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1 INLEIDING 

 
DSM Advanced Polyesters Emmen B.V. (hierna te noemen: DSM AP) is gevestigd op het Emmtec 
Industry & Business Park aan de 1e Bokslootweg 17 te Emmen en produceert polymeren. 
 
In de vigerende Omgevingsvergunning van DSM AP is opgenomen dat de emissie van vluchtige 
organische stoffen dient te worden gereduceerd tot 8 ton/jaar voor 1 januari 2015. De emissies die worden 
veroorzaakt door de Batch Polymerization Units (BPU) dienen daarom te worden gereinigd middels een 
nageschakelde techniek.  
 
In de feasibility fase van het project is een inventarisatie gemaakt van mogelijke nageschakelde 
technieken die een oplossing kunnen geven op het emissie profiel van de DAP fabriek. De volgende 
technieken zijn hierin beoordeeld:, condensatie, verbranding of absorptie. In de development fase zijn 
deze principes verder onderzocht op hun toepasbaarheid. Leidend in dit onderzoek zijn geweest de 
eigenschappen van de stoffen en de grote verschillen in volume stromen in de tijd gezien. Het productie 
proces kenmerkt zich door kortstondige hoge volumestromen die met relatief hoge frequentie optreden. De 
volgende conclusies zijn getrokken: 
 
• Condensatie: Te complex gezien de eigenschappen van de te emitteren stoffen. Dit door de grote 

verschillen in condensatie temperatuur en stolpunten. Bovendien leiden de grote verschillen in volume 
stromen tot een overdesign van de apparatuur. 

• Verbranding: Bestudeerd is de mogelijkheid van het toepassen van een RTO (Regenerative Thermal 
Oxidation) unit. De grote verschillen in volume stromen leiden tot een overdesign in de apparatuur. 
Deze apparatuur werd daardoor extreem duur. De apparatuur is technisch complex en heeft jaarlijks 
onderhoud nodig van meerdere dagen en daarbij zal de fabriek stilgelegd moeten worden 

• Adsorptie door gebruik van scrubber: Eenvoudig principe dat zich kenmerkt door een hoge 
betrouwbaarheid. Nadeel is het hoge waterverbruik. Dit is ondervangen door een reeds bestaande 
waterstroom te hergebruiken. De geabsorbeerde stoffen zijn bovendien zeer goed afbreekbaar in de 
aanwezige AWZI (van Emmtec) alvorens lozing plaats vindt op het oppervlakte water. 

 
Na intern onderzoek is besloten om een scrubber te plaatsen aan de zuidzijde van het BPU gebouw. 
 
Deze verandering is niet milieuneutraal omdat de afvalwaterstroom van de totale inrichting door de extra 
lozing uit de scrubber zal wijzigen (qua samenstelling en debiet). Hiervoor dient een veranderings-
vergunning te worden aangevraagd. 
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2 ALGEMENE GEGEVENS 

2.1 Gegevens inrichting 

DSM Advanced Polyesters Emmen 
KVK nummer: 14046189  Vestigingsnummer: 000019658028 
Adres:    1e Bokslootweg 17 p 

7821 AT Emmen 
Postadres:    Postbus 2019, 7801 CA Emmen 
Telefoon:    0591 – 693320 
Fax:     0591 – 693322 
 
Verantwoordelijke inrichting: J. van Leur (Site manager) 
 
Contactpersoon inrichting:  N. Matijsen (SHE manager) 
Telefoon:    0591–693318 
E-mail:    nathalie.matijsen@dsm.com 
 

2.2 Gegevens contactpersoon DSM AP 

Contactpersoon aanvraag:  G. de Boer (project manager) 
Telefoon:    06 – 22420549 
E-mail:    ger.boer-de@dsm.com 
 

2.3 Gegevens gewenste verandering 

In deze rapportage wordt een verandering van de werking van de inrichting op de vigerende 
Omgevingsvergunning (voorheen Wm-vergunning), aangevraagd. Het betreft een wijziging die betrekking 
heeft op de emissiereductie van vluchtige organische stoffen. Deze emissiereductie is voorgeschreven in 
de vigerende Omgevingsvergunning. Ten behoeve van deze reductie wordt een scrubber geplaatst. Deze 
scrubber zal de VOS-emissie van de inrichting tot het vergunde niveau reduceren. Door de scrubber zal de 
afvalwaterlozing op de AWZI van Emmtec veranderen qua debiet en samenstelling. 
 

2.4 Huidige vergunningensituatie 

DSM AP heeft voor haar activiteiten (productie van polymeren) de volgende vergunning: 
• Omgevingsvergunning (Wm revisievergunning) d.d. 23 mei 2011, kenmerk MO/2011004299. 

mailto:nathalie.matijsen@dsm.com
mailto:dennis.lubbers@dsm.com
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2.5 Externe veiligheid 

Ten gevolge van de huidige wijziging wordt er geen opslag gecreëerd van stoffen die onder het BRZO 
vallen. DSM AP slaat binnen de inrichting geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op. Grond- en 
hulpstoffen die DSM AP gebruikt worden opgeslagen bij Emmtec Services. 
 
Met betrekking tot het Besluit externe veiligheid inrichting (BEVI) geldt dat DSM AP niet wordt 
geclassificeerd als risicovolle inrichting op grond van artikel 2 lid 1 van het BEVI. Ten gevolge van de 
huidige wijziging treden er geen veranderingen op in deze situatie. 
 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het BRZO en het BEVI niet van toepassing worden 
als gevolg van deze verandering. 
 

2.6 Milieu-effectrapport (Mer) 

De productie van polymeren is vermeld in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder 
Besluit m.e.r.) te weten: 
 
1. onderdeel D, nummer 21.6 "De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische 

installatie….". 
2. onderdeel D, nummer 25.1 "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor 

de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten" in de gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een inrichting met de opslag capaciteit van 150.000 m3 of meer. 

 
 Ad 1) 
Er is sprake van een wijziging van de inrichting, maar de verwerkingscapaciteit verandert niet ten opzichte 
van de nu vergunde situatie. De voorgenomen wijziging (plaatsen scrubber) beoogt een reductie van 
emissie en voldoet aan BBT. Daarom hoeft op basis van dit onderdeel geen beoordeling van de m.e.r.-
plicht te worden gedaan.  
 
Ad 2) 
Er is sprake van een wijziging van de inrichting bestemd voor de opslag van chemische producten, maar 
de totale opslagcapaciteit is minder dan 150.000 m3. Daarom hoeft op basis van dit onderdeel geen 
beoordeling van de m.e.r.-plicht te worden gedaan. 
 
De nieuwe activiteit is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig en niet m.e.r-plichtig op grond van het Besluit 
milieueffectrapportage. 
 

2.7 Milieubeschermingsgebied 

De inrichting is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen in 
het POP en in de POV. 
 

2.8 Coördinatie 

Deze aanvraag betreft een verandering op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Het betreft het veranderen van een inrichting (milieudeel) en het bouwen van een installatie 
(bouwdeel). Het bouwdeel van de Omgevingsvergunning wordt gelijktijdig met het milieudeel 
aangevraagd. 
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3 DE SITUERING, INDELING EN UITVOERING VAN DE INRICHTING 

3.1 Situering van de inrichting 

De DSM AP productielocatie is gevestigd op het terrein van Emmtec Industry and Business Park (EI&BP). 
Het terrein is onderdeel van het industrieterrein Bargermeer. Dit industrieterrein is gelegen aan de 
zuidzijde van Emmen. De begrenzingen van het Emmtec-terrein worden gevormd door: 

• Noordzijde: De Bokslootdwarsweg. 
• Oostzijde: Het Bargermeerkanaal. 
• Zuidzijde: Bedrijven van het bedrijventerrein en de Rondweg. 
• Westzijde: Bedrijven van het bedrijventerrein Nijbracht en de Spoorlijn Emmen-Coevorden-

Zwolle. 
 
Het DSM AP-deel op deze Emmtec-locatie wordt begrensd door: 

• Noordzijde: Utilities Emmtec. 
• Oostzijde: Het Bargermeerkanaal . 
• Zuidzijde: Bedrijven van het naastgelegen bedrijventerrein en de Rondweg. 
• Westzijde: Cumapol. 

 

 
 
Kadaster gegevens 
Kadastrale gemeente Emmen, sectie F, nummer: 13300 (zie ook Bijlage 1). 
 

3.2 Bestemmingsplan 

Op het terrein van de inrichting is de beheersverordening “Emmen, Bargermeer industrie- en 
bedrijventerrein” van toepassing. Deze beheersverordening is op 4 juli 2013 vastgesteld. Het terrein van 
de inrichting ligt in het besluitvlak “Bestaand Gebied” en het Sub-vlak “Bedrijfsdoeleinden categorie B". 
Categorie B staat voor respectievelijk zware en middelzware industrieën en/of bedrijfsactiviteiten met een 
bouwhoogte tot maximaal 50 meter. De aangevraagde activiteiten passen binnen de beheersverordening. 
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3.3 Indeling en uitvoering van de inrichting 

De wijziging heeft betrekking op de nieuw te plaatsen scubber en de buffertank voor het waswater aan de 
zuidzijde van het BPU gebouw van DSM AP. 
 

 
 

Figuur 1 – Schematisch 3D model  
 
 
 
 
 
 
 

buffertank waswater 

scrubber 

BPU gebouw 
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4 BESCHRIJVING VAN DE VERANDERING VAN DE INRICHTING 

4.1 Nieuwe activiteit - Scrubber  

Om te kunnen (blijven) voldoen aan de huidige Omgevingsvergunning van DSM AP dient de emissie van 
vluchtige organische stoffen te worden gereduceerd. De emissies die worden veroorzaakt door de BPU’s  
dienen te worden gereinigd door een nageschakelde techniek. Deze emissiereductie is al voorgeschreven 
in de huidige omgevingsvergunning. Hiervoor wordt nu een scrubber geplaatst aan de zuidzijde van het 
productiegebouw (BPU).  
 
Hieronder een schematische weergave van de nieuwe scrubber en de aan te sluiten emmissiepunten. 
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4.2 Buffertank waswater scrubber 

Het koelwater van de extrusie (koeling polymeerdraden) wordt gebruikt als waswater in de scrubber. Het 
water dat, in batches vrijkomt bij de koeling van de polymeerdraden, zal worden gebufferd in een 
buffertank van 50 m3 (80% vulling is 40m3water) voor het gebruik in de scrubber. Dit water zal, indien er te 
weinig koelwater voorhanden is, worden aangevuld met ontijzerd water (OY-water) afkomstig van Emmtec 
Services (zie ook 5.1 Watergebruik). De 50 m3 buffertank (met 40m3 water) wordt geplaatst naast de 
scrubber (zie ook Figuur 1). 
 

4.3 Organisatorische aspecten 

Organisatorisch zullen er geen wijzigingen plaatsvinden.  
 

4.4 Capaciteit van de inrichting 

De capaciteit van de inrichting zal niet veranderen. 
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5 WATER 

5.1 Watergebruik 

In de vigerende Omgevingsvergunning van DSM AP zijn de volgende lozingen/waterstromen opgenomen: 
1. niet verontreinigd hemelwater van daken en straten;  
2. afvalwater van extrusie: koeling polymeerdraden; 
3. spuiwater koeltorens;  
4. verontreinigd hemelwater van tankputten en verlaadplaatsen;  
5. spui van wateringpomp omestering;  
6. afvalwater van uitspuiten reactoren;  
7. afvalwater van de glycolregeneratie 

 
Het water dat gebruikt zal worden in de scrubber zal voor een grootse deel bestaan uit het water afkomstig 
van de tweede afvalwaterstroom (afvalwater van extrusie: koeling polymeerdraden). Het water dat, in 
batches, vrijkomt bij de koeling van de polymeerdraden, zal worden gebufferd in een 50m3 buffertank (80% 
vulling is 40m3 water) voor gebruik in de scrubber. Het debiet aan waswater wat nodig is in de scrubber is 
ongeveer 23 m3/uur. Het jaarlijks verbruik zal ongeveer 200.000 m3 zijn. 
 
Indien er niet voldoende water voorhanden is bestaat de mogelijkheid om ontijzerd water (OY-water) te 
gebruiken afkomstig van Emmtec Services. Ook dit water zal dan in de nieuwe buffertank worden 
opgeslagen. Emmtec Services produceert dit ontijzerd water door zuivering van grondwater. De 
verhouding koelwater – OY-water zal, volgens de huidige inzichten, ongeveer 80 – 20 % zijn.  
 
Het te gebruiken koelwater wordt nu nog afgevoerd naar het schoonwaterriool van Emmtec Services. De 
warmtevrachtlozing vanuit het schoonwaterriool naar het oppervlaktewater is in de vergunning van 
Emmtec Services, en het Activiteitenbesluit, geregeld. In afweging met het warmtevrachtvoorschrift van 
Emmtec Services en het doelmatig beheer van afvalwater (onder andere dat er geen vermenging of 
verdunning van afvalwater mag optreden) is in de vigerende Omgevingsvergunning van DSM AP een 
lozingseis van maximaal 30 graden Celsius gesteld. Door het gebruik van deze waterstroom in de 
scrubber zal de totale warmtevracht van de lozing van DSM AP en daardoor ook die van Emmtec Services 
ongeveer met een factor 10 verminderen.  
 

5.2 Afvalwater 

Het afvalwater dat vrijkomt uit de scrubber zal, via een afvoerleiding van Emmtec Services, uiteindelijk 
worden geloosd op de AWZI van Emmtec Services. Deze leiding is geen onderdeel van de inrichting DSM 
AP. Direct naast de scrubber staan twee elektrische pompen opgesteld die het afvalwater lozen in de 
leiding van Emmtec Services (zie ook Figuur 2 - lozingspunt waswater scrubber). 
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Figuur 2 - Lozingspunt waswater scrubber (aansluiting op Emmtec leiding) 
 
 

5.3 Lozing via AWZI Emmtec Services 

Vanuit de scrubber van DSM AP wordt er een constante stroom afvalwater geloosd van 23 m3/uur. De 
VOS componenten in het afvalwater zijn goed afbreekbaar en worden in de AWZI volledig afgebroken.  
 

Tabel 1 – VOS-componenten in het afvalwater van de scrubber 

Component 
gemiddelde emissie Emissie naar 

AWZI concentratie Debiet 
g/m3 kg/uur ton/jaar 

THF 
MeOH 

AA 
anderen 

357 
408 
23 

136 

7,60 
8,70 
0,50 
2,90 

66,58 
76,21 
4,38 

25,40 
 Totaal VOS 19,70 172,57 
 
De capaciteit van de AWZI is ruim voldoende om deze extra stroom aan te kunnen. In een laboratorium 
test (zie Bijlage 3) en in een praktijk test (zie Bijlage 4) is gebleken dat alle VOS componenten in het 
afvalwater van DSM AP goed worden afgebroken in de AWZI van Emmtec Services.  
 
Tevens heeft Emmtec Services in een brief (zie Bijlage 5) aangegeven dat er geen technische bezwaren 
zijn om het afvalwater van de scrubber van DSM AP te verwerken. 
 
In Bijlage 8 is het meet- en monsternameprogramma van deze afvalwaterstroom opgenomen. 

lozingspunt waswater 
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6 LUCHT 

6.1 Emissies 

Als gevolg van de geïnstalleerde scrubber zal een groot gedeelte van de vrijkomende VOS-emissie uit het 
proces van de BPU’s worden uitgewassen. Hiermee zal worden voldaan aan voorschrift 10.2.1 van de 
huidige omgevingsvergunning (d.d. 23 mei 2011, kenmerk MO/2011004299), namelijk een VOS-emissie 
van maximaal 8000 kg per jaar.  
 

6.1.1 Huidige emissies 

In de onderstaande tabel zijn de huidige (reeds vergunde) emissies weergegeven. Deze emissies zijn 
gebaseerd op metingen en model berekeningen. Er is hierbij rekening gehouden dat er nu 6 BPU’s in 
werking zijn met een maximale jaarproductie van 30.000 ton. Ook is een verschil tussen de gemiddelde 
emissie en de emissies die gedurende een korte tijd (enkele malen per dag, gedurende 3 minuten) 
plaatsvinden.  
 
Bij het ontwerp van de scrubber is er rekening gehouden met een theoretische piekemissie. Deze 
theoretische piekemissie zou plaats kunnen vinden als tegelijkertijd, bij meerdere BPU’s, deze kortdurende 
verhoogde emissie ineens vrij zou komen. Dit zal echter in de praktijk niet voorkomen, de batches in de 
BPU’s lopen niet synchroon en variëren ook per product.  
 

Tabel 2 - Huidige emissie gebaseerd op een productie volume van 30.000 ton/jaar 

Component 
piekemissie gemiddelde emissie 

kg/uur kg/uur ton/jaar 
THF 

MeOH 
AA 

glycol MEG 
DEG 
BDO 

ethanol 
2MDO 

1,4-dioxane 

75 
200 
40 
22 
0 

11 
0 

30 
0 

7,6 
8,7 
0,5 
0,5 
0,5 
1,6 

0,003 
0,3 

0,003 

66,6 
76,2 
4,4 
4,4 
4,4 

14,0 
0,03 
2,6 

0,03 
Totaal VOS 378 20 173 
 Gasflow incl. stikstof 2620 Nm3/uur 200 Nm3/uur  
 
De emissies in de tabel zijn exclusief de kleine emissie die ontstaat door uitdamping uit de aanwezige 
opslagtanks. De maatregelen die noodzakelijk zijn om deze kleine emissies uit de opslagtanks te 
reduceren, door ze aan te sluiten op de nieuwe scrubber, benodigen onevenredige investeringen. De 
hiervoor noodzakelijke aanpassingen zijn lange leidingen van de opslagtanks naar de scrubber die 
bovendien geïsoleerd en getraced (energie consumptie) moeten worden ter voorkoming van bevriezing bij 
winterse omstandigheden. Bovendien zullen deze leidingen mogelijk nieuwe problemen introduceren zoals 
verstopping en daarmee veiligheidsissues veroorzakend t.a.v. de tanks door te hoge druk.  
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6.1.2 Gewenste emissies per 1-1-2015 

In de huidige omgevingsvergunning is een reductie van VOS-emissies vastgelegd. Hierbij is rekening 
gehouden met 8 BPU’s met een totale jaarproductie van 47.000 ton. De VOS-emissie uit de polymerisatie 
mag na 1 januari 2015 niet meer bedragen dan 8000 kg. Ook dienen de VOS-emissies te voldoen aan de 
normen van de Nederlandse Emissie Richtlijn. 
 

Tabel 3 - Maximale VOS emissie per 1-1-2015 
productiecapaciteit 47.000 ton/jaar  NER 
Component ton/jaar  Concentratie in mg/Nm3 Debiet in kg/uur 
MeOH 
THF 
AA 
anderen 

2,3 
4,7 
0,9 
0,1 

 50 
50 
20 
- 

0,5 
0,5 
0,1 
- 

Emissie totaal 8,0    
 
  

6.1.3 Emissies uit scrubber 

Zoals berekend bij het ontwerp vallen de emissies uit de scrubber, zelfs bij continue piekbelasting, ruim 
binnen de normen van de omgevingsvergunning en de NER. Er is hierbij rekening gehouden dat er nu 6 
BPU’s in werking zijn met een maximale jaarproductie van 30.000 ton. In onderstaande tabel zijn de 
emissies uit de scrubber weergegeven (bij een jaarproductie van 30.000 ton). 
 

Tabel 4 - Emissies naar de lucht uit de scrubber 

Component 
piek emissie gemiddelde emissie 

concentratie debiet Emissie concentratie debiet Emissie 
mg/Nm3 kg/uur ton/jaar mg/Nm3 kg/uur ton/jaar 

THF 
MeOH 

AA 
anderen 

50 
<1 
10 
<1 

0,13 
<0,003 

0,03 
<0,003 

1,15 
0,23 

<0,02 
<0,02 

<1 
<1 
<1 
<1 

<0,003 
<0,003 
<0,003 
<0,003 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

 Totaal VOS 0,16 <1,42 Totaal VOS <0,01 <0,08 
 
Ook indien er 8 BPU’s in werking zijn met een jaarproductie van 47.000 ton wordt nog ruimschoots 
voldaan aan de normen van de omgevingsvergunning (voorschrift 10.1.2) en de NER. 
 
In Bijlage 6 (Situatietekeningen emissiepunten) wordt de bestaande en de nieuwe situatie van de 
emissiepunten weergegeven.  
 

6.1.4 Niet reguliere emissie  

Niet-reguliere emissies zijn incidentele emissies als gevolg van bijzondere omstandigheden (onderhoud, 
schoonmaak en storingen) die weinig voorkomen. Om deze emissies zoveel mogelijk te voorkomen zijn 
diverse voorzorgsmaatregelen (preventief onderhoud, installatietechnisch, etc.) genomen. Deze 
maatregelen zijn beschreven in Bijlage 7. 
 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/bijlagen-digitale/4-2-termen/storingsemissie/?mode=popup
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6.2 Meet- en registratieprogramma emissie 

Op het emissiepunt van de nieuwe scrubber zal een meetpunt worden aangebracht waarmee een 
mogelijkheid tot het meten van de daadwerkelijke emissie bestaat. De emissie relevante parameter (ERP) 
wordt de in- en uitlaat van het water gemeten in m3. Deze registratiepunten worden voorzien van een 
alarm. In Bijlage 8 wordt het Meet- en registratieprogramma voor de scrubber verder beschreven. 
 

6.3 Geur 

De VOS-componenten hebben een karakteristieke geur. De capaciteit van de scrubber is ruim voldoende 
om deze geur weg te nemen. De vloeistoflozing van de scrubber vindt plaats via een gesloten systeem. 
Het gesloten riool zal voorkomen dat als gevolg van het uitdampen van geurcomponenten hinder zal 
ontstaan. 
 

6.4 Invloed op de omgeving 

De installatie zal geplaatst worden tegen de zuidgevel van het hoofdgebouw. De scrubber heeft ongeveer 
dezelfde hoogte als het hoofdgebouw (ca. 25 meter) met daarbovenop een pijp die ongeveer 7 meter 
boven het dakvlak van het BPU gebouw uitsteekt. Er zal geen extra opslag van grond- en hulpstoffen 
binnen de inrichting plaatsvinden. 
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7 GELUID EN TRILLINGEN 

7.1 Geluid 

Ten opzichte van de huidige vergunde situatie zullen er geen wijzigingen in de geluidsemissies 
plaatsvinden. De installatiedelen die geluid produceren, o.a. de pompen, hebben conform het ontwerp een 
maximaal bronvermogen van 100 dB(A). Een verdere onderbouwing is opgenomen in Bijlage 9. 
 

7.2 Trillingen 

Gezien de aard van de nieuwe activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige 
bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. 
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8 BODEM 

8.1 Bodempreventie 

Het koelwater van de polymerisatie wordt met een bovengrondse leiding naar de buffertank 
getransporteerd. Vanaf de buffertank wordt het gebufferde waswater door middel van pompen (2 stuks) 
met een bovengrondse leiding naar de scrubber getransporteerd. Deze activiteiten zijn niet 
bodembedreigend aangezien het de opslag van niet verontreinigd water betreft (niet bodembedreigend). 
 
In de scrubber wordt onderin de installatie het waswater verzameld. De afvalwaterlozing van de scrubber 
vindt plaats via pompen (2 stuks) en een gesloten bovengronds persriool (eigendom Emmtec Services) 
naar de AWZI van Emmtec Services. 
 
Ten opzichte van de huidige vergunde situatie zullen er geen wijzigingen in de bodemrisico’s plaatsvinden.  
In onderstaande tabel is in de Bodemrisicochecklist aangegeven welke combinatie van voorzieningen en 
maatregelen wordt gebruikt om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 
 

NRB 2012 - Bodemrisicochecklist 

 
 
  

 Bodembedreigende Activiteit – Combinatie van Voorzieningen en Maatregelen 

BRCL Activiteit Risico CVM nr. Voorziening Maatregel 

4.1 Gesloten proces of 
bewerking 
(scrubber) 

- lekken van de 
  installatie 

 - geen voorzieningen 
  noodzakelijk 
- aandacht voor pompen, 
  appendages, en 
  monsterpunten 

- onderhoudsprogramma 
- systeem inspectie 
- algemene zorg 

2.2.2 Bovengrondse 
leiding 
(van scrubber naar 
lozingspunt) 

- inwendige corrosie 
- uitwendige corrosie 
 

 - enkelwandige leiding 
- aandacht voor appendages 

- leidinginspectie 
- onderhoudsprogramma 
  afgestemd op resultaten 
  leidinginspectie 
- visueel toezicht 
- faciliteiten en personeel 

2.3.1 Pomp met sluitende 
seals en 
afdichtingen 

- lekkage uit 
  afdichtingen (seals) 
  van de aandrijfas 
- lekkage of morsen 
  van smering 

 - kerende voorziening - onderhoudsprogramma 
- pompinspectie 
- visueel toezicht 
- faciliteiten en personeel 
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9 ENERGIEVERBRUIK 

In vergelijking met de huidige vergunde activiteiten zal het energieverbruik niet substantieel wijzigen. Het 
extra energiegebruik van de nieuwe installatie is verwaarloosbaar t.o.v. het totale energieverbruik van de 
fabriek. De gebruikte pompen zijn frequentie gestuurd en zijn qua energieverbruik geoptimaliseerd (zie ook 
hoofdstuk 10.3). 
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10 BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

DSM AP is een IPPC inrichting die valt onder de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75//EG) en wel onder 
categorie 4.1.h - de fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststof materialen (polymeren, 
kunstvezels, cellulosevezels) conform Bijlage I van de RIE. Het doel van dit hoofdstuk is om het bevoegd 
gezag de informatie aan te reiken, waarmee zij de integrale effecten op het milieu van de inrichting kan 
beoordelen. 
 
Een wijziging in de Richtlijn industriële emissies ten opzichte van de IPPC-richtlijn is het gebruik van BBT-
conclusies. De Europese Commissie vertaalt de BBT-conclusies in alle lidstaat-talen, dus ook in het 
Nederlands. BBT-conclusies zijn onderdeel van een BREF. Vaststelling van nieuwe BBT-conclusies 
gebeurt volgens de procedure in artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Niet voor alle 
BREFs zijn al BBT-conclusies vastgesteld. Zolang voor een BREF er geen BBT-conclusies zijn, moet het 
hoofdstuk Best Available techniques (BAT) dat in het BREF staat gezien worden als BBT-conclusies. 
 
In de aanvraag voor de revisievergunning uit 2010 is een complete BBT-toetsing opgenomen. De 
volgende IPPC/RIE BREF-checklists zijn kort beoordeeld voor de thans aangevraagde verandering: 

• Polymeren 
• Afgas en afvalwater behandeling 
• Energie 

 
In onderstaande tabellen zijn per BREF de wijzigingen opgenomen die, als gevolg de thans aangevraagde 
installatie (scrubber), veranderen ten opzichte van de BBT-toets uit de aanvraag van 2010. 
 

10.1 Polymeren 

De BREF voor de productie van polymeren bevat een algemeen BBT-hoofdstuk en specifieke BBT-
hoofdstukken voor de productieprocessen. Hoofdstuk 13 van de BREF beschrijft de best beschikbare 
technieken. § 13.1 (“Generic BAT”) geeft een overzicht van algemeen te gebruiken best beschikbare 
technieken. Voor DSM AP is naast § 13.1 ook relevant § 13.9 (“BAT for the production of polyethylene 
terephthalate fibres”). De BREF geeft voor onderhavig proces geen aan BBT gerelateerde emissieniveaus 
of emissieranges. 
 
Het hoofdstuk best beschikbare technieken (BAT) uit de BREF Polymeren geldt per 1 januari 2013 als 
BBT-conclusies. 
 

BREF Polymeren 
Nr. Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

13.1 Generic BAT 

1. BAT is to implement and adhere to an 
Environmental Management System. 

Voldoet Milieuzorgsysteem op basis 
van ISO 14001 is aanwezig 

3 BAT is to carry out a fugitive loss assessment and 
measurement to classify components in terms of 
type, service and process conditions to identify 
those elements with the highest potential for 
fugitive loss (see section 12.1.3). 

Voldoet Modellen worden gebruikt 
om de emissie te bereken, 
deze worden ondersteund 
door metingen. Lekkages 
worden opgespoord, 
gerapporteerd en verholpen. 
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Nr. Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

4 BAT is to establish and maintain an equipment 
monitoring and maintenance (M&M) and/or leak 
detection and repair (LDAR) programme (see 
Section 12.1.4) based on a component and 
service database in combination with the fugitive 
loss assessment and measurement (see Section 
12.1.3). 

Voldoet Onderhoud/inspectie 
programma 
geïmplementeerd (‘PPM-
plan’). 

9 BAT is to prevent water pollution by appropriate 
piping design and materials (see section 12.1.8). 
To facilitate inspection and repair, effluent water 
collection systems at new plants and retrofitted 
systems are, e.g. 
• Pipes and pumps placed aboveground. 
• Pipes placed in ducts accessible for 

inspection and repair. 

Voldoet De leidingen en de pompen 
worden bovengronds 
aangelegd zodat inspectie 
mogelijk is.  

10 BAT is to use separate effluent collection systems 
(see Section 12.1.8) for: 
• Contaminated process effluent water. 
• Potentially contaminated water from leaks and 

other sources, including cooling water and 
surface run-off from process plant areas, etc. 

• Uncontaminated water. 

Voldoet Afvalwaterstroom uit het 
proces (scrubber) wordt 
gescheiden opgevangen.  
 

17 BAT is to use a buffer for waste water upstream of 
the waste water treatment plant to achieve a 
constant quality of the waste water (see Section 
12.1.17). 

Voldoet De afvalwaterstroom van de 
scrubber wordt apart 
aangeboden aan de 
Waterzuivering. 
De eventuele fluctuaties in 
het aangeboden afvalwater 
kunnen door de 
zuiveringsinstallatie goed 
worden verwerkt. 

18 BAT is to treat waste water efficiently (see Section 
12.1.18). 

Niet van 
toepassing. 

Waterzuivering is onderdeel 
van Emmtec. Plafonwaardes 
vastgesteld door 
Waterschap. 

13.9 BAT for the production of polyethylene terephthalate fibers 

1 BAT is to apply a waste water pretreatment such 
as: 
• Stripping 
• Recycling 
• Or equivalent 
Before sending waste water from PET production 
processes to a waste water treatment plant. 

Niet van 
toepassing 

Door het inzetten van 
droogvacuümpompen is de 
hoeveelheid afvalwater sterk 
verminderd. Er is geen reden 
om een voorbehandeling van 
het afvalwater in te zetten. 

2 BAT is to treat waste gas streams from PET 
production with a catalytic oxidation or equivalent 
techniques. 

Voldoet Gebruik van 
droogvacuümpompen en de 
thans aangevraagde 
scrubber. 
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10.2 Afgas en afvalwater behandeling 

In de BREF Afgas en afvalwater behandeling worden de volgende onderwerpen behandeld: 
– de toepassing van systemen en hulpmiddelen op het gebied van milieubeheer (milieuzorgsysteem); 
– de toepassing van behandelingstechnieken voor afvalwater en rookgassen; 
– de bepaling van of de conclusie omtrent de beste beschikbare technieken en –waar mogelijk– de 

op de BBT gebaseerde emissieniveaus. 

In de chemische sector is de behandeling van afvalwater en rookgassen aangemerkt als een horizontale 
kwestie. Dit houdt in dat de best beschikbare technieken voor de hele sector worden beoordeeld, 
onafhankelijk van de specifieke productieprocessen. De best beschikbare technieken omvatten naast de 
behandelingstechnieken ook de strategie voor optimale afvalpreventie en afvalbeheersing. Onderstaande 
beoordeling is opgesteld aan de hand van de tekst van hoofdstuk 4 van de BREF Common Waste Water 
and Wast Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector.  
 
Het hoofdstuk best beschikbare technieken (BAT) uit de BREF Afgas en afvalwater behandeling geldt per 
1 januari 2013 als BBT-conclusies. 
 

BREF Common Waste Water en Waste Gas Treatment/Management Systems 
Onderdeel Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

4.2  General BAT 

BAT for 
Waste 
water/waste 
Gas 
management  
BAT is to: 

Implement a waste water / waste gas 
management system or waste water / waste 
gas release assessment for the site with 
reference to Section 2.1 and Figure 2.2. by 
using an appropriate combination of: 
• Using a site and stream inventory or 

register. 
• Applying Energy and Material Flow 

Analysis (EMFA). 
• Checking and identifying the most 

relevant emission sources for each 
medium as a basis for improvement. 

• Checking receiving media (air and 
water) and their tolerance of the 
emissions. 
Performing assessment of toxicity and 
persistence and potential 
bioaccumulation of waste water. 

• Checking and identifying relevant water 
consuming processes as the basis for 
water-use reduction. 

• Pursuing options for improvement. 
• Assessing the most effective options by 

comparing overall removal efficiencies, 
overall balance of cross-media effects, 
technical, organizational and economic 
feasibility etc., as detailed in Section 
2.1. 

 
 
 
 
 
Voldoet 
 
Voldoet niet 
 
Voldoet 
 
 
Voldoet 
 
 
Voldoet  
 
 
Voldoet 
 
 
Voldoet 
Voldoet 

 
 
 
 
 
Emissiestromen worden 
gemeten. 
DSM gebruikt andere 
studies. 

Diverse studies gedaan als 
vast onderdeel van de DSM-
methodiek. 
Zie beoordeling in Hoofdstuk 
5 Water. Luchtemissies zijn 
beoordeeld conform de NeR.  
Koelwater wordt hergebruikt 
als waswater voor de 
scrubber. 

Continue verbetering 
onderdeel van het 
milieuzorgsysteem 
Verdere emissiebeperking 
door installatie van 
droogvacuümpompen en de 
nieuwe scrubber  
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Onderdeel Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

 Assess impact on the environment and the 
effects on the treatment facilities when 
planning new activities or alterations to 
existing facilities, comparing the future 
environmental situation with the existing one 
and indicating whether substantial changes 
are to be expected. 

Voldoet In deze vergunningaanvraag 
is berekend wat de effecten 
zullen zijn van het inzetten 
van de scrubber op de 
emissies van VOS naar lucht 
en water. 

 Practice emission reduction at source by 
stream segregation, installation of adequate 
collection systems and construction 
measures (see Section 4.3). 

Voldoet Schoon- en vuilwaterriool. 

 Link production data with the data on 
emission loads to compare the actual and 
calculated releases. If the data obtained do 
not match, the processes responsible for 
unexpected releases need to be identified. 

Voldoet Emissierekenprogramma. 

 Treat contaminated waste water / waste gas 
streams at source in preference to 
dispersion and subsequent central 
treatment, unless there are good reasons 
against it. Most treatment techniques work 
most efficiently when the pollutant content is 
high. It is also economical to treat relatively 
small streams with small, high-efficiency 
treatment devices than to have large central 
facilities with high hydraulic load. 

Voldoet Dampvormige emissies 
werden in het proces zo veel 
mogelijk teruggewonnen door 
condensatie en scheiding en 
afvoer voor recycling (BDO, 
glycol, methanol).  
De nieuwe scrubber 
reduceert de VOS-emissies. 

 Use quality control methods as described in 
Section 2.2.2.6 to assess the treatment 
and/or production processes and/or prevent 
them running out of control. 

Voldoet Onderdeel ISO 9001. 

 Apply good manufacturing practice for 
equipment cleaning to reduce emissions to 
water and to air. 

Voldoet De nieuwe scrubber 
reduceert de VOS-emissies. 

 Implement facilities/procedures to enable 
timely detection of a deviation that could 
affect the downstream treatment facilities, so 
as to avoid an upset of those treatment 
facilities, enable identification of the source 
of deviation and eliminate its cause; in the 
mean time the arising waste water can be 
diverted into retention facilities and the 
waste gas to adequate safety facilities, e.g. 
a flare. 

Voldoet Continue TOC meting met 
alarmering van de totale 
afvalwaterstroom (dus 
inclusief andere inrichtingen 
op het park). Het afvalwater 
van DAP zelf wordt gemeten. 

 Install an efficient central warning system 
that will give notice of failures and 
malfunctions to all concerned; when the 
accident could have a significant on the 
environment and/or the neighborhood, the 
competent authorities need to be part in the 
information chain. 

Voldoet Op dit moment vindt 
alarmering decentraal plaats; 
dit wordt gecentraliseerd in 
de controlekamer. 
Er is een bedrijfsnoodplan, 
waarin het informeren van de 
overheden één van de 
onderwerpen is. 
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Onderdeel Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

 Implement a monitoring program in all 
treatment facilities to check that they are 
operating properly, to enable detection of 
any irregularities or operating failures that 
might influence the receiving media and give 
information on the actual emissions of 
pollutants. 

Voldoet Meet- en registratie 
programma. SHE controleert 
meetgegevens op 
overschrijding van wettelijke 
en/of interne eisen. 

 The implementation of a monitoring 
programme to detect the emissions (art. 9(5) 
of the Directive) with the information 
obtained serving as information to the public 
(art. 15(2) of the Directive). The monitoring 
programme needs to include contaminants 
and/or surrogate parameters relevant to the 
treatment facility. The frequency of the 
measurements depends on the hazard risk 
of the pollutants in question, the failure risk 
of the treatment facility and the variability of 
the emissions. 

Voldoet Milieujaarverslag via e-MJV. 

 Put in place strategies for dealing with 
firefighting water and spillages, as described 
in Section 2.2.4.1. 

Voldoet Bassins aanwezig + kelder 
onder het productiegebouw. 

 Put in place a pollution incident response 
plan to enable the most rapid and 
appropriate response to internal accidents 
and operating failures as described in 
Section 2.2.4.2. 

Voldoet Intern melding-systeem van 
DSM. 

 Allocate costs of treatment associated with 
production. 

Voldoet Door de rekeningen van 
Emmtec zijn de kosten van 
de waterzuivering bekend. 

4.3  Specific BAT   

4.3.1  Waste Water Section   

BAT for 
Process-
integrated 
Measures 

• Using process-integrated or waste water 
or contaminant-recovering measures in 
preference to end-of-pipe techniques. 

• Assessing existing production 
installations for options of retrofitting 
process-integrated measures and 
implement them when feasible. 

• Using process water in a recycle mode. 
• Optimizing product washing process by 

avoiding once-through process. 
 
 
Avoiding direct contact cooling systems. 

• Using closed-circuit vacuum generation 
instead of water jet or vapour jet pumps 

• Assessing whether water-based waste 
gas treatment process can be replaced. 

Voldoet 
 
 
Voldoet 
 
 
 
Gebeurt niet 
Voldoet 
 
 
 
Voldoet  
Voldoet 
 
Voldoet 

 
Het koelwater van de 
extrusie (polymeren) wordt 
hergebruikt als waswater in 
de scrubber 
 

 
Kwaliteitsredenen. 
Het koelen van de polymeer 
(niet wassen) is geen ‘once-
through’ proces. Procesmatig 
niet mogelijk. Koelwater 
wordt hergebuikt in scrubber 
en deels naar koeltoren. 
Droogvacuümsystemen zijn 
aanwezig. Nieuwe scrubber 
is beste techniek voor 
reductie VOS-emissie  
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Onderdeel Omschrijving BAT Beoordeling Omschrijving situatie 

BAT for 
Waste Water 
Collection 

• Segregate process water from 
uncontaminated rainwater. 

• Segregate process water according to 
its contamination load: organic, 
inorganic. 

• Install a roof over areas of potential 
contamination. 

• Install separate drainage for areas of 
contamination risk. 

• Use overground sewers for process 
water. 
 

• Install retention capacity for failure 
events. 

Voldoet 
 
Voldoet  
 
 
N.v.t. 
 
Voldoet 
 
Voldoet 
 
 
Voldoet  

Gescheiden riolering: vuil- en 
schoonwaterriool. 
Verklaring AWZ beschikbaar 
(Emmtec). 
 
Niet relevant voor de 
aanvraag 
Procesriool is zo veel 
mogelijk bovengronds 
geplaatst.  
 
 
Bassin 

 BAT for waste water treatment N.v.t. Behandeling van afvalwater 
buiten deze inrichting door 
Emmtec. 

4.3.2  Waste Gas Section   

BAT for 
Process-
integrated 
measures 

BAT is to: 
• use process integrated measures in 

preference to end-of-pipe techniques 
when there is a choice; 

• assess existing production installation 
for options of source reduction of 
gaseous contaminants and implement 
these options if feasable. 

Voldoet De droogvacuümpompen 
kunnen worden aangemerkt 
als proces geïntegreerde 
reductiemaatregel, omdat het 
de migratie van organische 
gassen naar koelwater (en 
van daaruit emissie naar de 
lucht) tegengaat en het 
rendement van de 
terugwinning van de gassen 
beter is ten opzichte van de 
bestaande situatie. 

BAT for 
waste gas 
collection 

• Minimise the gas flow rate to the control 
unit by encasing the emission source. 

• Prevent explosion risk. 
 

• Install appropriate equipment to prevent 
the ignition of flammable gas oxygen 
mixtures. 

N.v.t. 
 
Voldoet 
 
Voldoet 

Geen control unit aanwezig. 
 
Explosieveiligheidsdocument. 
 
Idem. 

BAT for 
waste Gas 
treatment 

BAT for treatment of waste gases originating 
from production processes, material 
handling and product work-up: 

  

 VOC 
(for the techniques to consider, see table 
4.10) 

Voldoet Zie hoofdstuk 6 Lucht in deze 
aanvraag. 

 Other compounds then VOC 
(for the techniques to consider, see table 
4.10) 

Niet van 
toepassing 
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10.3 Energie-efficiëntie 

De BREF Energy Efficiency (ENE) is vastgesteld in februari 2009. Het is een horizontale BREF, dus van 
toepassing op alle onder de IPPC vallende categorieën van installaties. De BREF moet gebruikt worden 
naast eventuele sector- of installatiespecifieke BBT’s voor energie, zoals beschreven in verticale BREF’s. 
Het hoofdstuk best beschikbare technieken (BAT) uit de BREF Energie Efficiency geldt per 1 januari 2013 
als BBT-conclusies.  
 

BREF Energy Efficiency 
Paragraaf Omschrijving BAT Beoordeling 

4.2 Best available techniques for achieving energy efficiency at an installation level 

4.2.1 Energy 
efficiency 
management 

1. BAT is to implement and adhere to an energy 
efficiency management system (ENEMS) that 
incorporates, as appropriate to the local 
circumstances, all of the following features (see 
Section 2.1): 
- commitment of top management 
- energy efficiency policy 
- objectives and targets 
- procedures 
- benchmarking of energy efficiency indicators 
- checking performance 
- review of the ENEMS by top management 

DAP heeft eem milieuzorgysteem 
op basis van NEN-EN-ISO 14001. 
De genoemde onderdelen (behalve 
e. benchmarking) zijn vaste 
onderdelen van een 
milieuzorgsysteem op basis van 
deze norm. In het 
milieuaspectenregister zijn de 
belangrijke milieuaspecten, 
waaronder energieverbruik, 
beschreven en gekwantificeerd. 

4.2.2 Planning and establishing objectives and targets 

4.2.2.1 
Continuous 
environmental 
improvement 

2. BAT is to continuously minimise the 
environmental impact of an installation by planning 
actions and investments on an integrated basis and 
for the short, medium and long term, considering the 
cost-benefits and cross-media effects. 

Het milieuaspectenregister 
beschrijft (semi)kwantitatief de 
milieuaspecten, waaronder 
energieverbruik. Aan de hand van 
dit register worden doel- en 
taakstellingen geformuleerd en 
geëvalueerd. Na het uitvoeren van 
verbeteringen wordt het 
milieuaspectenregister 
geactualiseerd, waardoor andere 
aspecten naar boven komen als 
belangrijke aandachtspunten (het 
principe van continue verbetering). 

4.2.2.2 
Identification of 
energy 
efficiency 
aspects of an 
installation and 
opportunities for 
energy savings 

3. BAT is to identify the aspects of an installation 
that influence energy efficiency by carrying out an 
audit. It is important that an audit is coherent with a 
systems approach (see BAT 7). 

Na de overname van de plant door 
DSM zijn diverse (standaard) 
milieu- en veiligheidstudies 
uitgevoerd. Daaruit bleek onder 
andere dat het thermisch 
oliesysteem om meerdere redenen, 
waaronder energie-efficiëntie, 
moest worden vervangen. 
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 4. When carrying out an audit, BAT is to ensure that 
the audit identifies the following aspects (see 
Section 2.11): 
- energy use and type 
- energy-using equipment and type and quantity 

energy used 
- possibilities to minimise energy use 
- possibilities to use alternative sources 
- possibilities to apply energy surplus to other 

processes and/or systems 
- possibilities to upgrade heat quality 

Een ‘audit’ specifiek met betrekking 
tot energie heeft niet 
plaatsgevonden. 

 5. BAT is to use appropriate tools or methodologies 
to assist with identifying and quantifying energy 
optimization, such as: 
- energy models, databases and balances 
- techniques  
- estimates and calculations 

Bij het onderzoeken van 
optimalisatiemogelijkheden van de 
plant worden energieaspecten 
meegenomen in de berekeningen 
en overwegingen. 

 6. BAT is to identify opportunities to optimize energy 
recovery within the installation, between systems 
within the installation (see BAT 7) and/or with a third 
party such as described in Sections 3.2 (steam 
systems), 3.3 (heat recovery and cooling) and 3.4. 

Behalve de bovengenoemde 
vervanging van het thermisch 
oliesysteem zijn er nog geen 
andere investeringen ten behoeve 
van energiebesparing 
uitgevoerd/gepland. 

4.2.3 Energy 
efficient design 
(EED) 

10. BAT is to optimize energy efficiency when 
planning a new installation, unit or system or a 
significant upgrade (see Section 2.3) by considering 
all of the following: 
- the energy efficient design should be initiated at 

the early stages of the conceptual design/basic 
design phase, event though the planned 
investments may not be well-defined. The EED 
should also be taken into account in the 
tendering process 

- the development and/or selection of energy 
efficient technologies (see Sections 2.1(k) and 
2.3.1) 

- additional data collection may need to be 
carried out as part of the design project or 
separately to supplement existing data of fill 
gaps in knowledge 

- the EED work should be carried out by an 
energy expert 

- the initial mapping of energy consumption 
should also address which parties in the project 
organisations influence the future energy 
consumption, and should optimise the energy 
efficiency design of the future plant with them. 
For example, the staff in the (existing) 
installation who may be responsible for 
specifying design parameters. 

Energie-efficiency is één van de 
standaardaspecten in het 
(her)ontwerpproces bij DSM. Dit 
proces is beschreven in de 
Engineering Practices van DSM. 
 
De pompen voor de nieuwe 
scrubber zijn frequentie gestuurd 
en zijn qua energieverbruik 
geoptimaliseerd 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 

 
DSM Advanced Polyesters Emmen B.V./Aanvraag veranderingsvergunning 26 maart 2014, versie 1 
MD-GR20140018 - 26 - 
Openbaar      

Paragraaf Omschrijving BAT Beoordeling 

4.2.6 
Maintaining 
expertise 

13. BAT is to maintain expertise in energy efficiency 
and energy-using systems by using techniques such 
as: 
- recruitment of skilled staff and/or training of 

staff. Training can be delivered by in-house 
staff, by external experts, by formal courses or 
by self-study/development (see Section 2.6) 

- taking staff off-line periodically to perform fixed 
term/specific investigations (in their original 
installation or in others, see Section 2.5) 

- sharing in-house resources between sites (see 
Section 2.5) 

- use of appropriately skilled consultants for fixed 
term investigations (e.g. see Section 2.11) 

- outsourcing specialist systems and/or functions 
(e.g. see Annex 7.12) 

 
 
 
 
DSM heeft energie expertise 
centraal georganiseerd. Hier 
kunnen lokale vestigingen gebruik 
van maken 

4.2.7 Effective 
control of 
processes 

14. BAT is to ensure that the effective control of 
processes is implemented by techniques such as: 
- having systems in place to ensure that 

procedures are known, understood and 
complied with (see Section 2.1(d)(vi) and 2.5) 

- ensuring that the key performance parameters 
are identified, optimised for energy efficiency 
and monitored (see Sections 2.8 and 2.10) 

- documenting or recording these parameter (see 
Section 2.1(d)(vi), 2.5, 2.10 and 2.15) 

Er is een kwaliteitszorgsysteem op 
basis van NEN-EN-ISO 9001. Dit 
systeem bevat geen specifieke 
onderdelen met betrekking tot het 
energieverbruik van de installaties. 
Wel is de kwaliteitszorg in het 
algemeen gericht op efficiënt 
produceren. 

4.2.8 
Maintenance 

15. BAT is to carry out maintenance at installations 
to optimise energy efficiency by applying all of the 
following: 
- clearly allocating responsibility for the planning 

and execution of maintenance 
- establishing a structured programme for 

maintenance based on technical descriptions of 
the equipment, norms etc. as well as any 
equipment failures and consequences. Some 
maintenance activities may be best scheduled 
for plant shutdown periods 

- supporting the maintenance programme by 
appropriate record keeping systems and 
diagnostic testing 

- identifying from routine maintenance, 
breakdowns and/or abnormalities possible 
losses in energy efficiency, or where energy 
efficiency could be improved 

- identifying leaks, broken equipment, worn 
bearings, etc. that affect or control energy 
usage, and rectifying them at the earliest 
opportunity 

Het onderhoud is een 
verantwoordelijkheid van de 
afdeling Maintenance. 
Er is een onderhoudsprogramma. 
Er worden geen energielekkages 
gedetecteerd. Versleten materieel 
wordt tijdens controles 
geïdentificeerd en gereviseerd of 
vervangen. 
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4.2.9 Monitoring 16. BAT is to establish and maintain documented 
procedures to monitor and measure, on a regular 
basis, the key characteristics of operations and 
activities that can have a significant impact on 
energy efficiency. Some suitable techniques are 
given in Section 2.10. 

Er zijn geen specifieke 
productieparameters vastgesteld 
die in grote mate invloed hebben 
op het energieverbruik. 

4.3 Best available techniques for achieving energy efficiency in energy-using systems, processes, activities 
or equipment 

4.3.5 Electrical 
power supply 

21. BAT is to increase the power factor according to 
the requirements of the local electricity distributor by 
using techniques such as: 

 

 Technique Applicability  

 Installing capacitors in the 
AC circuits to decrease the 
magnitude of reactive power 

All cases. Low cost 
and long lasting, but 
requires skilled 
application. 

Condensatoren zijn –voor zover 
bekend– niet geïnstalleerd. 

 Minimising the operation of 
idling or lightly loaded motors 

All cases Hieraan wordt voldaan; het 
onbelast draaien van de pompen 
vindt niet plaats. 

 Avoiding the operation of 
equipment above its rated 
voltage  

All cases Hierop is gelet bij de selectie van 
apparatuur.  

 When replacing motors, 
using energy efficient motors 
(see Section 3.6.1) 

At time of 
replacement 

 

 22. BAT is to check the power supply for harmonics 
and apply filters if required (see Section 3.5.2). 

Dit is niet onderzocht. 

 23. BAT is to optimise the power supply efficiency by 
using techniques such as: 

 

 Technique Applicability  

 Ensure power cables have 
the correct dimensions for 
the power demand (Section 
3.5.3) 

When the equipment 
is not in use, e.g. at 
shutdown or when 
locating or relocating 
equipment 

Bij de Management of Change 
procedure bij veranderingen of 
vervanging wordt ook gekeken 
naar de bekabeling. 

 Keep online transformer(s) 
operating at a load above 
40-50% of the rated power 
(Section 3.5.4) 

For existing plants: 
when the present 
load factor is below 
40% and there is 
more than one 
transformer 
On replacement, use 
a low loss 
transformer and with 
a loading of 40-70% 

Transformatoren zijn eigendom 
Emmtec. 

 Use high efficiency / low loss 
transformers (Section 3.5.4) 

At time of 
replacement, or 
where there is a 
lifetime cost benefit 

Het is onbekend of deze aanwezig 
zijn. 
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 Place equipment with a high 
current demand as close as 
possible to the power source 
(e.g. transformer) (Section 
3.5.4) 

When locating or 
relocating equipment 

Het is onbekend of hier specifiek 
naar gekeken is bij het ontwerp en 
de aanleg. 

4.3.6 Electric 
motor driven 
sub-systems 

24. BAT is to optimise electric motors in the 
following order (see Section 3.6): 
- optimise the entire system the motor(s) is part 

of (e.g. a cooling system, see Section 1.5.1) 
- then optimise the motor(s) in the system 

according to the newly-determined load 
requirements, by applying one or more of the 
techniques in Table 4.5 (zie onder), according 
to applicability 

- when the energy-using systems have been 
optimised, then optimise the remaining (non-
optimised) motors according to Table 4.5 and 
criteria such as: 

- prioritising the remaining motors running more 
then 2.000 hrs per year for replacement with 
EEMs 

- electric motors driving a variable operating less 
than 50% of capacity more then 20% of their 
operating time, and operating for more than 
2000 hours a year should be considered for 
equipping with variable speed drives 

De beschreven systematiek is niet 
in gebruik bij DAP. De beschouwde 
scope is beperkt tot de 
energieverbruikende apparatuur 
zelf. 
Bij defecten worden motoren in 
eerste instantie opnieuw 
gewikkeld. Als dat niet mogelijk 
blijkt wordt de motor vervangen. 

4.3.8 Pumping 
systems 

26. BAT is to optimise pumping systems by using 
the techniques in Table 4.7, according to 
applicability (see Section 3.8). 

De pompen voor de nieuwe 
scrubber zijn frequentie gestuurd 
en zijn qua energieverbruik 
geoptimaliseerd. 

 
 

10.4 Conclusie 

De aangevraagde verandering is BBT. 
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BIJLAGE 1 Kadastrale Situatie 
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BIJLAGE 2 Situatietekeningen 

Bijlage 2.1 – Situatietekening overzicht 
Bijlage 2.2 – Situatietekening scrubber en buffertank 
Bijlage 2.3 – Zijaanzicht scrubber 
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BIJLAGE 3 Beoordeling anaerobe en aerobe afbreekbaarheid THF 
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BEOORDELING ANAEROBE EN AEROBE AFBREEKBAARHEID VAN THF 

DSM, EMMEN 
Auteur: A. Duine 

Datum: 7-11-13 

Rapportnummer: 13268 

 

 

Aanleiding 

 

DSM op locatie Emmen heeft een alternatief bedacht voor het behandelen van een VOC-rijke 

luchtstroom door middel van strippen en vervolgens dit water met VOC in de anaerobe/aerobe 

zuivering te behandelen. De belangrijkste stoffen in deze stroom zijn methanol, aceetaldehyde en 

tetrahydrofuraan. De zuivering in Emmen bestaat uit een anaerobe voorbehandeling en een aerobe 

nabehandeling. De aerobie is een propstroomreactor waarbij het effluent van de anaerobbie eerst een 

anaerobe/anoxische zone doorloopt alvorens in de beluchtingszone te komen. Methanol en 

aceetaldehyde zijn vermoedelijk anaeroob afbreekbaar (en sowieso aeroob). Van THF is dit niet 

bekend. Vandaar dat besloten werd te onderzoeken: 

 

-welke stoffen onder anaerobe (korrelslib) afgebroken worden 

-welke stoffen onder anoxische (aerobe zuivering) omstandigheden afgebroken worden 

-welke stoffen onder aerobe omstandigheden afgebroken worden.  
 

Opure BV beschikt over een groot laboratorium voor onderzoek aan biologische systemen. Met 

behulp van zgn. closed bottle tests kunnen bovengenoemde vragen beantwoord worden. 
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Theorie van de afbraak van THF 

 

Tetrahydrofyraan is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire 

verbindingen zoals PVC, lijmen en polyurethaan. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het 

verlijmen van dikke PVC folie (bv. vijverfolie). De structuurformule is in onderstaande 

afbeelding weergegeven. 

 

 

strucuurformule tetrahydrofuraan (C4H8O) 

 

 

 

In de literatuur is geen informatie gevonden die bevestigt dat THF anaeroob of anoxisch 

afbreekbaar is. 

 

Over aerobe afbreekbaarheid zijn meerdere bronnen beschikbaar. In het navolgende worden 

enkele besproken. 

 

In het handboek van Karel Verschueren staat dat de adaptatie tijd 8 tot 10 dagen bedraagt en dat 

na 28 dagen 98 % afbraak is opgetreden. 

 

Op toxnet zijn 2 meldingen van anaerobe afbreekbaarheid, waar echter een groot verschil in zit. 

De eerste melding geeft aan dat er afbraak optreed, maar dat na 56 dagen pas 61 % of de 

theoretische BZV is bereikt. Echter met japanse MITI test wird 100 % BZV afbraak binnen 14 

dagen vastgesteld. Dit betrof closed bottle tests. Andere aerobe tests die worden vermeld zijn 

niet representatief omdat het open systemen betreft en niet duidelijk is in hoeverre strippinge en 

rol speelt bij het verwijderen van het THF. 

 

Een duits promotieonderzoek was zeer uitvoerig over de aerobe afbraak van dit materiaal 

(Kohlweier, 2000). Er werd zelfs een voorstel voor afbraakroute gedaan: 
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afbeelding 1. vermoedelijke afbraakroute THF (Kohlweier, 2000) 

 

Kohlweier gebruikte een mengcultuur van een collega die met THF als substraat (aeroob) 

gekweekt was. Hieruit isoleerde zij een stam, genaamd K1 die in staat was alleen op THF als 

koolstof en -energiebron te groeien. In het onderzoek komt zij tot de conclusie dat het gaat om 

Pseudonocardia sp.  

 

 
afbeelding 2. microscopische opname van het geisoleerde microorganisme K1. 

 

Op basis van deze informatie lijkt het erop dat THF in iedergeval aeroob afbreekbaar zou 

moeten zijn. De vraag is alleen of het actief slib van Emmtec de juiste bacterien bevat en zo ja 

hoe snel de afbraak van THF op gang komt en met welke snelheid het wordt afgebroken. 
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Methode anaerobe afbreekbaarheid 

 

Om de (anaerobe) afbreekbaarheid van een afvalwater of mengsel van bekende stoffen te 

bepalen (mogelijk ook slecht afbreekbaar), heeft Opure BV een speciale methode ontwikkeld. 

Het betreft een closed bottle test, dwz de reactoren zijn compleet van de buitenwereld 

afgesloten. Monstername en doseringen geschieden zonder de reactor open te maken (door het 

septum). In dit geval moest de afbreekbaarheid van 3 bekende stoffen worden onderzocht: 

 

-methanol (MeOH) 

-aceetaldehyde (AA) 

-tetrahydrofuraan (THF) 

 

Voor dit speciale geval wordt een kunstmatige nutrientenoplossing samengesteld (oplossing 

nutriënten/sporenelementen/buffer). Deze bevat geen CZV. De te onderzoeken concentratie was 

vooraf door DSM engineering doorgegeven (rond de 40 mg/l per stof). Er werde een speciaal 

mengsel van de originele substanties (door DSM meegegeven) aangemaakt (ca. 10 g/l). Deze 

werde echter pas gedoseerd in de afgesloten reactoren (zie foto). De nutrientenoplossing werde 

derhalve eerst op weegschaal ingewogen (750 g). Vervolgens werde 10 g gezeefd korrelslib 

gedoseerd. Daarna werde de reactor met stikstof geflushed om het aanwezige zuurstofgas te 

verwijderen. Daarna werde de reactor met septum afgesloten. De oplossing van de drie 

testsubstanties werde door het septum gedoseerd (3,75 gram), terwijl de reactor op de 

weegschaal staat. Daarna werden de reactoren bij 30 ° C in een schudstoof (zie foto) 

geincubeerd. In het begin werde dagelijks de gasdruk gemeten (om gasproductie in de gaten te 

houden). Ook werden monsters (met injectienaald door septem terwijl reactor op z’n kant ligt) 

genomen voor CZV metingen bij Opure en voor meting van THF, AA en MeOH op het lab van 

Emmtec. Aangezien na enkele weken nog geen afbraak van THF optrad, werden de 

monstername frequenties steeds langer gekozen (2 weken). De proef begon op 28 augustus en 

eindigde op 28 oktober. 

 

  
Foto 1. Glazen batchreactor Foto 2. Schudstoof Gallenkamp 
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Methode anoxische afbraaktest 

 

Voor deze test (eveneens compleet afgesloten) werde dezelfde nutrientoplossing, testsubstraten 

en reactoren gebruikt. Het enige verschil was dat aan de nutrientoplossing 120 mg/l NO3-N 

werde gedoseerd. Regelmatig werde gecontroleerd of er genoeg nitraat over was om de 

anoxische omstandigheden te waarborgen (temperatuur eveneens 30 ° C). Tevens werde in 

plaats van korrelslib het actief slib van de zuivering van Emmtec gebruikt (25 g ingedikt slib). 

Deze test werde door een fout in de communicatie pas op 2 september ingezet. 

 

Ook in deze reactor werde de gasdruk gemeten en regelmatig werden door het septum monsters 

genomen die ook naar het lab van Emmtec werden opgestuurd. 

 

methode aerobe afbraaktest 

 

Deze test maakte eveneens gebruik van de compleet afgesloten reactoren. De 

nutrientenoplossing en – hoeveelheid was identiek aan die van de aneaerobe test. De 

temperatuur was eveneens 30 ° C. De dosering van het mengsel THF, AA en MeOH was gelijk 

(3,75 g). Er werde geen nitraat gedoseerd. Als biomassa werde werderom gebruik gemaakt van 

het actief slib van de aerobe zuivering van Emmtec (25 g ingedikt slib). Om te waarborgen dat 

er zuurstof beschikbaar is, werde de reactor voor sluiten niet met stikstofgas maar met 90 %-ige 

zuurstof begast. Doordat de reactoren in een schudstoof staan zal zuurstof naar de waterfase 

oplossen en derhalve zijn aerobe condities gewaarborgd. Door het verbruik van zuurstof zal de 

druk dalen (er wordt weliswaar CO2 gevormd, dit lost deels op en dit zorgt voor afname van de 

druk). Omdat de reactor niet geopend kon werden, werde bij een negatieve druk van 100 mbar 

opnieuw zuurstof door het septum gedoseerd zodat de druk naar +120 mbar steeg. 

 

De aanname was, dat ca. 10 dagen adapatietijd nodig waren. Vandaar dat pas na 7 dagen het 

eerste monster werde onderzocht. Het bleek dat het THF toen al was afgebroken. Er werde 

besloten de test te herhalen, enerzijds met de bestaande reactor (wel eerst headspace geflushed 

met zuurstof en toen door septum weer 3,75 g substraatoplossing) om te zien of de afbraak 

daardoor sneller is in vergelijk met een nieuwe reactor die net als boven omschreven werde 

ingezet, maar dan met verse biomassa die dus opnieuw moest adapteren. 

 

Dit keer werden aan het begin dagelijks monsters genomen en opgestuurd naar Emmtec. 
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Resultaten en discussie 

 

anaerobe afbreekbaarheidstest 

 

Direct na begin van de test kon aceetaldehyde al niet meer gedetecteerd worden (niet grafisch 

weergegeven). Methanol was na 5 dagem niet meer meetbaar (zie diagram 3).  

 

THF (diagram 4) was gedurende de hele proefduur van 57 dagen meetbaar (weliswaar wat fluctuaties 

maar die zijn vermoedelijk terug te voeren op de nauwkeurigheid van de analyse bij lagere 

concentraties). Gezien deze zeer lange incubatietijd lijkt het uitgesloten dat adaptatie onder anaerobe 

omstandigheden aan dit materiaal zal optreden. 

 

 

 
Afbeelding 3. Verloop van de methanol concentratie onder anaerobe omstandigheden met 3 verschillende soorten 

korrelslib.  

 

 

anoxische afbreekbaarheidstest 

Onder anoxische omstandigheden werd AA en MeOH na 24 uur afgebroken. Alleen THF blijft 

over en neemt gedurende de proefduur van 53 dagen niet af (diagram 5). Er lijkt geen adaptatie 

op te treden. 
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Afbeelding 4. Verloop van de THF concentratie onder anaerobe omstandigheden met 3 verschillende soorten korrelslib.  

 

aerobe afbreekbaarheidstest 

De eerste aerobe test was mislukt omdat werde aangenomen dat adaptatie ca. 10 dagen zou 

duren. Toen na 7 dagen het eerste monster werde genomen, waren alle substraten (incl. THF) al 

op. Vandaar dat een nieuwe test werde ingezet. De reactor van de ‚mislukte’ test werde geopend 

en geflushed met zuurstof en weer afgesloten. Daarna werde door het septum weer het 

testmengels (MeOH, AA en THF) gedoseerd. Tegelijkertijd werde een nieuwe reactor met vers 

slib ingezet onder identieke omstandigheden. Echter dit slib had nog geen kennis gemaakt met 

het mengsel. In figuur 4 is het verloop van de TFH concentratie weergegeven. Na 3 dagen 

begint de afbraak in de reactor met het ‚ongeadapteerde’slib. In de reactor die al eerder THF had 

gekregen begint de afbraak al eerder en na 4 dagen is het THF verbruikt. De andere reactor heeft 

daar 5 dagen voor nodig. In het actief slib van Emmtec zijn dus voldoende microorganismen 

aanwezig om THF binnen korte tijd te kunnen afbreken. De afbraaksnelheid is 1,5 mg THF/g 

ds/h. Dit is een relatief hoge snelheid (vergelijkbaar met nitrificatie). 

Uit dit resultaat kann tevens worden afgeleid dat het niet waarschijnlijk is dat THF anoxisch 

kan worden afgebroken (immers werd hetzelfde actief slib van Emmtec gebruikt, waarin 

bewezen THF degraderende bacterien voorkomen). 

Het CZV-gehalte aan het begin van de proef bedroeg 309 mg/l. Aan het einde van de proef (dus 

als THF = 0) was het CZV-gehalte 19 mg/l. Dit geeft aan dat het THF niet alleen wordt 

omgezet, maar ook afgebroken naar CO2 (in de headspace werd CO2 gemeten, echter kan geen 

balans worden gemaakt omdat een groot deel van het CO2 oplost in de waterfase, echter de CO2 

komt ook vanuit AA en MeOH). Er kan geen sprake zijn van spontane adsorptie aan het actief 

slib, dit zou dan anoxisch ook moeten gebeuren (er werd immers hetzelfde slib gebruikt). 

Het AA was binnen 24 uur geconsumeerd (niet weergegeven). Methanol was gek genoeg met 

het verse slib binnen 3 dagen afgebroken en met het ‚geadapteerde’ slib pas na 4 dagen. 
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Afbeelding 5. Verloop van de MeOH-, AA- en THF-concentratie onder anoxische omstandigheden.  
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Afbeelding 6. Verloop van de THF-concentratie onder aerobe omstandigheden, 2 testreeksen.  
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Afbeelding 7. Verloop van de MeOH-concentratie onder aerobe omstandigheden, 2 testreeksen.  

 

 

Conclusies van de afbraaktesten (closed bottle tests) 

 

Methanol en aceetaldehyde worden onder alle condities (anaeroob, anoxisch en aeroob snel 

afgebroken). 

 

THF wordt niet afgebroken onder anaerobe en anoxische omstandigheden 

THF wordt aeroob afgebroken, de afbraak begint relatief snel. Dit betekent dat er een snellere 

adaptatie plaatsvindt dan in de literatuur wordt vermeld. Er kan geen sprake zijn van adsorptie 

aan het slib.  

Het is aan te bevelen voor begin van het project al kleine hoeveelheden THF op de aerobie te 

zetten, zodat adaptatie al gebeurd is voor dat het VOC rijke water wordt aangelever. 

Tijdens de aerobe afbraak daalt het CZV-gehalte van 309 naar 19 mg/l. Dit geeft aan dat er geen 

opgeloste intermediaire producten worden gevormd die niet afbreekbaar zijn.  
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Samenvatting 

Naar aanleiding van een verzoek van DSM Engineering Plastics (DEP) om ca. 

10kg/h THF te mogen lozen op de AWZI van Emmtec, is een proef uitgevoerd om de 

afbraak van THF te testen. 

Deze proef is op 23 oktober gestart en geëindigd op 7 november. Uiteindelijk is ca. 

drie dagen lang ca. 12,5 l/h (10kg/h) THF gedoseerd. Daarbij zijn de concentraties in 

AT-02 steeds verder gedaald en na een aanvankelijke piek in AT-01 bleven de 

concentraties in AT-01 (de uitloop van de AWZI naar de nabezinkers) beneden de 

0,1 mg/l. 

Belangrijkste conclusies zijn: 

1. Het effluent van de te plaatsen scrubber bij DSM, kan zonder problemen verwerkt 
worden in de AWZI van Emmtec. De zuivering kan de belasting aan. 

2. Het verzoek van DSM om het effluent van de te plaatsen scrubber bij DSM op de 
AWZI te lozen kan gehonoreerd worden. 
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Inleiding en aanleiding: 

DSM Advanced Polymers (DAP) moet voor de milieuvergunning de VOS uitstoot 

beperken. Na onderzoek zijn er twee alternatieven overgebleven: 

1. Verbranden, of 
2. de gassen uitwassen in een scrubber en vervolgens aanbieden aan de 

waterzuivering van Emmtec. 
De tweede weg heeft milieutechnisch de voorkeur en daarom is door DAP bij 

Emmtec de vraag neergelegd, zie Bijlage 1: Verzoek DSM Advanced Polymers 

(DAP). 

De meeste stoffen (methanol, acetaldehyde) worden in de anaerobe zuivering 

volledig verwijderd en geven geen problemen. 

Tetrahydrofuraan (THF) is echter een stof die in het verleden niet in grote 

hoeveelheid aangeboden werd.  

Literatuuronderzoek geeft aan dat THF goed kan worden afgebroken in een aerobe 

waterzuivering1. 

Volgens het onderzoek van Hr. Grouw2 in 1998 is in het verleden meer dan 98% van 

de toegevoerde hoeveelheid THF verwijderd. 

Laboratoriumproeven uitgevoerd door OPure3, laten zien dat THF niet anaeroob, 

maar aeroob wel goed te verwijderen is met het slib van de eigen AWZI van Emmtec. 

Het slib van de AWZI adapteert zelfs sneller dan in de literatuur wordt vermeld. Dit is 

te verklaren doordat THF al lange tijd geloosd wordt op de AWZI. Verder wordt er 

geconcludeerd dat  er geen sprake kan zijn van adsorptie en dat er geen opgeloste 

intermediaire stoffen geproduceerd worden die niet afbreekbaar zijn. 

Zoals gezegd was de gemiddelde toevoer in de tijd van het onderzoek van dhr. 

Grouw niet hoog, het meeste THF werd bij het toenmalige Diolen in de koeltoren 

gestript, het aanbod aan de zuivering lag rond 240 kg/week. Vanuit DSM Compound 

werd ca. 200 kg/week en 40 kg/week vanuit FDIO (het toenmalige Diolen) 

aangevoerd. Volgens analyse WLN ging < 5 kg per week door de zuivering naar het 

effluent. 

Wanneer  de AWZI water uit de scrubber bij DAP gaat verwerken, ontvangt deze 

naast de 200 kg/week (=1.2 kg/h als weekgemiddelde) vanuit DSM Compound,  een 

additionele vracht van 1200 kg/week (= 7 kg/h). De totale vracht gaat hiermee van 

240 kg/week naar 1400 kg/week. 

 

                                                           
1
 “Handbook of environmental data on organic chemicals” van Karel Verschueren. 

2
 Eindverslag onderzoek naar Tetrahydrofuraan en 1,4 dioxaan, dd. 8 februari 2009, O. 

Grouw, doc. Nr. 99580050 
3
 Beoordeling anaerobe en aerobe afbreekbaarheid van THF DSM, Emmen, dd. 7-11-13, 

auteur: A. Duine, rapportnummer: 13268 
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Om onder deze omstandigheden een juiste inschatting te kunnen maken van het 

verloop van de gehaltes in het effluent (direct) na ingebruikname van de scrubber bij 

DAP, gaat Emmtec een proef uitvoeren met een gecontroleerde dosering THF op het 

eerste (grote) beluchting bassin AT-02 van de zuivering.  
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Uitgangspunten van de proef: 

De effluentwaardes mogen niet buiten de vergunde waardes komen. In de 

vergunning wordt echter niets gezegd over een waarde van Tetrahydrofuraan. In het 

gememoreerde verslag van dhr. Grouw van 1998, wordt een zelf bepaalde MTR 

waarde genoemd van 225 µg/l. Doelstelling is te waarborgen dat minder dan deze 

concentratie geloosd wordt. 

In onderstaande figuur wordt schematisch de AWZI weergegeven met in rood de 

monstername-, cq. meetpunten. 
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Het gedoseerde THF moet gemeten in de waterfase van AT2 minder dan 2 mg/l 

blijven. Dit garandeert dat in AT-1, de bak die na AT-2 geschakeld staat, de 

concentratie niet boven de 1 mg/l komt. Daardoor komt het maximale effluent gehalte 

niet boven de 0.2 mg/l. 

Plan uitvoering van de proef 

1. Op elke doordeweekse ochtend worden de volgende monsters genomen en 
geanalyseerd op THF; 

a. Mengmonster VWR west (basislast THF op de AWZI)4 
b. Steekmonster in AT-2 op punt E 
c. Steekmonster van uitstroom AT-1, op punt F. 

2. De monsters worden vóór 9:00 ’s ochtends genomen en diezelfde ochtend 
geanalyseerd, zodat om 13:00u de resultaten bekend zijn. 

3. Na monstername  wordt door middel van een stootdosering van 10 kg 
eenmalig een theoretische begin concentratie van 2 mg/l in AT-2 bereikt. 
Deze concentratie wordt in de praktijk echter uitsluitend bereikt wanneer 
totaal geen verwijdering van THF plaatsvindt. Vervolgens wordt door middel 
van het doseren van 1 kg/h de theoretische concentratie in AT-2 op peil 
gehouden.  

4. Om 14:00 ’s middags worden weer steekmonsters genomen bij de punten E 
en F en op THF geanalyseerd. De resultaten van deze analyses zijn voor de 
volgende ophoging van dosering op de volgende dag bekend. Hiermee kan 
bepaald worden of een ophoging van de dosering mogelijk is. 

5. Wanneer: 
a. de concentratie THF van het monster van de vorige dag van meetpunt 

F (uitloop AT-1) kleiner dan 0,2 mg/l is en 
b. de concentratie THF in AT-2 kleiner of gelijk is aan 1 mg/l, 

wordt de dosering verhoogd.  

6. Bij een concentratie boven de 0,2 mg/l in meetpunt  F wordt de dosering niet 
verhoogd. Bij een concentratie van 1 mg/l bij meetpunt F wordt de dosering 
gestaakt, tot de concentratie weer beneden 0,2 mg/l is. 

7. De dosering van THF wordt zo stapsgewijs verhoogd, tot een dosering van 
10kg/h is bereikt. 

 

De gemeten concentraties in AT-2  geven een goede indicatie van de verwijdering in 
de zuivering. 

De monsters van punt F zullen worden bewaard en naast analyse door FDLC ook 
worden geanalyseerd door WLN. 

Daarnaast worden in AT 1 en AT 2 iedere ochtend het Nitraat en de 
ammoniumstikstof gemeten om de effecten van THF op stikstofverwijdering te 
monitoren. 

De anaerobe zuivering doet niet mee aan de THF verwijdering, en doet daarom niet 
mee in de proef. 

                                                           
4
 De huidige belasting vanuit VWR-West (DSM Compound) is ruwweg dezelfde als in 1999, 

ca. 200kg/week. Een recente meetweek heeft dit bevestigd. Op de dag dat 60kg/dag aan 
belasting werd gemeten, was het gehalte in AT-2 minder dan 0,1 mg/l. Dit is het minimum 
meetbereik van FDLC . Conclusie is dat wanneer een dag lang gemiddeld 2,5 kg/h THF 
geloosd wordt op AT-2, is er geen lozing naar AT-1. 
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Verloop van de proef: 

Op 23 oktober begonnen met doseren. In onderstaande figuur zijn de gegevens 

weergegeven. 
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Vanwege problemen met doseerpompjes verliep de dosering niet vlekkeloos. 

Hierdoor is gedurende de eerste vijf dagen gemiddeld geen toename van de 

dosering gerealiseerd. 

Op 29 oktober is per abuis binnen een halve dag ca. 120 liter gedoseerd. Daarnaast 

werd de dosering ook verhoogd naar ca. 5 l/h. Dit leverde in het steekmonster van 

AT-02 van 14:00uur een 6 maal hogere concentratie op (12mg/l) dan waarop 

gestuurd werd. De concentratie in AT-01 bleef echter beneden 1 mg/l en het effluent 

mengmonster leverde geen aantoonbare THF op. Hoewel de THF concentratie in 

AT-02 meer dan de in het Plan van Aanpak gemelde norm van 2 mg/l was, werd in 

het monster van AT-01 van 9:00 de volgende ochtend (30 oktober) geen THF meer 

aangetroffen. Daarom werd toch besloten de dosering te verhogen naar 7 l/h. 

Ook op 31 oktober was de concentratie in AT-02 meer dan de norm in het plan van 

aanpak, maar ook toen bleek er geen meetbare hoeveelheid THF in het 

steekmonster van 9:00 van AT-01 te zitten. Ook toen is besloten de dosering te 

verder te verhogen met ca. 2 l/h, naar 9 l/h. 

Op 1 november werd zowel in AT-02, als in AT-01 geen THF meer gemeten in het 

steekmonster van 9:00. Daarom werd besloten de dosering met een grotere stap te 

verhogen naar 12 l/h.  In het steekmonster van 14:00 was de concentratie in AT-02 

17 mg/l, echter in AT-01 nog steeds niet meetbaar. 
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Vanwege tekort aan mankracht en THF is in het weekend van 2 en 3 november niet 

gedoseerd.  

Op 4 november is door een stootdosering van 50 liter en een onderhoudsdosering 

van ca. 15 l/h binnen 24 uur ca. 400 liter THF gedoseerd. In het monster van 14:00u 

die dag was geen THF aangetoond. Echter ’s nachts is door een calamiteit het O2 

gehalte in AT-01 tot ca, 0 mg/l gedaald en is vloeibare O2 gedoseerd. Dit geeft aan 

dat de AWZI kortstondig overbelast was die nacht. In het steekmonster van AT-01 

9:00u van 5 november werd daardoor 4 mg/l THF gemeten. Toen duidelijk werd dat 

door een kortstondige lozing de afbraak van THF waarschijnlijk geremd was, is 

besloten om toch door te gaan met het doseren van THF. In het steekmonster van 5 

november 14:00u was het THF gehalte gezakt tot 0,3 mg/l, terwijl het gehalte in AT-

02 19 mg/l bevatte. 

Het WLN trof in het mengmonster van 6 november 0,600 mg/l THF aan, echter in het 

monster van 7 november werd slechts 0,0054 mg/l aangetroffen. Zie Bijlage 6: 

Analyseresultaten WLN van AT-1 en effluent tijdens de proef. 

Op 6 en 7 november is doorgegaan met het doseren van THF met ca. 12 l/h. De 

concentraties in AT-02 fluctueerden, maar in AT-01 is geen meetbare hoeveelheid 

THF meer gevonden.  

In Bijlage 2A: nitraat huishouding zijn de normale stikstof procesmetingen terug te 

vinden. Uit de getallen blijkt dat er geen invloed van de THF proef is terug te vinden 

in de procesanalyses. 

In de volgende grafieken zijn de effluentanalyses weergegeven. Ook hierin is geen 

invloed van de THF proef terug te vinden. 
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Onopgeloste bestanddelen effluent
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Conclusie en aanbevelingen: 

In de proef is de belasting in stappen opgevoerd tot een dosering van 12,5 liter per 

uur. Dit komt overeen met de maximale hoeveelheid van ca. 10 kg/h, die DSM DAP 

via de scrubber naar de AWZI van Emmtec heeft aangeboden. 

 

Na een korte aanpassingperiode, is gebleken:  

1. Onder normale procesomstandigheden wordt een THF vracht van ca. 10kg/h 
zodanig door de AWZI verwijderd dat concentratie kleiner dan 0,1mg/l is.  

2. De aerobe reactor kan deze hoeveelheid verwijderen, zonder negatieve invloed 
op de andere aerobe processen. 

3. Gebleken is dat als bij een calamiteit er onvoldoende vloeibare zuurstof 
gedoseerd wordt en tgv de zuurstofloosheid in de aerobe reactor een stijging van 
THF in AT-01 plaatsvindt. Hierbij is er een aantoonbare hoeveelheid THF in het 
effluent gemeten. Aanbevolen wordt de vloeibare zuurstof inbreng in AT-01 te 
vergroten. Op het moment van de proef was er maar één van de drie strengen 
operationeel. 

4. Tijdens de proef is in AT-02 meerdere malen het THF gehalte hoger geweest, 
gedurende deze tijd is er geen verstoring van de stikstof verwijdering geweest. 
THF heeft dus geen nadelige invloed op nitrificatie en ook niet op de denitrificatie. 

5. Een continue dosering van ca. 10 kg/h THF aan de AWZI heeft geen 
aantoonbare invloed op de effluenteisen zoals ze in de lozingsvergunning 99-62 
van het Waterschap Velt en Vecht zijn genoemd. 

6. Het effluent van de te plaatsen scrubber bij DSM, kan zonder problemen verwerkt 
worden in de AWZI van Emmtec. De zuivering kan de belasting aan. 

 

Eind conclusie: 

Het verzoek van DSM om het effluent van de te plaatsen scrubber bij DSM op de 

AWZI te lozen kan gehonoreerd worden.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Verzoek DSM Advanced Polymers (DAP) 
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Bijlage 2: Monsternameschema 

als AT1>0,2

vwr west

AT 2  punt 

8

AT 1 

uitstroom

AT 1 

uitstroom 

WLN

Effluent 

meng

stoot 

dosering

onderhoud 

dosering

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l liter l/h

23-okt 23-10-13 9:00 2 0 0 0

23-10-13 10:00 12 1,2

23-10-13 14:00 1 0,0015 0,0015

24-okt 24-10-13 9:00 4 0 0

24-10-13 10:00 12 2,4

24-10-13 14:00 0,6 0

25-okt 25-10-13 9:00 4 0 0

25-10-13 10:00 12 2,4

25-10-13 14:00 0 0

26-okt 26-10-13 9:00

26-10-13 10:00 2

26-10-13 14:00

27-okt 27-10-13 9:00

27-10-13 10:00 2

27-10-13 14:00

28-okt 28-10-13 9:00 1 0 0 0,00042

28-10-13 10:00 0 2

28-10-13 14:00 0 0

29-okt 29-10-13 9:00 3 0,1 0

29-10-13 10:00 120 5

29-10-13 14:00 12 0,3 0,31

30-okt 30-10-13 9:00 3 0,8 0 0,00018

30-10-13 10:00 12 7

30-10-13 14:00 3 0 0,00024

0

31-okt 31-10-13 9:00 3 0 0 0,00013

31-10-13 10:00 12 9

31-10-13 14:00 3 0 0,0008

1-nov 1-11-13 9:00 3 0 0

1-11-13 10:00 24 12

1-11-13 14:00 17 0 0,0042

2-11-2013 2-11-13 9:00 3

2-11-13 10:00 0 0

2-11-13 14:00

3-nov 3-11-13 9:00 3

3-11-13 10:00 0 0

3-11-13 14:00

4-nov 4-11-13 9:00 3 1 0

4-11-13 10:00 0,0021 100 12,5

4-11-13 14:00 13 0

5-nov 5-11-13 9:00 6 18 4

5-11-13 10:00 0,29 0 12,5         

5-11-13 14:00 19 0,3 0,4

6-nov 6-11-13 9:00 4 0 0 0,6

6-11-13 10:00 0 0 12            

6-11-13 14:00 4 0 0

7-nov 7-11-13 9:00 3 8 0 0,0054

7-11-13 10:00 0 0 12

7-11-13 14:00 4 0

8-nov 8-11-13 9:00 3 0 0 0 0

8-11-13 10:00 x x

8-11-13 14:00 x x  
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8 november ’13 einde proef. 

Bijlage 2A: nitraat huishouding 

AT2 AT1 NB AT2 AT1 NB

dinsdag 1-10-2013 0.43 2.53 2.59 0.42 0.06 0.26

woensdag 2-10-2013 0.58 2.54 2.67 0.04 0.03 0.31

donderdag 3-10-2013

vrijdag 4-10-2013 0.69 3.61 3.71 0.49 0.06 0.18

zaterdag 5-10-2013

zondag 6-10-2013

maandag 7-10-2013 0.79 3.26 4.2 0.05 0.05 0.24

dinsdag 8-10-2013 1.56 4.22 3.68 0.08 0.14 0.22

woensdag 9-10-2013 2.2 5.11 4.32 0.06 0.07 0.17

donderdag 10-10-2013 0.9 3.9 3.71 0.07 0.14 0.15

vrijdag 11-10-2013 0.98 3.78 3.68 0.03 0.04 0.22

zaterdag 12-10-2013

zondag 13-10-2013

maandag 14-10-2013 0.92 4.2 4.14 0.04 0.02 0.14

dinsdag 15-10-2013 1.6 4.01 4 0.05 0.05 0.16

woensdag 16-10-2013 1.69 4.08 4.24 0.07 0.06 0.14

donderdag 17-10-2013 3.54 2.79 3.74 0.05 0.05 0.13

vrijdag 18-10-2013 4.21 1.93 3.62 0.07 0.05 0.15

zaterdag 19-10-2013

zondag 20-10-2013

maandag 21-10-2013 0.34 3.25 3.19 1.15 0.06 0.13

dinsdag 22-10-2013 0.72 1.8 2.93 0.59 0.05 0.12

woensdag 23-10-2013

donderdag 24-10-2013 0.89 3.3 3.08 0.05 0.06 0.15

vrijdag 25-10-2013 0.75 3.26 4.33 0.05 0.04 0.16

zaterdag 26-10-2013

zondag 27-10-2013

maandag 28-10-2013 2.19 3.94 3.92 0.15 0.06 0.2

dinsdag 29-10-2013 0.42 4.85 6.01 0.79 0.05 0.19

woensdag 30-10-2013 2.45 4.6 4.63 0.06 0.04 0.23

donderdag 31-10-2013

vrijdag 1-11-2013 0.78 4.08 4.62 0.24 0.02 0.29

zaterdag 2-11-2013

zondag 3-11-2013

maandag 4-11-2013 0.62 1.39 1.32 0.13 0.08 0.23

dinsdag 5-11-2013 0.54 1.63 1.81 2.43 0.04 0.4

woensdag 6-11-2013 1.37 2.78 1.08 4.95 0.06 0.35

donderdag 7-11-2013 0.62 2.77 3.15 0.14 0.05 0.26

vrijdag 8-11-2013 0.92 5.97 3.84 1.03 0.06 0.42

Nitraat Ammonium
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Bijlage 3: Logboek proef 

 

23 oktober: 

We zijn zoals gepland begonnen met doseren door een watergedreven 

“Dosatronpomp” deze heeft tot voordeel dat de dosering een instelbare hoeveelheid 

THF in de waterstroom injecteert waardoor de THF als 1 % oplossing in de AWZI 

komt. Hierdoor hebben we geen problemen met de verdere doorverdunning in AT 2. 

De bij de Dosatron geleverde aanzuigslang loste in het eerste uur op enkwam op de 

bodem van het vat te liggen, geprobeerd met een alternatief gewapende tuinslang, 

maar deze deed het niet veel beter, zij het dat nu tenminste de slangresten uit het vat 

konden worden verwijderd. 

Alles met elkaar ongeveer 20 liter gedoseerd.  

AT2 een gemeten gehalte van 1 ppm en AT1 niet aantoonbaar. 

 

24 oktober: 

Opnieuw begonnen nu met teflon aanzuigslang, ca. 40 liter gedoseerd, in de nacht is 

de pomp gestopt wegens opgezogen plastic in het pompdeel. 

AT2 een gemeten gehalte van 0.6 ppm en AT1 niet aantoonbaar. 

 

25 oktober: 

Wederom circa 20 liter gedoseerd, totdat de pomp weer ophield met doseren. 

De Dosatron is een watergedreven plunjer pomp, het pompmateriaal was nog wel 

goed, maar de O-ringen in de plunjer zwollen op en de pomp stopte met doseren. 

 

26 en 27 oktober zaterdag en zondag, geen verdere actie. 

28 oktober, pomp voorzien van andere O-ringen, kleine dosering bij maximale 

doseerinstelling. 

 

29 oktober. O-ringen met andere chemische bestendigheid geplaatst, pomp doseert 

goed. Het dag deel van ongeveer 120 l met onderhoud dosering van 5 l/h zorgde 

voor het eerste lege vat. AT2 een gemeten gehalte van 12 ppm en AT1 0.3 

vervolgens is in het effluent 24 uur monster geanalyseerd: niet aantoonbaar. 

De volgende ochtend is niet veel uit het vat gedoseerd, AT2 meting 0.8 ppm 
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30 oktober: 

Dosatronpomp vervangen door een membraanpomp met teflon membraan. 

Stootdosering gegeven en een onderhoud dosering van 7 l/h ingesteld. 

AT2 na shotdosering van 12 liter en onderhouddosering van 7 l/h 3 ppm. 

 

31 oktober: 

Membraam van de doseerpomp blijft goed, alleen de pomp heeft klepjes in PVC 

behuizing, deze kunnen niet tegen THF. 

Overgegaan op alternatieve dosering, vat op de brug geplaatst. Dosering uitgeliterd 

vanuit een kogelkraan. 

Shotdosering 12 liter, onderhoud dosering 9 l/h. 

 

1 november: 

Shot verdubbeld naar 24 l en continue dosering 12 l/h 

AT2 17 ppm en AT1 niet aantoonbaar. 

 

In het weekeinde van 2 en 3 november geen dosering. 

 

4 november: 

Begonnen met een forse stootdosering van ca. 50 l. 

Daarna het vat leeg gedoseerd tot 16:00. Vervolgens het nieuwe vat op 12 l/h 

weggezet. Meting AT2 na 4 uur 13 ppm en na  24 uur 18 ppm. 

Meting AT1 na 24 uur 4 ppm. Gedurende deze periode is er een grote belasting naar 

de AWZI geweest, hierbij is het zuurstofgehalte in AT1 gedurende een aantal uren 

erg laag geweest. Lab proeven hebben aangetoond dat onder anoxische 

omstandigheden er geen THF verwijdering plaatsvindt. 

 

5 november: 

Dosering constant gehouden op ca.12 l/h.  

Meting AT2 na 4 uur 19 ppm en AT1 0.3 ppm. 
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6 november: 

Dosering constant op ca.12 l/h, meting AT2 niet aantoonbaar en 4ppm, AT1 niet 

aantoonbaar. 

 

7 november: 

Laatste vat THF gedoseerd met ca. 12.5 l/h. 

Meting AT2 8 en AT1 niet aantoonbaar. 

 

 

8 november ca. 0:00 THF op, 

Meting 09:00 AT2 en AT 1 THF niet aantoonbaar. 
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Bijlage 4: MSDS Tetrahydrofuraan (THF) 
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Bijlage 5: THF monstername FDLC 
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Bijlage 6: Analyseresultaten WLN van AT-1 en effluent tijdens de proef 
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BIJLAGE 5 AWZI Emmtec - Verklaring van geen bezwaar 
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BIJLAGE 6 Situatietekeningen emissiepunten 

Bijlage 6.1 – Situatietekening emissiepunten DSM AP bestaand 
Bijlage 6.2 – Situatietekening emissiepunten DSM AP nieuw 
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Bedrijfszekerheid scrubber 

In de scrubber zijn waterverdelers opgenomen om het absorberend oppervlak van water zo groot 
mogelijk te maken. Essentieel voor de goede werking is dat de waterflow aanwezig en voldoende 
groot is. Om de bedrijfszekerheid zo optimaal mogelijk te hebben zijn er en aantal maatregelen 
genomen namelijk: 

• De waterflow op de scrubber komt tot stand via een frequentie gestuurde pomp. Deze pomp 
is redundant uitgevoerd met auto-take-over. Indien de pomp in storing gaat wordt de functie 
automatisch overgenomen door de tweede pomp met een onafhankelijke energievoorziening.  

• De aanvoer vindt plaats via geïsoleerde en getracede leidingen zodat onder winterse 
omstandigheden geen bevriezing zal optreden.  

• Er is een waterbuffer aanwezig in de vorm van een bovengrondse opslagtank. Een periode 
van 2 uur kan zodoende worden overbrugd wanneer er geen aanvoer is van her te gebruiken 
koelwater. Deze tank is bovendien voorzien van een onafhankelijke nooddosering van 
proceswater, zodat wanneer het niveau in de tank te laag is, extra water (OY-water) 
gesuppleerd kan worden en de voeding naar de scrubber altijd gewaarborgd is. 

• Ook voor de  afvoer van het water naar de afvoerleiding van Emmtec geldt dat dit plaatsvindt 
door een redundant opgestelde pomp. Ook de afvoerleiding is geïsoleerd en getraced om 
bevriezing te voorkomen. 

• Toezicht vindt plaats middels het periodiek lopen van rondes en visuele controle op lekkages. 
In de centrale meetkamer zullen meldingen binnen komen en zichtbaar zijn via het 
computersysteem dat verantwoordelijk is voor de besturing. In geval van storingen en 
waarneming ter plaatse wordt actie tot herstel van de oorspronkelijke situatie ondernomen 
worden door de aanwezige operators. Er wordt gewerkt in een 24 uur per dag bezetting. 

• Storingen worden geregistreerd in een centraal meldingen systeem (SAP). Dit systeem wordt 
tevens gebruikt als database om storingsanalyses uit te voeren op apparaat en oorzaak 
niveau. Afhankelijk van de bevindingen kan de onderhoudsstrategie worden bijgesteld. 

Bij langdurige stopstanden kan de fabriek afgeregeld worden. Dit neemt echter veel tijd in beslag en 
brengen hoge kosten met zich mee. 
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BIJLAGE 8 
 
 
Meet- en registratieprogramma scrubber DSM Advanced Polyesters 
 
 
 
LUCHT 
DSM heeft een bemonsteringspunt voorzien aan de top van de scrubberkolom. Dat is het punt waar het 
gereinigde gas naar de omgeving wordt geëmitteerd. Via dit punt zullen gasmonsters worden genomen.  
 
Deze gasmonsters zullen worden aangeboden aan het Emmtec laboratorium voor analyse. Aan de hand van de 
analytisch geconstateerde hoeveelheden VOS (Tetrahydrofuraan, Methanol en Acetaldehyde) en de gasflow in 
de scrubberkolom zal de emissie van de genoemde VOS per tijdseenheid berekend worden. 
 
De uitkomsten zullen worden gebruikt voor 2 doeleinden namelijk: 

• Inregelen van de scrubberkolom zodat deze in een optimaal werkgebied functioneert. 
• Rapportages naar stakeholders intern DSM en extern (handhaver)  

 
Bij de opstart van de scrubber is ten behoeve van het inregelen een verhoogde bemonsteringsfrequentie 
voorzien. In een later stadium zal de bemonsteringsfrequentie worden teruggebracht naar een lagere frequentie 
die de steady state beschrijft. Voor de steady state wordt momenteel een frequentie van 1 keer per kwartaal 
voorzien. 
 
Wanneer de scrubber is ingeregeld zal de dagelijkse werking beoordeeld worden door: 

• De waterflow is bepalend voor de werking van de scrubber daarom zal de waterflow continue 
gemonitord worden. Dit vindt plaats door een automatisch gestuurd systeem die alarmen genereerd bij 
afwijkingen. Uitlezing en alarmering vinden plaats in de centrale meetkamer. 

 
Controle rondes van de bezetting om te controleren van de juiste werking van pompen en controle op eventuele 
lekkages. 
 
WATER 
Er is voorzien in een flowmeter die continue het debiet meet van de nieuwe afvalwaterlozing uit de scrubber. 
Tevens zal er een monsternamepunt aanwezig zijn. Hier kan door het nemen van steekmonsters de 
samenstelling van het afvalwater worden gemeten (TOC). Met name in het beginstadium zal er hoogfrequent 
monsters worden genomen voor het inregelen van de scrubberkolom en om data te verzamelen van de vuillast. 
 
In een later stadium zal op basis van statistiek en in contacten met Emmtec (vanwege kosten afrekening) de 
frequentie worden teruggebracht. Steekmonsters voldoen vanwege de aanwezigheid van een buffer hoeveelheid 
water in de scrubber. Variaties worden hierdoor uitgemiddeld. 
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NOTITIE 
 
DSM Engineering Plastics Emmen BV 
t.a.v. mevrouw N. Matijsen 
Postbus 2019 
7801 CA EMMEN 
 
 
Leek, 24 februari 2014 
 
 
Projectnummer   : 143453-04 
Behandeld door  : ing. A. Gal 
Onderwerp   : Akoestisch onderzoek DSM Advanced Polyesters uitbreiding scrubber 
 
 
1. Inleiding  

In opdracht van DSM Advanced Polyesters Emmen (verder DAP) is door Stroop raadgevende 
ingenieurs bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het veranderen van de 
inrichting op het Emmtec Industry & Business Park. 
 
DAP wil de volgende wijziging doorvoeren: 

 realisatie van een scrubber. 
 
Voorliggende notitie geeft de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde onderzoek. 
 
2. Situering  

Om te kunnen (blijven) voldoen aan de huidige Omgevingsvergunning van DAP dient de emissie 
van vluchtige organische stoffen te worden gereduceerd. Hiervoor wordt een scrubber geplaatst aan 
de zuidzijde van het productiegebouw (BPU). Het bestaande gebouw is ongeveer 25 meter hoog. 
De scrubber, die ongeveer net zo hoog is, wordt nabij de zuidgevel geplaatst en wordt verbonden 
(geschoord) met de hoofdstructuur van het gebouw. 
 
Afbeelding 2.1.: situering  

 



3. Wettelijk kader 

De inrichting beschikt over een vigerende omgevingsvergunning met kenmerk MO/2011004299,  
23 mei 2011, verleend door Gedeputeerde Staten van Drenthe. In voorschrift 9 zijn de van 
toepassing zijn de regels met betrekking tot geluid opgenomen.  
 
De in voorschrift 9.2.4 opgelegde meetverplichting is gerapporteerd in de notitie “geluidonderzoek 
actuele geluidsituatie DSM-DAP”, met kenmerk 133453-03 d.d. 24 oktober 2013. De bij dit rapport 
behorende uitgangspunten zijn in voorliggend onderzoek als basis gebruikt.   
 
De geluidbelasting, na uitbreiding met scrubber, is getoetst aan de vigerende vergunning (voorschrift 
9.1.1.). 
 
4. Berekening en toetsing 

Aan de scrubber worden vier toevoer pompen gekoppeld. Waarvan er maximaal twee pompen 
tegelijkertijd in werking zijn. Alleen de pompen (elektrische aangedreven) zijn voor de geluidemissie 
op de omgeving relevant. Bij het opstellen van voorliggende notitie zijn de technische gegevens van 
de aan te schaffen pompen nog niet bekend. DAP zit momenteel nog in de engineeringsfase. 
 
Onderzocht is welk geluidvermogenniveau maximaal toelaatbaar is zonder dat er sprake is van een 
toename op de vergunde waarden (voorschrift 9.1.1. vigerende vergunning).  
 
Voor het spectra is aansluiting gezocht bij bestaande elektromotoren op de inrichting, te weten de 
elektromotoren van de TOF-ketel. Voor de emissierelevante hoogte van de pompen is uitgegaan 
van een worstcase (weinig relevante afscherming in de omgeving) van 5 meter boven plaatselijk 
maaiveld. Uit Trial-and-error berekeningen is gebleken dat met een totaal geluidvermogenniveau 
van 105 dB(A) voor de pompen er sprake is van een neutrale situatie. Met andere woorden geen 
toename op de vergunningspunten. 
 
Omdat er sprake is van ten hoogste een tweetal tegelijkertijd draaiende pompen en de installatie 
verder niet geluidemissierelevant is, mag het geluidvermogenniveau per pomp ten hoogste  
102 dB(A) bedragen. Immers is 10 x log (10 (102/10) + 10(102/10)) = 105 dB(A). 
 
In tabel 4.1 is de vergunde als gewijzigde geluidbelasting op de vergunningspunten opgenomen. 
 
Tabel 4.1: rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (RBS) 

vergunningspunt  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

VERGUNNING INCL. SCRUBBER TOENAME 

dag  avond  nacht  dag  avond  nacht  dag  avond  nacht 

2.  Bargres / Ekselerbrink  24.1  24.1  24.1  18,1  18,1  18,1  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

3.  Bargres / Brinkweg  25.7  25.7  25.7  22,7  22,7  22,7  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

4.  Eigenhaardweg  37.7
1)
  37.7

1)
  37.7

1)
  22,6  22,6  22,6  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

6.  Dordsestraat / Pr. Hendrikweg  26.2  26.2  26.2  24,0  24,0  23,9  ‐‐  ‐‐‐  ‐‐ 

7.  Dordsestraat / Het Meerveld  30.7  30.7  30.7  28,5  28,5  28,5  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

8.  Dordsestraat / Anna 
l

34.3  34.3  34.3  29,5  29,5  29,4  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

9.  Dordsestraat / Oude Meerdijk  30.7  30.7  30.7  26,7  26,7  26,6  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

DAP01  Referentiepunt noordzijde  53.8  53.8  53.8  52,0  52,0  51,9  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

DAP02  Referentiepunt zuidzijde  56.2  56.2  56.2  56,0  56,0  56,0  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
1) In de vergunning is vermoedelijk de etmaalwaarde opgenomen in plaats van de waarde per etmaalperiode. Hierdoor 

ontstaat een verschil van 10 dB 



Uit de tabel blijkt dat de geluidbelasting op de meeste vergunningspunten, na uitbreiding met de 
scrubber, afneemt. De afname is het gevolg van de actualisatie van de meetverplichting (voorschrift 
9.2.4 vigerende vergunning) die gerapporteerd is in de notitie “geluidonderzoek actuele 
geluidsituatie DSM-DAP” met kenmerk 123453-03 d.d. 24 oktober 2013.  
 
Een hoger geluidvermogenniveau voor de uitbreiding zal leiden tot een overschrijding op 
referentiepunt DAP02.  
 
   
5. Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat met een geluidvermogenniveau per pomp van ten hoogste 102 dB(A) 
sprake is van een neutrale situatie.  
 
Met andere woorden de beschouwde wijziging resulteert daarmee niet in andere of grotere nadelige 
gevolgen voor het milieu. De geluidimmissie blijft hiermee inpasbaar binnen de zone van het 
krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein.  
 
Geadviseerd wordt het toelaatbare geluidvermogeniveau voor de pompen in de 
aankoopvoorwaarden vast te leggen. Tevens adviseren wij daarbij op te nemen dat rekening moet 
worden gehouden met de Stand der Techniek. 
 
 
 
Leek, 24 februari 2014 
Stroop raadgevende ingenieurs bv 
 
 
 
De heer S.H. Boonstra 
 
 
 
 
 
Figuren               Aantal 
1) Overzicht rekenmodel          1x 
 
 
Bijlagen 
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2) Overzicht rekenresultaten        1x 
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Stroop raadgevende ingenieurs bv
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Figuur 1
Overzicht rekenmodel

Industrielawaai - IL, Ontvangen modellen - Emmtec - DSM ---> DAP (+ Scrubber) 20140220 - Langtijdgemiddeld (vergunningspunten) [Q:\2014\143453-04 AO DSM DAP uitbreiding met scrubber\DSM 20131001\] , 
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Bijlage 1Stroop raadgevende ingenieurs bv
Overzicht geluidbronProjectnr. 143453-04

Model:Langtijdgemiddeld (vergunningspunten)
Groep:Scrubber
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                                                                                                                                                            
Id           Omschrijving                                              X             Y     Hoogte   Gevel        Brontype              Cb(D)    Cb(A)    Cb(N)    Lwr 31   Lwr 63  Lwr 125  Lwr 250  Lwr 500   Lwr 1k   Lwr 2k   Lwr 4k   Lwr 8k  Lwr Totaal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCRUBBER                                                       258049,50     532509,93       5,00   --           Normaal                0,00     0,00     0,00     53,39    75,39    90,59    91,39    99,09   100,19    98,89    95,29    87,39      105,16

20-2-2014 16:29:15Geonoise V5.43



Bijlage 2Stroop raadgevende ingenieurs bv
Overzicht rekenresultatenProjectnr. 143453-04

Model: Langtijdgemiddeld (vergunningspunten) - DSM ---> DAP (+ Scrubber) 20140220 - Ontvangen modellen - Emmtec
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                                                                       
Id                  Omschrijving                                            Hoogte              Dag            Avond            Nacht           Etmaal               Li
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAP01_A             Referentiepunt op 50 mtr. noord                            5,0             52,0             52,0             51,9             61,9             55,7
DAP02_A             Referentiepunt op 50 mtr. zuid                             5,0             56,0             56,0             56,0             66,0             59,5
S02_A               Bargeres/Ekselerbrink                                      5,0             18,1             18,1             18,0             28,0             23,1
S03_A               Bargeres/Brinkweg                                          5,0             22,7             22,7             22,7             32,7             27,2
S04_A               Eigenhaardweg                                              5,0             22,6             22,6             22,5             32,5             27,4

S06_A               Dordsestr./Prins Hendrikweg                                5,0             24,0             24,0             23,9             33,9             29,2
S07_A               Dordsestr./Het Meerveld                                    5,0             28,5             28,5             28,5             38,5             33,5
S08_A               Dordsestr./Anna Paulownastr.                               5,0             29,5             29,5             29,4             39,4             35,2
S09_A               Dordsestr./Oude Meerdijk                                   5,0             26,7             26,7             26,6             36,6             31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-2-2014 16:29:44Geonoise V5.43
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