikken. ln het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting
acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. ln de AO/IC is vastgelegd hoe door tech-
nische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting
kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is geen beschrijving van het AV-beleid en de AO/lC gevoegd van Morssinkhof opge-
nomen. Om de risico's voor het verwerkingsproces te beheersen, dient een afvalverwerker duidelijk
aan te geven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afval-
stoffen op welke manier binnen het bedrijf worden ven¡verkt (verwerkingsbeleid). Dit acceptatie- en
verwerkingsbeleid bevat dus de voorwaarden waaronder afvalstoffen door de verwerker worden geac-

cepteerd en verwerkt. Met een dergelijk beleid kan de vergunningaanvrager aan de vergunningverle-
ner aantonen dat de risico's van acceptatie en verwerking van afvalstoffen voldoende worden be-
heerst. Het doel van de AO/lC is om door technische, administratieve en organisatorische maatrege-
len en systematische aandacht voor de beheersing van de relevante processen binnen een bedrijf te
waarborgen en risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Nu is bij Morssinkhof sprake van een vrij eenduidige homogene afualstroom (grondstoffen) afkomstig
van één leverancier, de vestiging van Morssinkhof in Zeewolde. Ook de veruuerkingsmethode de na-
condensatie in de drogers is steeds éénzelfde proces. Het acceptatie- en veruverkingsbeleid als de
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AO/IC zal dan ook minder omvangr¡jk zijn dan bij een afualverwerker die verschillende soorten afval-
stromen verwerk op verschillende wijzen.

Op basis van het vorenstaande dient Morssinkhof een AV-beleid en/of AO/IC te overhandigen aan het
bevoegd gezag. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als be-
voegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is
vereist.

Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlij-
ke afualstoffen. Echter, zijn inrichtingen waar uitsluitend het opslaan, overslaan, bewerken, veruverken

of het verrichten van een combinatie van deze handelingen met betrekking tot schone kunststoffen
plaatsvindt uitgezonderd van de meldplicht. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het
van belang om toch registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). ln deze vergunning zijn dan
ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (af-
val)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/lC zijn geen extra registratievoor-
schriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer
(artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm).

Conclusie
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten met de opgenomen
voorschriften in deze vergunning in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en

daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

15. AFVALWATER

15.1. Afvalwaterstromen
Bij Morssinkhof komen de onderstaande afvalwaterstromen vrij:

1 . Huishoudelijk afvalwater. Deze lozing valt onder afdeling 2.1 van het Activiteitenbesluit. Aan
deze lozing worden in deze beschikking dan ook geen voorschriften verbonden.

2. Thermisch verontreinigd koelwater waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. Deze lozing valt onder
paragraaf 3.1.5. van het Activiteitenbesluit. Aan deze lozing worden in deze beschikking dan ook
geen voorschriften verbonden.

3. Niet verontreinigd hemelwater. Deze lozing valt onder paragraa'f 3.1.3 het Activiteitenbesluit. Aan
deze lozing worden in deze beschikking dan ook geen voorschriften verbonden.

4. Verontreinigd hemelwater afkomstig van het dak waar de koeltorens zich op bevinden. Deze lo-
zing valt niet onder algemene regels. Aan deze lozing worden in deze beschikking voorschriften
verbonden.

5. Spoelwater afkomstig van het schoonmaken van drogers en opslagbunkers. Deze lozing valt
niet onder algemene regels. Aan deze lozing worden in deze beschikking voorschriften verbon-
den.

6. Spoelwater afkomstig van de wasplaats. Deze lozing valt niet onder algemene regels. Aan deze
lozing worden in deze beschikking voorschriften verbonden.

7. Afvalwater afkomstig van de gaswasser. Deze lozing valt niet onder algemene regels. Aan deze
lozing worden in deze beschikking voorschriften verbonden.
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Met uitzondering het niet verontreinigd hemelwater (nummer 3), worden alle afvalwaterstromen via
twee aansluitpunten geloosd via het vuilwaterriool en de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Emmtec
op het oppervlaktewaterlichaam Bargermeerkanaal, in beheer bij het waterschap Velt en Vecht.

De voorzieningen

Voorafgaand aan de lozing zijn er geen zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig

Door Morssinkhof zijn ter beperking van de hoeveelheid te lozen afualstoffen en ter beperking van de
gevolgen van calamiteiten verschillende procesgeïntegreerde maatregelen getroffen zoals bemonste-
ringsprocedures. Tevens heeft Morssinkhof diverse maatregelen genomen om de hoeveelheid te lo-
zen afualwater te beperken zoals onder andere het vervangen van de vacuümpompen.

15.2. Kader beoordeling lozing
Afvalwater mag slechts op de riolering en een zuiveringstechnisch werk worden gebracht indien door
de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking van de riolering niet wordt belemmerd;
- de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
- de verwerkbaarheid van het riool - en zuiveringsslib niet nadelig wordt beïnvloed.
Het begrip "doelmatige werking" kan betrekking hebben op zowel technologische aspecten als op

doelmatige exploitatie. Om dit te bewerkstelligen zijn de onderstaande toetsingskaders van belang.

Alge me ne Beoord el i ngsmethod ie k
Voor de beoordeling van stoffen en mengsels met betrekking tot de waterbezwaarlijkheid wordt ge-

bruikgemaakt van de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) zoals deze is vastgesteld in dit BBT-
document. De ABM hanteert de parameters en criteria uit de Europese regelgeving voor stoffen en

mengsels. De ABM deelt de te lozen stoffen en mengsels in op grond van eigenschappen op een
transparante en eenduidige wijze. Vervolgens geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeper-
kende maatregelen bij een bepaalde stof of mengsel, gelet op de eigenschappen, wenselijk zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het verboden bepaalde gewasbe-
schermingsmiddelen of biociden in Nederland toe te passen, als dat middel niet op grond van deze
wet is toegelaten. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vindt plaats door een
verzelfstandigd bestuursorgaan: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en

biociden (hierna: het Ctgb). Als onderdeel van de toelatingsbeoordeling wordt aandacht besteed aan
de te veruvachten schadelijke effecten op waterorganismen. Bij de toelatingsbeoordeling wordt geen

rekening gehouden met de normen die gelden in het waterkwaliteitsbeleid, noch met de specifieke
eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water. Een middel moet in overeenstemming zijn met het
wettelijk gebruiksvoorschrift behorende tot het product. Dit wordt getoetst.

Monitoring (verplichting tot meting, bemonstering, analyse en rapportage)

Morssinkhof heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van de lozing. De algemene
beginselen van monitoring zijn beschreven in de BREF monitoring. De redenen voor monitoring zijn:
- om te controleren of de emissies binnen de voorgeschreven emissiegrenswaarden liggen;
- om de bijdrage van een specifieke installatie aan de milieuverontreiniging in het algemeen te

bepalen door bijvoorbeeld periodieke milieurapportages aan bestuursorganen.
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15.3. Beoordeling

Beoordel i ng kwa ntite it
ln de aanvraag is een contract tussen Morssinkhof en de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) vast-
gesteld dat er vanuit de inrichting maximaal 17,4 m3 per uur aan afvalwater mag worden geloosd.

Hierbij is door Emmtec aandacht besteed aan de hydraulische capaciteit van dit riool. Wij hebben ge-

toetst of de te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater voldoende is. Het is aannemelijk dat er geen hoge-
re afuoer zal plaats vinden dan de voorgeschreven maximale afvoer 17,4 m3 per uur. Er zijn geen be-
zr¡tarcn tegen deze indirecte lozing.

Be oord e I i ng per lozi ng sact iv ite it
De nummering van de afualwaterstromen die hieronder zijn weergeven corresponderen met de op-
somming gegeven in paragraaf 15.1.

Afualwaterstroom 4

Het verontreinigd hemelwater is afkomstig van het gedeelte van het platte dak waarop de koeltorens
zich bevinden. lncidenteel vindt er overstort plaats van verontreinigd koelwater vanuit de koeltoren. Dit
koelwater bevat anti schuimmiddel, zeep, anti corrosiemiddel, organische biocide en chloorbleekloog.
Het verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het vuilwaterriool van Emmtec.

Afualwaterstroom 5

Het spoelwater komt vrij uit het reinigingsproces van de discontinue drogers. Afhankelijk van schoon-
maakprocedures en type productovergangen wordt het reinigingsproces vorm gegeven. Een realis-
tische inschatting is circa 3 keer per droger per jaar, dus totaal circa 1 14 keer (38 drogers). Dit gebeurt
met natronloog en met 10 Janitol (een verdunde zeepoplossing). Tijdens het uitkoken vinden er geen

emissies plaats. De temperatuur is dan maximaal 95"C. Zowel de verdunde Janitol-oplossing als de
verdunde natronloogoplossing wordt indirect geloosd naar het vuilwaterriool van Emmtec.

Afualwaterstroom 6

Het spoelwater afkomstig van de spuit-/wasplaats wordt gebruikt om korven die verstopt raken schoon
te spoelen. De put waarin het spoelwater wordt opgevangen, bevat een afsluiter voordat er een lozing
plaats kan vinden. lncidenteel (circa 3 keer per jaar) wordt er visueel olie waargenomen als drijflaag
op het spoelwater dat is opgevangen in de put. lndien dit het geval is, wordt het water niet geloosd op
het vuilwaterriool van Emmtec maar op een intermediate bulk container (lBC) en afgevoerd naar een
erkend inzamelaar (SITA). Er worden geen stoffen toegevoegd tijdens dit proces. Normaliter wordt het
spoelwater afkomstig van de spuit-/wasplaats geloosd op het vuilwaterriool van Emmtec.

Afualwaterstroom 7
Bij het kristalliseringsproces kan aceetaldehyde in gasvorm vrijkomen. Aceetaldehyde laat zich ge-

makkelijk in water oplossen. De dampen worden uit de kristallisator gezogen en in een gaswasser ge-

bracht. Het afualwater uit de gaswasser, met het daarin opgenomen aceetaldehyde wordt geloosd op
het vuilwaterriool van Emmtec. ln de waterzuivering wordt de stof verder afgebroken en geneutrali-

seerd.

S a m e n ste I I i ng afv a lwaterstro me n

Morssinkhof gebruikt totaal organisch koolstof (hierna: TOC) als maat voor de verontreinigingen in het
afvalwater. Normaal gesproken wordt het chemisch zuurstof verbruik (hierna: CZV) gebruikt als maat
voor de verontreinigingen in het afvalwater. Een alternatieve methode, die sneller en minder milieu-
belastend is dan hetCZV, is de TOC. Om het CZV te vervangen door de TOC, zal een eenduidige re-
latie moeten bestaan tussen het CZV en het TOC-gehalte. Deze relatie kan een CZVlTOC-verhouding
zijn, maar ook een lineair verband tussen beide waarden. De aanvraag bevat onvoldoende informatie
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om te bepalen of TOC een goede en betrouwbare maat is voor het CZV. Daarom nemen wij een on-
derzoekplicht op in de voorschriften.

Gezien de samenstelling en omvang van de lozing, in combinatie met een onderzoeksplicht naar het

CZVfiOC-verhouding, stellen wij een lozingseis voor TOC. Naast TOC stellen wij een lozingseis voor
zuurgraad en onopgeloste stoffen ter bescherming van het riool of de daarbij behorende apparatuur.

AWZI Emmtec
Een aantal lozingen vinden plaats op de bedrijfsriolering naar de AWZI van Emmtec. De lozing vanuit
de AWZI op het oppervlaktewater is geregeld in vergunningen 99-62, die op 2l september 2000 en

04-37, die op 21 maart 200ô aan Emmtec zijn verleend. Voor Emmtec is het belangrijk dat zij de sa-
menstelling en hoeveelheid afvalwater van Morssinkhof op een doelmatig manier kan veruverken op

de eigen AWZI en daarmee aan hun vergunningsvoorschriften kunnen voldoen. Omdat de AWZI niet
in beheer is van het waterschap, kunnen wij geen uitspraken doen over de doelmatige werking van de
AWZI van Emmtec. Wel zijn wij van mening dat de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van het watersysteem zijn gewaarborgd in de vergunningen die aan Emmtec zijn
verleend.

Beoordelinq stoffen en menosels (ABM)

Uit de aanvraag blijkt dat de sanering van de aangevraagde stoffen en mengsels overeenkomt met de

voorgeschreven saneringsinspanning en dat met het gebruik ervan in de aangegeven hoeveelheden
wordt ingestemd.

Beoordelinq qewasbescherminqsmiddelen en biociden (CTGB)

Uit de aanvraag blijkt dat Nalco 2510 (toelatingsnummer 11678 N) wordt gebruikt. Dit middel is uitslui-
tend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën en schimmels in koelwatersystemen. Dit uit-
sluitend met inachtneming van het gestelde onder "dosering en toedieningswijze". Het middel dient te
worden toegevoegd via een geautomatiseerd doseringsysteem.

Dosering en toedieningswijze voor een recirculerend koelwatersysteem waar sprake van is bij

Morssinkhof is als volgt:
- aanvangsdosering (continue en discontinue methode), voeg 0,005 tot 0,01 liter middel toe per m3

systeemvolume. Herhaal dit tot het systeem onder controle is;

- onderhoudsdosering, voeg 0,0025 tot 0,01 liter middel toe per m3 systeemvolume. Stel de dose-
ring zodanig in dat het systeem onder controle blijft.

Afkoppelen

Uit de aanvraag blijkt dat een deel van het dakoppervlak van Morssinkhof niet is afgekoppeld. Het be-

treft het gedeelte van het dak waar de koeltorens op zijn geplaatst. ln het vooroverleg is mondeling

toegelicht dat er met een zekere regelmaat overstort plaatsvindt vanuit de koeltorens op het dak van
Morssinkhof. Deze overstort kan middelen bevatten die zijn toegevoegd aan het koelwatersysteem,
met als classificatie "giftig voor waterorganismen". Deze mogelijke kans op verontreiniging van af-
stromend hemelwater en dus het oppervlaktewater, het relatief kleine debiet dat vrij komt op dit dak-
oppervlak heeft ons doen besluiten dat de lozing niet hoeft plaats te vinden op het aanwezige hemel-
waterriool maar geloosd mag worden naar het vuilwaterriool zoals in de huidige situatie. Mede omdat
ook de lozing effluent van het hemelwater- als het vuilwaterriool plaatsvindt op het Bargermeerkanaal.

ln beide gevallen worden de waterstromen toegevoegd aan het plaatselijke watersysteem.

Monitorinq
De in de aanwaag omschreven wijze van monitoring voldoet aan de eisen van de BREF-monitoring.
Dit is geconcretiseerd door middel van een intern vuilwaterriool bewakingssysteem waarin bemonste-
ringsprocedures zijn opgenomen.
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Milieuiaarverslaq en looboek

Het bedrijf levert ieder jaar een elektronisch milieu jaarverslag (E-MJV) op aan het bevoegd gezag

met daarin de milieurelevante informatie aangaande de inrichting

Meldinq calamiteiten en onoevallen voorvallen

Op grond van de Wet milieubeheer is het bedrijf verplicht calamiteiten en ongewone voorvallen te mel-
den bij het bevoegd gezag. Hiervoor zijn dan ook geen voorschriften in de huidige vergunning opge-
nomen.

Morssinkhof loost het afvalwater op de afvalwaterzuivering van Emmtec Services BV. Lozingen van
Morssinkhof boven de lozingseisen kunnen van invloed zijn op de doelmatige werking van de zuive-
ring en hiermee ook op de oppervlaktewaterkwaliteit. Ter bescherming van de doelmatige werking van

de zuivering en om eventueel adequaat maatregelen te kunnen nemen bij de zuivering hebben wij in
de voorschriften opgenomen dat Morssinkhof bij een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze ge-

beurtenis, waarbij de vergunde lozingsnormen afwijkt dit meld aan Emmtec Services BV.

15.4. Gonclusie
Wanneer de aanvrager, Morssinkhof, zich houdt aan de in de aanvraag beschreven wijze van lozing
en/of uitvoering van de activiteiten en aan de vergunning verbonden voorschriften, constateren wij dat
de aangevraagde lozing van afvalwater:
. de doelmatige werking van de riolering niet belemmerd;
. de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk niet belemmerd;
. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt;
¡ de venrverkbaarheid van het riool- en zuiveringsslib niet nadelig wordt be'invloed.

16. BODEM

16,1. Het kader voor de bescherming van de bodem
Het in werking hebben van een inrichting zou kunnen leiden tot bodemverontreiniging. Om dit te voor-
komen, zijn in afdeling2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en afdeling 2.1 van de bijbe-
horende Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) voorschriften opgenomen met betrekking tot:
. het voorkomen van bodemverontreiniging tijdens het in werking zijn van de inrichting (bodembe-

scherming);
. de bodemkwaliteit bij aanvang van de activiteiten (nulsituatie-onderzoek);
. de bodemkwaliteit bij het beëindigen van de activiteiten (eindsituatie-onderzoek).

Voor een inrichting waar een IPPC-|nstallatie aanwezig is, gelden deze voorschriften voor de gehele

inrichting (zie ook hierover bij Samenhang met overige wet- en regelgeving). Omdat Morssinkhof BV
een inrichting is waartoe een IPPC-|nstallatie behoort, gelden de voorschriften uit afdeling 2.4 van het
Abm en afdeling 2.1 van de Arm voor de gehele inrichting van Morssinkhof

16.2. Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
lndien in een ínrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, is in het Abm voorgeschreven

dat maatregelen moeten worden genomen waarmee een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

ln afdeling 2.1van de Arm is voor specifieke situaties uitgewerkt aan welke eisen bodembeschermen-

de voorzieningen en maatregelen moeten voldoen.
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Onder een verwaarloosbaar risico wordt conform het Abm verstaan een situatie als bedoeld in de Ne-
deriandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) waarin door een goede afstemming van voorzie-
ningen en maatregelen (cvm, combinatie van voorzieningen en maatregelen) het ontstaan of de toe-
name van een verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatie-onderzoek zo
veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij het herstel van de bodem redelijkenruijs mogelijk is. Dit be-
tekent dat conform de NRB een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd door het toepassen van de
juiste cvm bij de activiteiten. Deze cvm's zijn per activiteit beschreven in bijlage I van de NRB 2012.
De in de NRB voorgeschreven cvm wordt beschouwd als BBT.

Voor Morssinkhof BV betekent dit dat voor de gehele inrichting een verwaarloosbaar risico moet wor-
den gerealiseerd door het voldoen aan de relevante voorschriften uit afdeling 2.1 van de Arm en door
toepassing van de in de NRB 2012 genoemde cvm.

Tenslotte merken wij nog op dat in de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling BBT worden genoemd

ter voorkoming van het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afualwater en de behandeling
van afvalwater.

ln dit verband worden bovengrondse rioleringen voor proceswater tot het punt waar zich de appara-
tuur bevindt waarin de eindbehandeling plaatsvindt als BBT aangemerkt, tenzij die vanwege klimato-
logische omstandigheden niet realiseerbaar zijn. De reden daarvoor is dat bij bovengrondse systemen
het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is.

ln paragraaf 4.3.1 van de BREF wordt opgemerkt dat in veel chemische bedrijven de riolering onder-
gronds ligt. Het onmiddellijk bovengronds leggen wordt niet reëel geacht. Er wordt geopperd om riole-
ringen gefaseerd bovengronds te leggen op het moment dat er aanpassingen van de fabriek of het rio-
leringssysteem nodig zijn.

Wij merken op dat bij Morssinkhof BV het rioleringssysteem ondergronds ligt. ln de voorschriften wor-
den eisen gesteld aan eventueel nieuw aan te leggen rioleringen. Hiermee wordt naar onze mening op
dit moment voldoende invulling gegeven aan de BBT, zoals genoemd in bovenstaande BREF.
lndien er aanpassingen van de fabriek of het rioleringssysteem noodzakelijk zijn, dan zal de situatie
opn ieuw worden getoetst.

16.3, Nulsituatieonderzoek
HetAbm geeft in artikel 2.11,|id 2, de mogelijkheid dat het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift
opneemt om een onderzoek naar de bodemkwaliteit (nulsituatieonderzoek) te verlangen bij een ver-
andering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert het
nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen.

Er is in deze vergunning geen maatwerkvoorschrift opgenomen voor het bepalen van de nulsituatie,
omdat uit de aanvraag blijk dat ten gevolge van de activiteiten binnen inrichting de kans op verontrei-
niging van de bodem nihil is

Voor het Emmtec-terrein is op 2 oktober 2002 een bodemkwaliteitskaart vastgesteld door de gemeen-

te Emmen (kenmerk 02.64437, d.d. 2 oktober 2002). Het doel van deze bodemkwaliteitskaart is de

mogelijkheid gebruik te kunnen maken van de Vrijstellingsregeling grondverzet. Deze bodemkwali-
teitskaart dient als basis voor de nulsituatie van de bodemkwaliteit van de inrichting en moet dus wor-
den gezien als het rapport als bedoeld in art'2J1, lid 4, onder a, van het activiteitenbesluit. Een aantal
verdachte (reeds verontreinigde) deellocaties is uitgesloten van deze bodemkwaliteitskaart. Voor de

locatie van Morssinkhof betreft het locaties 7, Verfwaterbak FDl. Uit de aanvraag is niet af te leiden
wat de bodemkwaliteit ter plaatse van deze deellocatie is. Echter, de activiteiten die Morssinkhof ter
plaatse van deze deellocatie uitvoert te weten: opslag van oudpapier en bigbags, geeft geen aanlei-
ding om een onderzoek naar de bodemkwaliteit uit te voeren met behulp van een maatwerkvoor-
schrift.
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16.4. Eindsituatieonderzoek
ln het Abm is in artikel 2.11,\id 3, voorgeschreven dat bij beëindiging van de inrichting een rapport met
de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit moet worden opgesteld en worden toege-
zonden naar het bevoegd gezag.lndien blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden, moeten op
basis van artikel 13 van Wet bodembescherming maatregelen worden genomen.

17. ENERGIE

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. Jaar-
lijks wordt ca. 14.000 MWh elektriciteit gebruikt en ca. 50.000 ton stoom. Daarnaast wordt ook ca. 14

miljoen m3 perslucht gebruikt. ln het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de
milieuvergunning" worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgas-
equivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als
energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschik-
bare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

Op grond van de aanvraag, getoetst aan de BREF Polymeren en de BREF Energie-efficiency, gaan

wij er vooralsnog van uit dat met betrekking tot energie-efficiency BBT wordt toegepast. Echter, gezien

de omvang van het aangegeven energiegebruik en het feit dat er geen besparingsonderzoek is uitge-
voerd, zijn wij van mening dat door middel van energieonderzoek verder moet worden onderbouwd of
er nog besparingsmogelijkheden zijn. Dit wordt ook onderbouwd door de in het Besluit Algemene Re-
gels lnrichtingen Milieubeheer gehanteerde criteria. Gezien de omvang van het energiegebruik en de
ontwikkelingen in de technologie achten wij het, naar analogie van de Meerjaren Afspraak Energie-
efficiency, ook opportuun dat dit onderzoek vierjaarlijks wordt herhaald.
De verplichting vierjaarlijks energieonderzoek uit te (laten) voeren is vastgelegd in de voorschriften
behorend bij dit besluit.

Mede op basis hiervan bestaat uit oogpunt van energie-efficiency geen belemmering de gevraagde
vergu nning te verlenen.

18. EXTERNE VEILIGHEID

18.1. Algemeen
Bij Morssinkhof zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig, zoals koelwater additieven, oliën en gasfles-

sen. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de
aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door
het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stof-
fen PGS 15 (zie paragraaf 18.6).

18.2. RegistratiebesluiURegeling provinciale risicokaart
Op 30 maarl2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan
welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moe-
ten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden op-
genomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempel-
waardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico lnventarisatie. Morssinkhof BV valt niet onder
de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling; na afronding van de vergunningprocedure
worden geen gegevens in het risicoregister geactualiseerd.
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18.3, Warenwetbesluitdrukapparatuur
Bij Morssinkhof is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar.

Voor deze installatie gelden de eisen zoals die venvoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur.
Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de in-
gebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de
maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat
in deze vergunning geen nadere eisen gesteld (mogen) worden.

18.4. Relatie met Atex
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de
Arbowet en het Arbo-besluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name
om het explosie veiligheidsdocument, de Rl&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de ge-

varenzone-indeling.

Sfofexp/osr'e

Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en

zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Morssinkhof BV bestaat in de opslagsilo's of in de nabijheid
daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen en ronddwarrelend stof de kans dat dit stof tot ont-
branding of ontsteking wordt gebracht.

Met betrekking tot het ontploffingsgevaar moet Morssinkhof voldoen aan de verplichtingen die hier
voor gelden in het kader van de Arbo-wet en het Arbo-besluit (ATEX). Morssinkhof heeft hiervoor de
benodigde voorzieningen getroffen. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze
reden worden ten aanzien van ontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden

18.5. (lntern)bedrijfsnoodplan
ln de Arbo-wetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het
Arbo-besluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook
verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instan-
ties (er moet dus zelf om gevraagd worden). ln artikel 2.0 c van de Arbo-regeling is geregeld wat er
tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage ll van de regeling). Ge-
zien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan
deze vergunning verbonden.

18.6. Op- en overslag gevaarlijke stoffen
Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatie-
reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en

milieu wordt gerealiseerd . Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als BBT-documenten in de Mor (voor-

heen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten).

Bij Morssinkhof vindt er op-, en overslag plaats van diverse (smeer)oliën, koelwateradditieven en gas-

sen. De maximale hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn, zijn in de
aanvraag vermeld. Omdat dit deel van de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning gelden deze als
maximale hoeveelheden. De maximale hoeveelheden zijn daarom niet in de voorschriften vermeld.
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Gassen
De opslag van gasflessen vindt plaats in de werkplaats op de vierde verdieping en op de begane
grond tegen de gevel onder een overkapping. Op de begane grond is een opslagruimte gemaakt (bui-

ten tegen de gevel) voor de gasflessen voor het lassen. Het betreffen stalen flessen met argon en

zuurstof. Tevens wordt hier de voorraad LPG wisseltanks van de vorkheftrucks opgeslagen. ln de

werkplaats op de vierde verdieping worden de laskarren opgeslagen maximaal 6 laskarren. Een over-
zicht van de hoeveelheden is opgenomen in de aanvraag.

Op de opslag van gassen is de PGS 15 (2011 versie 1 .0 december 2011) hoofdstuk 6 "Opslag van
gasflessen" van toepassing. De relevante voorschriften uit de PGS 15 zijn vastgelegd in de vergun-
ning. ln voorschrift 6.2.4. van de PGS is voorgeschreven dat als de opslag van gasflessen tegen de
gevel van een tot de inrichting behorende bouwwerk is geplaatst deze gevel (wand) een brandwe-

rendheid moet hebben van ten minste 60 minuten. Het idee achter deze brandwerende gevel is het
voorkomen van opwarming door warmtestraling. Bij Morssinkhof is deze gevel niet 60 minuten brand-
werend, wel is er een sprinklerinstallatie aanwezig. Door de aanwezigheid van een adequate sprink-
lerinstallatie kan op een gelijkwaardige veilige manier uitvoering worden gegeven aan het desbetref-
fende voorschrift van de PGS 15. ln de voorschriften is opgenomen dat in afwijking van voorschrift
6.2.4 van de PGS binnen de inrichting ter plaatse een gecertificeerde sprinklerinstallatie aanwezig

dient te zijn. Ook zijn in de voorschriften eisen aan het onderhoud en beheer opgenomen. Voor een
gecertificeerd sprinklerinstallatie is een uitgangspuntendocument verreist. ln dit uitgangspuntendocu-
ment dient ook de gelijkwaardigheid van de sprinklerinstallatie te zijn aangetoond.

Koelwateradditieven

De door Morssinkhof gebruikte koelwateradditieven worden opgeslagen buiten de terreingrens van

Morssinkhof op het terrein van de firma Colbond. ln deze beschikking zijn dan ook geen voorschriften
met betrekking tot deze opslag opgenomen. Deze opslag dient meegenomen te worden rn de vergun-

ning van Bonar (voorheen Colbond).

Smeeroliën
De opslag van de verschillende smeer- en oliemiddelen zijn opgeslagen in de oliehoek op de vierde
verdieping, het smeerhok en de chemieopslag op de begane grond.

De gebruikte en opgeslagen smeermiddelen vallen niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. Deze

stoffen zijn met name een risico met betrekking tot het veroorzaken van bodemverontreiniging. Voor-

schriften met betrekking tot de bodembeschermende voorzieningen zijn geregeld in de rechtstreeks
werkende voorschriften uit het activiteitenbesluit (paragraaf 2.4 Bodem van het activiteitenbesluit).

18.7. Brandveiligheid
De verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brand-

slanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.ln de vergunning zijn dan ook geen voorschriften

hiervoor opgenomen. ln het kader van het project brandveiligheid op het Emmtec lndustry & Business

Park is voor de locatie een Masterplan Brandveiligheid opgesteld. ln dit Masterplan is aangegeven

hoe en wanneer op basis van gelijkwaardigheid aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 kan worden

voldaan. De brandveiligheid van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is geregeld in de PGS 15.

Hieruit zijn voorschriften opgenomen in het besluit.

18.8. Beoordeling en conclusie
Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de
inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels ge-

werkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een

ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.
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19. GELUID EN TRILLINGEN

19.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van Morssinkhof hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door de
inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport
van Adviesbureau Vrancken, project 10002 d.d. 12 oktober 2012 dat bij de aanvraag is gevoegd.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-
bij de inrichting volledig gebruikmaakt van de vergunde capaciteit in de desbetreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder
als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

19.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het bedrijf Morssinkhof ligt op het gezoneerde industrieterrein Bargermeer en specifiek op het
Emmtec lndustry and Business Park (EIBP) in de gemeente Emmen. De geluidzone rond het terrein
Bargermeer is op 6 oktober 1987 vastgesteld door gedeputeerde staten van Drenthe en op 24 april
1989 goedgekeurd door De Kroon.
Bij de beoordeling van de aanvraag nemen wij in ieder geval de voor het gezoneerde industrieterrein
geldende grenswaarden in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de geluidsbelasting (de

etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau) vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone
niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor elk van de woningen binnen de zone geldt
een grenswaarde voor de geluidsbelasting, hetzij de voorkeursgrenswaarde dan wel de door gedepu-
teerde staten of de Minister van VROM vastgestelde hogere grenswaarde, die kan variëren tussen 50

en 60 dB(A).

ln 2000 zijn afspraken gemaakt tussen de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en de vier belang-
rijkste bedrijven om het gehele EIBP te splitsen in zelfstandige bedrijven met elk hun eigen geluidruim-
te en bijbehorende geluidvoorschriften. Naar aanleiding van een verdere splitsing van bedrijven, zijn
de afspraken in 2002 aangevuld en liggen voor Diolen vast in het TNO-SSC rapport 2.129.798 d.d.

13 december 2002. ln het rapport "Actualisatie zonebeheer industrieterrein Bargermeer te Emmen",
kenmerk 2904/NAA/jd ftwl3 van 1 november 2005, zijn al deze afspraken nog eens vastgelegd. Vol-
gens bijlage 3 van het tussentijdse actualisatierapport van Diolen, rapport 2.233.536 van 15 maart
2006, is een deel van de korreltransportleiding (te weten bron 418) na 2003 overgedragen aan Well-
man (het huidige Cumapol): de bijdrage van deze bron is echter nihil.

Morssinkhof heeft een deel van het korrelbedrijf (FDl-K) van het voormalige Diolen overgenomen. Het
betreft - voor zover nu nog te achterhalen - de vroegere geluidsbronnen 20, 23-31,35, 37-39, 42-44
en 47-49 (zie tabel 4 uit het akoestisch rapport bij de aanvraag). Voor dit bedrijfsonderdeel waren in
het saneringsprogramma van het industrieterrein (1997) de volgende maatregelen opgenomen:
- bron 25: Vgx 2'13'14'verdieping - aanbrengen leidingisolatie + omkasting, reductie 15 dB;
- bron 26-27: Balcke koeltorens - vervangen ventilatoren, reductie 6 dB;

- bron 28-31: Balcke koeltorens - geluiddempende matten voor vallend water, reductie 8 dB;
- bron 37: ontstoffingsinstallatie BGD - aanbrengen leidingisolatie, reductie 15 dB;

- bron 47: deuropening 3" verdieping - deur sluiten, reductie 15 dB.

Vanwege het faillissement van Diolen is het in 2006 niet gelukt om deze afspraken in 2006 vast te
leggen in de vergunning, die op dat moment aan het bedrijf zou worden verleend. Deze afspraken
worden daarom nu vertaald in de geluidruimte van de vergunning.
Bij de geluidssanering is een reservering gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen. Deze toekomst-
reserveringen zijn bij vorengenoemde verdeling ook onder de bedrijven verdeeld. Voor zover deze
toekomstbronnen echter nog niet zijn benut voor concrete ontwikkelingen c.q. geluidsbronnen, nemen
wij deze geluidsruimte nu niet meer in de vergunning op.
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Onderstaande tabel geeft de vastgestelde grenswaarden, geldend voor het hele industrieterrein en het
geluidsbudget van Diolen volgens de gemaakte verdeling, geldend vanaf 1 januari 2003. Daarna geeft
de tabel het geluidsbudget van het Diolen-onderdeel FDI-K en vervolgens van het deel van FDI-K dat
door Morssinkhof is overgenomen exclusief de toekomstreserveringen. Laatstgenoemde waarden vor-
men de ruimte voor Morssinkhof.

Tabel: toelaatbare geluidsbelastingen op representatieve immissiepunten in dB(A) (lL-HR-13-01)

ln het akoestisch rapport bij de aanvraag is de geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode

aangegeven op de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten. De zonebewakings-
punten liggen op de vastgestelde 50 dB(A)-contour en bij relevante woningen binnen de zone.

Uit het rapport blijkt dat de belangrijkste bronnen worden gevormd door de 4 Balcke koeltorens. De
koeltorens zijn aan de noord- en westzijde voorzien van geluidsschermen. Ze maken in de huidige si-
tuatie meer geluid dan ten tijde van de sanering is vastgesteld. Deels zal dit worden veroorzaakt door-
dat het toerental waarop ze draaien (1.450 rpm) hoger is dan waarvan bij de sanering is uitgegaan.
Voor een ander deel doordat ze een deel van de tijd "droogdraaien", waarbij ze nog meer geluid ver-

oorzaken. Dit droogdraaien gebeurde tot nu toe om de algenaangroei in het koelmedium af te breken.
Uit navraag bij de leverancier is echter gebleken dat deze werkwijze hiervoor niet zinvol is en algen-
aangroei op andere manieren voorkomen kan worden. Deze praktijk wordt dan ook beëindigd. Verder
zullen de ventilatoren inclusief tandwielkasten en motoren worden vervangen door nieuwe, die ge-

luidarm zijn,langzaam draaien (nominaaltoerental 306 rpm) en frequentiegeregeld zijn.Deze voldoen
ruimschoots aan BBT. Bij een representatieve bedrijfssituatie draaien ze in de dag- en avondperiode

op het nominaal toerental en in de nachtperiode vanwege een lagere omgevingstemperatuur op 80%
daarvan. Met de nieuwe ventilatoren neemt de geluidsbelasting van de koeltorens ten opzichte van de
huidige situatie met 10 dB af en wordt bijna voldaan aan de saneringsdoelstelling voor de koeltorens.

Ook worden de koelpakketten vervangen, de luchtdoorvoerpakketten vervangen door RVS lamellen
en de geluiddempende matten opnieuw aangebracht. Door de maatregelen zal vermoedelijk de gelui-

duitstraling via de wanden en de roosters in de wanden ook nog afnemen. Met die afname is op dit
moment echter (veiligheidshalve) in de berekeningen nog geen rekening gehouden, maar vermoede-
lijkzal aan de saneringsdoelstelling voor de koeltorens worden voldaan. De maatregelen worden in
twee fasen van telkens 2 koeltorens uitgevoerd: fase I is op 1 juni 2013 gereed en fase 2 op I juni

2014. Na de maatregelen bepalen de koeltorens nog voor het grootste deelde geluidsbelasting van
Morssinkhof.

Het resterende deel van de geluidsbelasting wordt veroorzaakt door diverse bronnen. Bronnen met
nog enige bijdrage zijn het silonesUde korrelbunker, de aandrijving van de ontstoffingsinstallatie, drie
ventilatie-openingen, het pneumatisch lossen van vrachtauto's, drie kristallisatoren en een uitlaat. De
losinstallaties van de pneumatisch lossende auto's voldoen aan de stand der techniek. De kristallisa-

Representatief immissiepunt MTG
Geluidsbudget

Diolen
per 01 -01 -2003

Geluidsbudget
FDI-K van Diolen
per 01-01-2003

Geluidsbudget
Morssinkhof =

deel FDI-K en mi-
nus toekomst

44.9 41.32. Bargres/Ekselerbrink 55 33.8

3. Bargeres/Brinkweg 57 50.2 46.8 41.0

4. Eigenhaardweg 60 56.1 54.3 49.2

6. DordsestraaVPr. Hendrikweg 56 s1.3 49.0 42.6

7. DordsestraaUHet meerveld 59 54.8 54.0 47.9

8. DordsestraaUAnna Paolonastr 59 54.2 52.8 46.7

45.69. DordsestraaUOude Meerdijk 57 50.9 36.2
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toren op het dak worden zo weinig mogelijk gebruikt: van allemaal samen ten hoogste één gedurende
25o/o van de tijd. Door het aanleggen van transportleidingen in het gebouw hoeven ze voor het trans-
port van korrels niet meer te worden gebruikt. Deze maatregel wordt getroffen vóórdat deze vergun-
ning van kracht is. De deuren in de buitengevels worden gesloten gehouden en vormen daarom geen
gefuidsbronnen. Met de uitgevoerde en nog voorziene maatregelen past de inrichting ten aanzien van
geluid de beste beschikbare technieken toe.

Onderstaande tabel vat de resulterende geluidsbelastingen samen

Tabel:aangevraagde geluidsbelastingen op representatieve immissiepunten in dB(A) (HMRI-1999)

De geluidsbelasting van Morssinkhof bedraagt tot 1 juni 2013 ten hoogste 56 dB(A), tot 1 juni 2014len
hoogste 54 dB(A) en vanaf 1 juni2014 ten hoogste 46 dB(A) op relevante immissiepunten bijwonin-
gen binnen de zone en 31 dB(A) op de zonegrens. De belasting na 1 juni 2014 past overal binnen het
geluidsbudget van Morssinkhof.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluid-

immissie van de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven, past binnen de grenswaarden

van de Wet geluidhinder voor dit industrieterrein.

19.3. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen. Ervan uitgaande dat het totale aanwezige equivalente niveau van industrie, weg- en

railverkeer overal gelijk aan of hoger zal zijn dan het toegestane geluidsniveau van het industrieterrein
(de MTG), zullen de streefwaarden bij de dichtstbijzijnde woningen buiten het industrieterrein ten min-
ste 65, 60 en 55 dB(A) in achtereenvolgens de dag-, avond- en nachtperiode bedragen.

De inrichting veroorzaakt geluidpieken met laad- en losactiviteiten en werkzaamheden met de hef-
truck. Het maximale geluidsniveau zal volgens het rapport ten hoogste 55 dB(A) bedragen. Daarmee
voldoet het maximale geluidsniveau aan de streefwaarden.

19.4. lndirecte Hinder
lndirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar
de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden. Deze hinder wordt be-
oordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrich-
ting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29

februari 1996.

Representatief immissiepunt
Geluidsbudget

Morssinkhof
Gevraagde

ruimte Mors-

sinkhoftot 1

juni 2013

Gevraagde
ruimte Mors-

sinkhof 1 juni

2013 - 1 juni

2014

Gevraagde
ruimte Mors-

sinkhof
na 1 juni2014

2. Bargres/Ekselerbrink 33.8 39.6 38.3 31.5

3. Bargeres/Brinkweg 41.0 47.6 46.2 39.1

4. Eigenhaardweg 49.2 55.9 54.5 46.0

6. DordsestraaUPr. Hendrikweg 42.6 50.8 49.4 41.2

7. DordsestraaVHet meerveld 47.9 54.4 53.0 46.4

8. DordsestraaUAnna Paolonastr 46.7 53.2 51.8 43.3

9. DordsestraaUOude Meerdijk 36.2 42.4 41.O 34.7
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Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire genoem-
de grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een ge-
zoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom niet te
worden getoetst conform de jurisprudentie (o.a. dossier nr. E03.96.0906) van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. lndien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voor-

schriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken.

Het vrachtverkeer binnen het EIBP is in de akoestische modellen niet mee genomen conform de af-
spraak die tussen de gemeente, de bedrijven op het EIBP en de provincie zijn gemaakt. Het vracht-
verkeer van en naar Morssinkhof rijdt via de centrale zuidelijke ingang van het EIBP naar ontsluitings-
routes zoals de Rondweg. Vanaf de mini-rotonde Bargermeerweg/NijbrachUGlenarvanstraat is het
verkeer van en naar Morssinkhof opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Tussen Morssinkhof en

deze rotonde liggen langs dit traject geen woningen. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen
van (m iddel)voorschriften.

19,5. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig.
Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

19.6, Gonclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
m ilieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden voor de geluids-

belasting en de maximale geluidsniveaus zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van der-
den. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de door Morssinkhof gevraagde geluids-

ruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de ge-

luidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzie-
nrngen.

Het akoestisch onderzoek maakt geen deel uit van de vergunning,.vanwege de flexibiliteit van de ver-
gunnrng.

20. LUCHT

20.1. Algemeen beleid
Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van
beste beschikbare technieken (BBT) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieube-
heer (Wm). Als gevolg van de aangevraagde activiteiten ontstaan procesemissies die bestaan uit
vluchtige organische stoffen en stof.

20.2. Toetsingscriterialuchtemissies
Binnen deze inrichting vinden activiteiten plaats die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Richtlijn indu-
striële emissies. Daarom is getoetst aan de BREF Polymeren.
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Naast de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn voor de luchtemissies tevens de volgende BREFs
relevant:
- Afgas-enafvalwaterbehandeling;
- Monitoring.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor de installaties en processen binnen
de inrichting aanvullend de volgende aangewezen informatiedocumenten over BBT relevant voor het
bepalen van BBT:
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

Na de toetsing aan BBT en de NeR wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de bijlage 2 van de
Wm.

Algemene regels gelden naast de omgevingsvergunning (met de daarbij behorende regelingen). ln de
algemene regels zijn voor op- en overslag van inerte goederen, waartoe polymeerkorrels behoren,
emissiegrenswaarden naar lucht opgenomen.

Nederland heeft bij de implementatie van de Richtlijn industriële emissies in het Activiteitenbesluit voor
het vaststellen van de hoogte van de emissiegrenswaarden rekening gehouden met de emissieni-
veaus genoemd in de BREF's. Als uit de toetsing blijkt dat het BBT-niveau voor de desbetreffende in-
stallatie met betrekking tot een aspect dat tevens is vastgelegd in het Activiteitenbesluit, gelijkwaardig
is aan het BBT-niveau in de Activiteitenbesluit worden in de vergunning hieromtrent geen voorschrif-
ten opgenomen maar wordt verwezen naar de voorschriften in het Activiteitenbesluit.

20,3. Procesemissie
Ten gevolge van het doorcondenseren en het kristalliseren komen er binnen de inrichting emissies vrij
van aceetaldehyde, methanol, glycolen stof.
De emissie vanuit de tuimeldrogers wordt deels afgevangen in de condensor en voor een deel afge-
vangen in het koelwater. Via het koelwater en een cycloon worden de vluchtige organische stoffen en
ook een geringe hoeveelheid stof geëmitteerd.

De emissie van vluchtige organische stoffen vanuit de kristallisatoren wordt bijtwee van de vier kristal-
lisatoren afgevangen met een gaswasser, bij de twee op het dak opgestelde kristallisatoren wordt
deze gaswasser niet toegepast.

Vluchtige organische stoffen
Op grond van de NeR zijn de geëmitteerde stoffen aceetaldehyde, methanol en glycol ingedeeld in de
klasse vluchtige organische stoffen(gO). Aceetaldehyde valt in de klasse gO.1 en methanol en glycol
in de klasse 9O.2. Op de klasse gO is de sommatiebepaling van toepassing zodat bij een totale emis-
sie van genoemde stoffen van meer dan 500 g/h een emissie-eis van 50 mg/m3 van toepassing is. Dit
geldt tevens voor de afzonderlijke emissies van methanol en glycol. Voor aceetaldehyde geldt dat als
de emissie hiervan meer bedraagt dan 100 g/h een emissie-eis van 20 mg/m3 van toepassing is.

Jaarlijks worden vanuit de inrichting in totaal ca. 1.550 kg vluchtige organische stoffen (VOS) geëmit-

teerd. Deze emissie komt min of meer gelijk verdeeld over het jaar vrij. Dit betekent dat vanuit de in-
richting per uur gemiddeld 180 g VOS wordt geëmitteerd hetgeen betekent dat de totale emissie van
VOS de grensmassastroom van 5009/h niet overschrijdt en een emissie-eis niet van toepassing is. Dit
geldt ook voor de afzonderlijke emissies van glycol en methanol. Voor aceetaldehyde geldt dat hier-
van per uur ca. 70 g wordt geëmitteerd zodat ook hier de grensmassastroom van 100 g/h niet wordt
overschreden en een emissie-eis niet van toepassing is.

Voor stoffen waarvoor in de BREF BBT-geassocieerde emissieniveaus staan is voor de desbetreffen-
de sector bepaald dat deze moeten worden beschouwd als relevant. ln principe moeten voor deze
stoffen emissiegrenswaarden aan de vergunning worden verbonden. Bijtoetsing aan BBT dient
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gekeken te worden naar de van toepassing zijnde BBT voor polymeren. Ten aanzien van de emissie
van vluchtige organische stoffen is als BBT omschreven dat deze moeten worden afgevangen en ver-
volgens worden teruggewonnen dan welworden vernietigd. ln hoofdstuk 12van de BREF Polymeren
wordt echter aangegeven dat de noodzaak voor het behandelen van de afgassen afhankelijk is van de
vracht en de concentratie aan vluchtige organische stoffen in de afgassen.
Mede vanwege het feit dat aan de toetsingscriteria van de NeR wordt voldaan, zijn wij van mening dat
voldaan wordt aan het BBT-criterium. ln de voorschriften zijn emissiegrenswaarden in de vorm van
jaarvrachten vastgelegd.

Sfof
Vanuit de cycloon na de tuimeldroger wordt per jaar ca.50 g stof geëmitteerd in een concentratie van
0,4 mg/m3. Deze hoeveelheid is dermate gering dat voldaan wordt aan BBT en geen aanvullende
eisen noodzakelijk zijn.

Stof inerte goederen

Bij het (pneumatisch) transport van kunststofkorrels ontstaat stof door slijtage van de korrels. Aange-
zien kunststofkorrels vallen onder de categorie inerte goederen (S2) hebben wij de aangevraagde
emissies/maatregelen getoetst aan paragraaf 3.4.3. van het Activiteitenbesluit dat van toepassing is
op het opslaan en overslaan van inerte goederen.

Hieruit is gebleken dat de aangevraagde emissies/maatregelen in het Activiteitenbesluit voor het op-
slaan en overslaan van inerte goederen voor deze installatie als BBT kunnen worden beschouwd.
Daarom worden voor de opslag van deze inerte goederen geen voorschriften aan de omgevingsver-
gunning verbonden maar dient de installatie te voldoen aan de voorschriften in paragraaf 3.4.3 van het
Activiteitenbesluit.

Laswerkzaamheden

Overeenkomstig de NeR en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten-

besluit) en de bijbehorende Regeling, is het bij een verbruik van meer dan 6.500 kilogram lastoe-
voegmateriaal en -elektroden per jaar, noodzakelijk maatregelen te treffen om de emissie van stof en
rook te beperken. Het verbruik bij Morssinkhof dermate beperkt dat het niet noodzakelijk is maatrege-
len te treffen.

20.4. Gontroleren van emissies
Monitoring van emissies dient drie doelen, die elk hun eigen specifieke eisen aan het monitoren stel-
len:

- als controle op de goede werking van installaties en eventuele emissiebeperkende voorzieningen
en of aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan;

- een vergelijking te kunnen maken met de met de beste beschikbare technieken geassocieerde

emissieniveaus;
- ter vaststelling van de jaarvracht.

Wij hebben voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de controle van de emissie
van vluchtige organische stoffen. De voorschriften zijn gebaseerd op de daarvoor bestemde systema-
tiek van de BBT-conclusies en paragraaf 3.7 van de NeR.
De uitkomsten van de controle moeten jaarlijks worden gerapporteerd.

20.5. Toetsenaanluchtkwaliteitseisen
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide,
stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PMro), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door
ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefini-

eerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PMro fractie voor arseen, cadmium,
nikkel en benzo(a)pyreen.
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De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit200T (R812007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit
die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehan-
teerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag
worden overschreden. De RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing
van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

ln beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks over-
schrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage
van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bij-
drage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunning-
verlening.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de
buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventue-
le lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de
activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan

de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm.
Aangezien het hier een aanvraag van een revisievergunning betreft en er geen sprake is van de uit-
breiding van de emissie van stoffen, wordt de bijdrage van de inricht geacht te zijn opgenomen in de
achtergrondconcentratie ter plaatse. Ter plaatse wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden.

2'1. VERRUIMDE REIKWIJDTE

2'1.1. Preventie

Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de "verruimde reikwijdte". Dit betekent onder meer dat de
aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen.

21.2. Waterverbruik
De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt
dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswa-

ter moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit
noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden
voorkomen.

De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten
voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van af-
valwater bevorderen.

Het richtinggevend relevantiecríterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m3op
jaarbasis. Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het
drinkwaterverbruik hebben gesteld. Bij Morssinkhof wordt alleen drinkwater gebruikt voor huishoudelijk
gebruik. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrek-
king tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

21.3. Verkeer en vervoer
Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de
verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag.
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Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel be-
zoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. De te hanteren relevantiecriterium

zijn hierbij:

a. 100 werknemers en/of;

b. 500 bezoekers/dag en/of;

c. 2.000.000 transportkilometers/jaar voor verladers en uitbesteed vervoer en/of;

d. 1.000.000 eigen transportkilometers/jaarvoor eigen vervoerders.

Goederenvervoer
ln de vergunningaanvraag zijn de veruvachte transportbewegingen weergegeven. Daarurt blijkt dat
grond- en hulpstoffen worden aangevoerd per vrachtauto. Ook de afualstoffen en producten worden

afgevoerd per vrachtauto. Per jaar vinden er bij volledige productie naar schatting 5.280 aan- en af-
voerbewegingen plaats. Het aantal kilometers dat door de verladers wordt gereden wordt in de aan-
vraag ingeschat op 100.000 km. Gezien het aantal kilometers wat gereden wordt, achten wij het niet

zinvol om met betrekking tot goederenvervoer voorschriften op te nemen.

Personenvervoer
Het aantal medewerkers van Mossinkhof BV te Emmen is ongeveer 38. Gezien het geringe aantal
medewerkers achten wij het niet zinvol om met betrekking tot personenvervoer voorschriften op te
nemen.

Wij zijn op basis van vorenstaande van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften
met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen.

22. OVERIGE ASPECTEN

22.1. Artikel 2.22lid 3 Wabo jo. artikel 5,7 lid I Bor
Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kun-

nen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbe-

eindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn voorschriften in deze
vergunnrng opgenomen.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7, lid l, Bor), zijn voor-
schriften in deze vergunning opgenomen.

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de
inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te be-
perken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (arti-

kel 5.7, lid 1, Bor) deze vergunning voorschriften opgenomen . Deze voorschriften blijven gedurende

3 jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

22.2. Milieuzorgsysteem
Morssinkhof BV heeft een totaal KAM management systeem geïmplementeerd in het bedrijf. Hierin

zijn afspraken, procedures en werkinstructies vastgelegd op het gebied van de beheersing van kwali-

teits-, milieu- en Arbo-aspecten binnen het bedrijf en met betrekking tot de productieprocessen

22.3. REACH

De nieuwe Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verorde-

ning (EC) 190712006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordeningen over
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stoffen. Per 1 juli 2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieuge-

vaarl ijke stoffen (Wms) vervallen.

REACH werkt rechtstreeks, Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen be-
staat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.

Polymeren zijn vooralsnog vrijgesteld van de registratie- en beoordelingsplicht. Polymeren kunnen

echter wel vallen onder de autorisatieplicht en beperkingen bij het gebruik in de handel brengen.

REACH bevat autorisatie en restrictie bepalingen voor de zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen
(Substances of Very High Concern, SVHC). Autorisatie is een verbod op het gebruik of in de handel
brengen voor een bepaald gebruik tenzij de Europese Commissie daarvoor toestemming heeft ver-
leend. Autorisaties worden voor een specifiek gebruik verleend per fabrikant, importeur en/of down-
streamgebruiker en zijn gebonden aan herbeoordeling binnen een bepaalde termijn.

Restricties zijn maatregelen ter beperking van de productie, het in de handel brengen of het gebruik
van stoffen als zodanig, in een preparaat of in een voorwerp. De beperkingen zijn bedoeld als een
"vangnet" om de risico's te beheersen die niet door de andere REACH-processen worden ondervan-
gen. Die restricties gelden per stof, mengsel of voorwerp voor het hele grondgebied van de EU. Auto-
risatie en restrictie kunnen ook van toepassing zijn op niet-geregistreerde of niet-registratieplichtige
stoffen.

ln het kader van deze vergunning is door ons nagegaan of er voor Polyethyleentereftalaat (PET) spra-
ke is van een autorisatieplicht (bijlage XIV REACH) of restricties(bijlage XVll REACH). Hieruit blijkt dat
deze stof niet voorkomt in de desbetreffende bijlagen van het REACH. REACH werkt rechtstreeks, de
inrichting moet voldoen aan de (mogelijk toekomstige) verplichtingen uit REACH.
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behorende bij het beslult

betreffende de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de lnrlchttng

Morssinkhof Plastics Emmen BV te Emmen
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Bijlage I BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten

of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is
zich te ontdoen, of moet ontdoen.

A&V-BELEID

Acceptatie- en verwerkingsbeleid

Om de risico's voor het verwerkingsproces te beheersen, dient een afvalverwerker duidelijk aan te ge-
ven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op
welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid).

AO/IC-BELEID

Een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/lC)

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelselvan buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat en trottoirkolken, gootelemen-
ten, verzamelputten en ínstallaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de
opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

lnzameling, vervoer, nuttige toepassing en venivijdering van afualstoffen, met inbegrip van het toezicht
op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van
afval stoffen ha ndelaars en afvalstoffen m akelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technie-
ken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken,

te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in
aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting be-
hoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland

of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de in-
richting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en

de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de
aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden

eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten

buiten beschouwing gelaten.
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BODEMBESCHERM ENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling ge-

richt op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of
toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedrei-
gende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescher-

ming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen

sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemnsrco.

BREF:

Referentiedocument waarin over een ondenverp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschre-
ven.

CUR-RAPPORT 196:

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.

CURi/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Plan Bodembeschermende Voorzienin-
gen.

CURYPBV-AANBEVELI NG 44:

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzien ingen

CUR/PBV-AANBEVELING 51 :

M il ieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen

CURYPBV-AANBEVELI NG 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunst-
stof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulk-
containers (lBC's).

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
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EQUTVALENT GELUTDSN TVEAU (LAEa):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een be-
paalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en
68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Bouwbesluit.

GELUTDSNTVEAU rN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de ln-
ternationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

De hoeveelheid geur in de leefomgeving. Dit is de geurconcentratie uitgedrukt in Europese odourunits
per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel).

G EVAARL IJ KE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage lll bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke

eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van
de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien,

doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt
voor hetzelfde doel als dat waarvoor zijwaren bedoeld.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingeza-
melde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afual.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau)
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LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSN IVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, ín de loop van een be-
paalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding me-
ten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDN IVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand "fast", verminderd met de meteo-
correctieterm Cm. De meterstand "fast" komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MEETPROTOCOL VOOR LEKVERLI EZEN:

Rapport nummer 15 van maarl2004 uit de rapportagereeks Milieumonitor van het RIVM

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (ver-

schillende) afvalstoffen.

NEN:

Een door de Stíchting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en
nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.0B0.05,
januari 2009.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte

NEN 6671:

Afvalwater en slib - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën
en vetten - Soxhlet extractie.

NEN 6672:

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vet-
ten - Directe extractie.
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NEN 6672/C1:

Afualwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vet-
ten - Directe extractie. Correctieblad.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie lnstituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 13725:

Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie

NEN-EN 14181:

Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen

NEN-EN 15259:

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meet-
locaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NEN-EN 1825.1 :

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscon-
trole.

NEN-EN 1825-2:

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering
en onderhoud.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geTmplementeerde norm van de lnternational

Organisation for Standardization (lSO) en/of de lnternational Electrotechnical Commission (lEC) die
door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-EN-ISOIIEC 17020:

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

NEN-EN-ISOIIEC 17025:

Algemene eisen voor de bekwaamheid van de beproevings- en kalibratielaboratoria

NEN.ISO:

Door de lnternational Organisation for Standardization (lSO) uitgegeven norm die door het Nederlands
Normalisatie-lnstituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-tSO 10523:

Water - Bepaling van de pH.
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NEN-|SO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-|SO 22743tC1:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afualstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de
betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor
een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaarge-
maakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage ll bij

de kaderrichtl ijnafvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan
een inzamelaar, vervoerder, handelaar, bewerker of venruerker.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afualwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.

OVERSLAAN:
- Het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden

aangevoerd en daarna door voertuigen worden verdergetransporteerd, of andersom.
- Het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar

grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of
wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen.

- Het stallen van met afual geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vracht-
wagen op een inrichting.

PERCENTIELWAARDE:

Deze waarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere (uurgemiddelde) concentratie niet
wordt overschreden.

PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:
- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van

de levensduur van producten;

- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke ge-

zondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stotfen in materialen en producten.
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REFERENTIENIVEAU:

De hoogste waarde van de onder 1 . en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit

bepa I i n g referentien iveau periode (Stcrt. 1 982, 1 62).

- het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95%
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

- het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10

dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeer-
bronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertui-
gen gedurende die periode.

RENDABELE MAATREGELEN:
Naar keuze van de inrichting ofwel:
- maatregelen die een terugverdíentijd hebben van vijf jaar of minder, of
- maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%

SBR-RICHTLIJN B:

Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting
Bouwresearch.
Dit deelvan meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van ge-

bouwtrillingen. ln dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van

het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn

bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.

STUIFGEVOELIGE GOEDEREN:
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof
en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve
producten de volgende klasse-indeling gehanteerd:

- 51: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- 52: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- 53: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
- 54: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
- S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Bijlage 4.6 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst

moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een personen-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande
voorbereidende handelingen.
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VERWIJDERING:

Elke handeling met afualstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval

behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CURI/PBV-aanbeveling 44
(overeenkomstig Activiteitenbeslu it).

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opge-
ruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Barim).

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:

Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de
specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing
van dit besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS
geldt.

VMAX:

Maximale trill ingssterkte

VOS:

Vluchtige Organische Stoffen; stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer

VPER:

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode.

WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:

Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afual en Energie (lnfomil

april 2006, kenmerk 3lM06PDO10 PREVENTIE).

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd
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Bijlage 2 LOZINGSPUNTEN
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BIJLAGE 3 LIGGING BEOORDELINGSPUNTEN GELUID blad 1 van I
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