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Onderuverp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor DSM

Advanced Polyesters te Emmen

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO DSM

ADVANCED POLYESTERS TE EMMEN

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1. Ondenrverp

Wij hebben op 27 maart2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DSM

Advanced Polyesters (hierna: DSM AP) Emmen BV te Emmen. Het betreft het plaatsen van een

scrubber met een buffertank. De aanvraag gaat over DSM AP aan de Eerste Bokslootweg 17 te

Emmen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 201400754-0411751en is in het Omgevings-
loket online geregisterd als 1166981. DSM AP is een bedrijf dat batchgewijs polymeren produceert. Bij

deze productie vindt emissie plaats van vluchtige organische koolwaterstoffen (VOS). ln de vigerende

vergunning is voorgeschreven dat de emissie van vluchtige organische koolwaterstoffen dient te wor-
den gereduceerd. Door het (plaatsen) en in gebruik nemen van een scrubber zal DSM AP de VOS

emissie reduceren.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, onder e, en ex artikel 2,

eerste lid, van de Wabo.

1.2. Besluit
Wij besluiten, gelet op de ovenivegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artike-
len 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo):

de door DSM AP aangevraagde vergunning ex artikel 2.1. eerste lid, onder a, onder e, en ex arti-

kel 2, eerste lid, van de Wabo;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals deze bij dit besluit zijn opgenomen;

dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voor-
schriften, de voorschriften bepalend zijn;

dat voorschrift 3.3.1 uit het besluit d.d.23 mei 2011 (kenmerk MO12011004299) vervalt;

de onderstaande onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van het besluit voor zover de voor-
schriften en beperkingen niet anderszins bepalen:

o Aanvraag veranderingsvergunning DSM Advanced Polyesters Royal HaskoningDHV, maart

201 4, registratienummer MD-GR201 4001 8

o Tekeningen:
o Terreinoverzicht EI&BP t.b.v. Srubber zuidgevel DAP, A3-1.286.743 d.d.

25-03-2014
o Bestaande situatie t.b.v. Srubber zuidgevel DAP A0-1 .286.749, d.d.25-03-2014
r Betonfundatie t.b.v. Srubberzuidgevel DAP A0-1 .286.741, d.d. 25-03-2014
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o

o

Fundering scrubber en opslagtank, Emmtec Engineering,doc.no 1.286.742, d.d. 2014-03-26;
Geotechnisch onderzoek Nieuwbouw Thermal Fluid Heating System DAP op het terrein
Emmtec te Emmen, Fugro ingenieursbureau BV, opdrachtnummer 5010-0009-000, d.d.
I februari 2010;
Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van nieuwbouw Thermal Fluid Heating System
DAP Emmtec te Emmen.

o

1.3. Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,
I,U

E. Quené,
teamleider RUD Drenthe

Het origineel van het besluit is verzonden aan:
DSM Advanced Polyesters Emmen BV, t.a.v. mevrouw N. Matijsen, Postbus 2019,7801 CA Emmen

Een afschrift van het besluit is verzonden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo

1.4. Rechtsmiddelen

Bekendmaking
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo is de kennisgeving met betrekking op de ontwerpbe-
schikking gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. De ontwerpbeschikking heeft zes weken ter inzage
gelegen bijde gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Er zijn geen zienswijze ingebracht.

Bekendmaking
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan overeen-
komstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1van de Awb worden ingesteld door be-
langhebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht
of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat rede-
lijkemijs niet kan worden vennreten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschul-
digd.





INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Onderwerp
Besluit

Ondertekening en verzending
Rechtsmiddelen

VOORSCHRIFTEN MILIEU

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager
Projectbeschrijving
Huidige vergunning situatie
Bevoegd gezag

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

6

1

1

1

2

2

I
I
I
I
I
I
I
I

SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING
Waterbeheerplan waterschap Velt en Vecht
Activiteitenbesluit
Best beschikbare technieken (BBT)

OVERWEGINGEN EN TOETSING MILTEU

lnleiding

AFVALWATER
Aanvraag

Kader beoordeling lozing
Beoordeling

Conclusie

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem
Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
Nulsituatieonderzoek
Eindsituatieonderzoek

ENERGIE

GELUID EN TRILLINGEN
Algemeen

10

10

10
'10

13

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

13

13

9.

9.1

16

16



10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

LUCHT
Het kader voor de toetsing van de emissíe
Toetsing
NeR

Best beschikbare techniek (BREF's)

Niet reguliere em issies
Legionella

VERRUIMDE REIKWIJDTE
Waterverbruik

OVERWEGINGEN EN TOETSING BOUW
Overwegingen
Opmerkingen

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN

11.
11.1

12.
12.1

12.2

17

17

17

17

l8
18

18

19

19

19

19

19

20



6

1

1.1

1.1.1

2. VOORSCHRIFTEN MILIEU

Afvalwater
Soorten afualwaterstromen

De in deze vergunníng benoemde afvalwaterstromen betreft de afualwaterstroom afkomstig
van de scrubber.

ln het geval door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden van het afvalwater af-
komstig van de scrubber tot ondoelmatige werking van de afvalwaterzuivering van Emmtec
leidt of nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt
de vergunninghouder de gevolgen voor zover dat mogelijk is.

De afvalwaterstroom afkomstig van de scrubber moet, voordat lozing naar de afvalwaterzuive-
ring van Emmtec plaatsvindt, door één controlevoorziening worden geleid, zodat te allen tijde
bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereik-
baar en toegankelijk zijn.
Toelichting: de bemonstering van lJiterfles onder vrij verval dient mogelijk te zijn.

Lucht
Zodra ten gevolge van storingen, noodzakelijk onderhoud of anderszins, redelijkenruijs moet
worden aangenomen dat een of meerdere Batch Polymerisatie Units meer dan 24 aaneen-
gesloten uren in bedrijf zullen zijn zonder een doelmatig functionerende scrubber, mogen
geen nieuwe polymerisatiebatches worden opgestart.

Een of meerdere Batch Polymerisatie Units mogen in een periode van 12 maanden niet meer
dan 120 uur in bedrijf zijn zonder een doelmatig functionerende scrubber.

Legionella
Tijdens de opstartfase van de scrubber vóór deze definitief in gebruik wordt genomen, moet
een risicoanalyse (Rl&E) worden uitgevoerd naar de risico's van verspreiding van legionella
naar de omgeving ten gevolge van het in werking hebben van de scrubber.

Bij de risicoanalyse (Rl&E), bedoeld in het voorgaande voorschrift, worden in ieder geval de
volgende risicofactoren betrokken :

a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de scrubber door:
- de aard en kwaliteit van het water dat wordt gebruikt;

- de temperatuur van het water;
- de verblijfstijd van het water;
- de stilstand van het water;
- de aanwezigheid van biofilmensediment;

b. de bedrijfsvoering van de scrubber;
c. de noodzaak tot, en indien noodzakelijk, de effectiviteit van een waterbehandelingspro-

gramma met betrekking tot legionellabacteriën en biofilmvorming;
d. de risico's voor de omgeving, te bepalen volgens onderstaande risico categorie-indeling:

1. (Hoogste risico) scrubber in de nabijheid (< 200 m)van een ziekenhuis, verpleeghuis
of andere (medisch georiënteerde) zorginstelling waar mensen verblijven met een
verm inderd immuunsysteem.

2. Scrubber in de nabijheid (< 200 m) van verzorginstehuizen, hotels of andere gebou-
wen waarin zich veel mensen bevinden.

3. Scrubber in de nabijheid (< 600 m) van een woonomgeving.
4. (Laagste risico) scrubber op afstand (> 600 m) staat van een woonomgeving.

1.1.2

1.1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2
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3.4

3.5

lndien uit de risicoanalyse, bedoeld in voorgaand voorschrift, blijkt dat het noodzakelijk is ter
beheersing van de risico's, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag, moet een legionella-
beheersplan worden opgesteld.

Het legionella-beheersplan, bedoeld in voorgaand voorschrift, bevat naast een beschrijvíng
van de maatregelen, in ieder geval:

a. een tekening of schema met de actuele indeling van de scrubber;
b. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de scrubber;
c. een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de scrubber, inclusief de controle op

de aanwezigheid van legionella;
d. een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische para-

meters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën in de scrubber bij het bereiken
waaryan maatregelen ter verbetering worden getroffen, alsmede een beschrijving van die
maatregelen;

e. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen bij calamiteiten.

De maatregelen, bedoeld in voorgaand voorschrift, zijn ten aanzien van het voorkomen of
beperken van de risico's voor de omgeving door legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en
hebben van een scrubber doeltreffend indien:
a. het ontstaan en de verspreiding van waternevel zoveel mogelijk worden beperkt;
b. de stilstand van waterinleidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk wordt ver-

meden;

c. de scrubber en het water dat zich daarin bevindt schoon zijn;

d. de vermeerdering van legionellabacteriën zoveel mogelijk wordt beperkt door toepassing
van waterbehandel ingstech nieken;

e. een juiste en veilige werking van de scrubber conform de processpecificaties is gewaar-
borgd.

ln het legionella-beheersplan wordt aantekening gemaakt van de onderhoudswerkzaamheden
die worden verricht, de wijzigingen in de scrubber of het onderhoud, de uitkomsten van contro-
les die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden over de werking van de scrubber. Deze
aantekeningen worden tenminste gedurende drie jaren bewaard.
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3 PROCEDURELE ASPECTEN

3.1. Gegevens aanvrager
Op 27 maart2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van DSM

Advanced Polyesters (DSM AP) gevestigd op het Emmtec lndustry & Business Park aan de Eerste

Bokslootweg 17 te Emmen. Kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie F, nummer 13300.

Het bed rijf prod uceert batch-gewijs pol ym eren.

3.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is het veranderen van de inrichting. De verandering

bestaat uit het toepassen van emissiereducerende maatregelen. Bij het polymerisatieproces vindt er
emissie plaats van vluchtige koolwaterstoffen (VOS). ln de vigerende vergunning is voorgeschreven

dat de emissie van VOS in 2013 moet worden gereduceerd tot 8.000 kg per jaar. Om dit te bereiken

treft DSM AP emissiesbeperkende maatregelen. Uit intern onderzoek blijkt dat het plaatsen van een

scrubber hiertoe het meest geschikt is. Met behulp van deze scrubber zal de VOS-emissie van de
inrichting tot het vergunde niveau worden gereduceerd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op voren-

staande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activitei-

ten:

- artikel 2.1, eerste lid, sub a: het bouwen van een bouwwerk;
- artikel 2.1, eerste lid, sub e: het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting.

3.3. Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting is d.d. 23 mei 2013, kenmerk MO12011004299, een omgevingsvergunning (voor

heen Wm-revisievergunning) verleend. Verder zijn er voor de inrichting een drietal asbestsloopmel-
dingen verleend en één bouw- en sloopvergunning.

3.4. Bevoegd gezag

Op basis van artikel 2.1, eerste lid, is de inrichting aangewezen als een inrichting die nadelige gevol-
gen voor het milieu kunnen veroorzaken en die vergunningplichtig is. De activiteiten van de inrichting

zijn genoemd in Bijlage l, onderdeel C,4.1. sub e (lnrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, ver-

werken, opslaan of overslaan van de producten op basis van elastomeren of kunststoffen).

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo,
juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I,
onderdeel C, categorie 4.3, sub a, onder 13 (inrichtingen voor het vervaardigen van synthetische

organische polymeren, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.000.000 kg per jaar of meer),

van het Bor. De activiteit is ook genoemd in categorie 4.1, sub h (kunststof basisproducten), van de
Richtlijn lndustriële Emissies (RlE) 2010/75lEU) en betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie
behoort.

3.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de

aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit

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

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven in een huis-aan-huisblad van 1 juli
2014.

Op het ontwerp van de beschikking zijn geen zienswijze ingebracht.

3.7. Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrok-
kenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instan-
ties/bestuursorganen gezonden :

- de gemeente Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
- het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo

Naar aanleiding hiervan hebben wij:
- van de gemeente Emmen een bouwadvies ontvangen, d.d. 22 mei 2014, kenmerk '14067798 bij

ons ingeboekt onder nummer 201 400754-0042081 1 ;

- van het waterschap Vechtstromen advies met betrekking tot de indirecte lozingen, d.d. 19 mei
201 4, kenm erk z-1 408341u2399.
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4. SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING

4.1. Waterbeheerplan waterschap Velt en Vecht
Het beleidskader voor het emissiebeleid voor lozingen is opgenomen in het Nationaal Waterplan
2010-2015 en het gaat, net als de Wet milieubeheer, uit van preventie, hergebruik en de toepassing
van de beste beschikbare technieken. Aanvullend wordt de restlozing beoordeeld.

ln de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe en het Waterbeheerplan 2010-2015 van het water-
schap Velt en Vecht is vorengenoemd beleidskader overgenomen en geconcretiseerd. Hier is ook het
toetsingskader voor de restlozing opgenomen met milieukwaliteitseisen voor prioritaire stoffen, overige
specifiek verontreinigende stoffen en stoffen die de ecologie ondersteunen.

4.2. Activiteitenbesluit
ln het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die

binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct wer-
kend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een
IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen be-
paalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften

uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en

niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C-inrichting.

Binnen de inrichting van DSM AP vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het
Activiteitenbesluit. Echter, geen van de met deze veranderingsvergunning aangevraagde activiteiten
vallen onder het activiteitenbesluit.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activi-
teiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of
waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

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

voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en

bij m in isteriële regel ing aangewezen i nformatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld

overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de Richtlijn índustriële emissies (definitie in arti-
kel 1.1, eerste lid, van het Bor):
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, vijfde lid, worden BBT-conclusies bedoeld die

worden vastgesteld op basis artikel 75, tweede lid, van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn

de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 201 1 onder het regime van de Richtlijn industriële

emissies;



11

Met BBT-conclusies overeenkomstíg artikel 13, zevende lid, worden de bestaande BREF's
bedoeld. Het hoofdstuk waarin de BBT (BAT hoofdstuk) staan uit deze BREF's geldt als BBT-
conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75, tweede lid, zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publica-
tieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de
lidstaten). Zijworden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Concrete bepaling BBT
Binnen de inrichting worden een of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nummer
201017518U van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emis-
sies uitgevoerd. En wel de volgende:

4. Chemische industrie
Voor de doeleinden van dit deel wordt onder fabricage in de zin van de categorieën activiteiten in dit
deel verstaan de fabricage van de in 4.1 tot en met 4.6 genoemde stoffen of groepen stoffen op
industriële schaal door chemische of biologische omzetting.

4.1 De fabricage van organisch-chemische producten, zoals:
kunststof materialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels), synthetische rubberh

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

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

in deze (nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige relevante BBT-documenten);
- als niet wordt voldaan aan deze BBT's moeten de vergunningvoorschriften worden geactuali-

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

deze geactualiseerde voorschriften.
De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepu-
bliceerd. Daarom zal bij IPPC-|nstallaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn
industriële emissies worden uitgeoefend, bepaald moet worden welke activiteit voor de desbetreffende
IPPC-|nstallatie zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit.

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

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

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bíj het toetsen aan BBT-conclusíes bij ver-
gunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit
hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de
BBT-conclusies hebben plaatsgevonden.
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Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde
BBT-conclusies (hoofdstuk beste beschikbare technieken (BAT) uit de volgende BREF's):
- BREF Polymeren;
- BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
- BREF Monitoring;
- BREF Energie-efficiëntie.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten
over BBT, zoals aangewezen ín bijlage 1 van de Mor:

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012;
- NRB 2012, Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart2012;
- Oplegnotitie BREF Afgas- en afualwaterbehandeling; augustus 2005.

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4, derde
lid, van het Bor. Hierover zijn de volgende bijzonderheden op te merken:

- Toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken
Bij de toegepaste techniek (scrubber) komt alleen afualwater vrij. Echter, door het hergebruik van
koelwater van de extruse is de totale toename van afvalwater lozing beperkt.

- De ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken
van de bijde processen rn de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen

Bij de toegepaste techniek wordt in aangevraagde situatie gebruikgemaakt van koelwater afkomstig
van de extrusie.

- Aard, effecten en omvang van de betrokken emissres
De aard, effecten en omvang van de emissies zijn in hoofdstuk 13 "Lucht" overwogen

- Noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voor-
komen of tot een minimum te beperken

De inrichting neemt met het oog op vermindering van emissies en het beperken van de gevolgen voor
het milieu maatregelen teneinde de emissies en de risico's voor het milieu tot een minimum te beper-
ken. ln de overwegingen met betrekking tot de verschillende milieuthema's komen we hierop terug.

- Het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie
De inrichting neemt ten aanzien van het beperken van het verbruik aan energie en grondstoffen maat-
regelen zo wordt als waswater gebruikgemaakt van koelwater en worden frequentie gestuurde pom-
pen toegepast. ln de ovenrvegingen met betrekking tot de verschillende milieuthema's komen wij hier-
op terug.

- Vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die mef succes ín de praktijk
zijn beproefd

Door DSM AP is een afweging gemaakt tussen mogelijke nageschakelde technieken die een oplos-
sing kunnen geven met het emissieprofiel van de DAP-fabriek. De mogelijke technieken die onder-
zochtzijn, betreffen, condensatie, verbranding en absorptie. Geconcludeerd wordt dat het toepassen
van adsorptie met behulp van een scrubber de meest geschikte toepassing is voor de DAP-fabriek. ln
de aanvraag is de conclusie van het onderzoek beschreven.

- De vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis
Betere technieken zijn momenteel niet aan de orde.
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- De data waarop de installaties rn de inrichting in gebruik zijn of worden genomen
De installatie (scrubber) moet nog gebouwd worden.

- Noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.
Ten gevolge van de wijziging worden geen extra opslagen gecreëerd met milieugevaarlijke stoffen.
Het betreft een techniek gebaseerd op een eenvoudig principe dat zich kenmerkt door hoge betrouw-
baarheid. Verder beschikt DSM AP over een bedrijfsnoodplan.

Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtnemíng van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT
ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie en

energiebesparing.

5. OVERWEGINGEN EN TOETSING MILIEU

5.1, Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieu-
hygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

6. AFVALWATER

6.1. Aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het lozen van een nieuwe afvalwaterstroom op de afvalwaterzuive-
ring van Emmtec. Op basis van de huidige vergunning moet DSM AP de emissie van vluchtige orga-
nische stoffen naar de lucht reduceren. Hiertoe zijn drie nageschakelde technieken tegen elkaar
afgewogen. De meest (kosten)effectieve techniek is absorptie door middel van een scrubber. Hierbij
ontstaat een afvalwaterstroom, die indirect via de afvalwaterzuivering van Emmtec op het Barger-
meerkanaal wordt geloosd.

6.2. Kader beoordeling lozing
Het afvalwater mag slechts op de afvalwaterzuivering van Emmtec worden gebracht indien door de
samenstelling, eigenschappen en hoeveelheden ervan de doelmatige werking van de afvalwaterzuive-
ring van Emmtec niet wordt belemmerd en daarmee de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het

oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bronaanpak

Bij de beoordeling van de lozingen van inrichtingen die vallen onder de Richtlijn industriële emissies
(RlE) wordt gebruikgemaakt van de vastgestelde documenten (BREF's en C|W-nota's) die opgeno-
men zijn in de Regeling aanwijzing BBT-documenten/de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de van toepassíngen zijnde BBT-
documenten.

Monitoring (verplichting tot meting, bemonstering, analyse en rapportage)
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De vergunninghoudster heeft de verplichting om monitoring uit te voeren ten aanzien van de lozing.
De algemene beginselen van monitoring zijn beschreven in de BREF monitoring. De reden(en) voor
monitoring is/zijn:
. om te controleren of de emissies binnen de voorgeschreven emissiegrenswaarden liggen;
. om de bijdrage van een specifieke installatie aan de milieuverontreiniging in het algemeen

te bepalen door bijvoorbeeld periodieke milieurapportages aan bestuursorganen.

6.3. Beoordeling
Het op het vuilwaterriool geloosde afvalwater afkomstig van de scrubber is getoetst aan de van toe-
passing zijnde BBT-documenten. Hieruit blijkt dat de maatregelen en voorzieningen om de lozing te
beperken voldoen aan de voornoemde beleidsuitgangspunten en aan de afzonderlijke BBT-
documenten.

De lozing vanuit de scrubber vindt plaats op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Emmtec. De lozing
vanuit de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater is geregeld in vergunningen 99-62,
die op 21 september 2000 en 04-37, die op 21 maart 2006 aan Emmtec zijn verleend. Voor Emmtec is

het belangrijk dat zij de samenstelling en hoeveelheid afvalwater van DSM AP op een doelmatige ma-
nier kan verwerken op de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en daarmee aan hun vergunningsvoor-
schriften kunnen voldoen. Omdat de afvalwaterzuiveringsinstallatie niet in beheer is van het water-
schap Vechtstromen, kunnen wij geen uitspraken doen over de doelmatige werking van de afvalwa-
terzuiveringsinstallatie van Emmtec. Bij de aanvraag is een schriftelijk reactie van Emmtec bijgevoegd,
waarin zij aangeven het afvalwater zonder bezwaar kunnen verwerken op de afvalwaterzuiveringsin-
stallatie. Ter bescherming van de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering van Emmtec en

daarmee indirect de verontreiniging van het oppervlaktewater zijn in de vergunning voorschriften op-
genomen.

De lozingen/activiteiten zullen dan ook niet leiden tot een onaanvaardbare verontreiniging van het
oppervlaktewater mits DSM AP zich houdt aan:
o de in de aanvraag beschreven wijze van lozing en/of uitvoering van de activiteiten;
. de aan de vergunning verbonden voorschriften.

Monitoring

De in de aanvraag omschreven wijze van monitoring voldoet aan de eisen van de BBT-conclusie
monitoring.

Melding calamiteiten en ongevallen voorvallen
Op grond van de Wet milieubeheer is het bedrijf verplicht calamiteiten en ongewone voorvallen te
melden bij het bevoegd gezag. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstech-
nische werken en de oppervlaktewaterkwaliteit wordt in deze vergunning voor het melden van cala-
miteiten en ongewone voorvallen opgenomen dat deze, voor zover deze gevolgen (kunnen) hebben
voor het afualwateraspect, ook direct en rechtstreeks worden gemeld bij het waterschap. Dit conform
de afspraken tussen de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de waterschappen in de
Wabo-dienstverleni ngsovereen kom st.

6.4. Conclusie
Wanneer DSM AP zich houdt aan de in de aanvraag beschreven wijze van lozen en/of uitvoering van
de activiteiten en aan de vergunning verbonden voorschriften, concluderen wij dat de aangevraagde
lozing van afvalwater, niet tot ondoelmatige werking van de afvalwaterzuivering van Emmtec leidt en

daarmee de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt.
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7 BODEM

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

¡ het voorkomen van bodemverontreiniging tijdens het in werking zijn van de inrichting (bodem

bescherming);
. de bodemkwaliteit bij aanvang van de activiteiten (nulsituatíeonderzoek);
. de bodemkwaliteit bij het beëindigen van de activiteiten (eindsituatieonderzoek).

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

inrichting. Omdat DSM AP een inrichting is waartoe een IPPC-installatie behoort, gelden de voor-
schriften uit afdeling 2.4 van het Abm en afdeling 2.1 van de Arm voor de gehele inrichting van
DSM AP.

7.2. Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
lndien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, is in het Abm voorgeschreven
dat maatregelen moeten worden genomen waarmee een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

ln afdeling 2.1van de Abm is voor specifieke situaties uitgewerkt aan welke eisen bodembescher-
mende voorzieningen en maatregelen moeten voldoen.

Onder een verwaarloosbaar risico wordt conform het Abm verstaan een situatie als bedoeld in de

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) waarin door een goede afstemming van voor-
zieningen en maatregelen (cvm, combinatie van voorzieningen en maatregelen) het ontstaan of de
toename van een verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek
zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit betekent dat conform de NRB een verwaarloosbaar risico wordt
gerealiseerd door het toepassen van de juiste cvm bij de activiteiten. Deze cvm's zijn per bodem-
bedreigende activiteit beschreven in bijlage 1 van de NRB 2012. De in de NRB voorgeschreven cvm
wordt beschouwd als BBT.

Voor DSM AP betekent dit dat voor bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar risico moet
worden gerealiseerd door het voldoen aan de relevante voorschriften uit afdeling 2.1 van de Arm en

door toepassing van de in de NRB 2012 genoemde cvm.

Beoorde I i ng e n co ncl u sie

Wij hebben de in de aanvraag opgenomen bodemrisico-inventarisatie (hoofdstuk 8) beoordeeld en

stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor de

bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Tenslotte merken wij nog op dat in de BBT-conclusies voor Afgas- en Afualwaterbehandeling BBT
worden genoemd ter voorkoming van het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afvalwater en

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

ln paragraaf 4.3.1 van de BBT-conclusie wordt opgemerkt dat in veel chemische bedrijven de riolering
ondergronds ligt. Het onmiddellijk bovengronds leggen wordt niet reëel geacht. Erwordt geopperd om

rioleringen gefaseerd bovengronds te leggen op het moment dat er aanpassingen van de fabriek of
het rioleringssysteem nodig zijn.
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Beoorde li ng e n co ncl u sie
De afvalwaterlozing van de scrubber vindt plaats via een gesloten bovengronds persriool, hiermee
wordt voldaan aan BBT.

7.3. Nulsituatieonderzoek
Ter plaatse van de voorgenomen bouw van de nieuwe scrubber is een verkennend bodemonderzoek
uit gevoerd "Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van nieuwbouw Thermal Fluid Heating System
Dap Emmtec te Emmen", MUG ingenieursbureau, d.d.23 februari20l0, projectnummer 51004010.
De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn
uitgevoerd door MUG ingenieursbureau. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodem-
kwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Het bodemonderzoek geeft ons overigens ook geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen
of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatieonderzoek.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzie-
ningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften)verwaar-
loosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit
tussentijds wordt gecontroleerd.

7.4. Eindsituatieonderzoek
Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwali-
teit van de bodem worden verricht. lndien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van
de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. ln het Activiteitenbesluit zijn hiervoor
voorschriften opgenomen deze zijn rechtstreeks geldend, het is dan ook niet nodig voor de aange-
vraagde verandering voorschriften op te nemen met betrekking tot een eind-bodemonderzoek.

8. ENERGIE

Alle DSM-vestigingen zijn gezamenlijk toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiency voor
bedrijven die vallen onder de CO2 emissiehandel (MEE). Dit betekent dat elke 4 jaar energy-
efficiencyplan (EEP)wordt opgesteld en uitgevoerd. ln het plan staan alle energiebeperkende maat-
regelen met een terugverdientijd van 5 jaar, hiermee wordt gestreefd naar een verdere reductie van
het energiegebruik. ln de huidige vergunning is de uitvoering van het convenant geborgd.

Ten aanzien van energie-efficiency kan worden gesteld dat de aangevraagde wijziging voldoet aan
BBT. De toepassing van droogvacuümpompen in plaats van stoomejecteurs leidt tot een hogere
energie-efficiency. De voor de scrubber toegepaste pompen zijn frequentie-gestuurd en voldoen
derhalve aan BBT. ln paragraaf 10.3 van de aanvraag is een uitgebreide toetsing aan BBT Energie-
Efficiency opgenomen. Geconcludeerd wordt dat de aangevraagde wijziging voldoet aan de BBT.

Er is dan ook geen aanleiding aanvullende energievoorschriften op te nemen in deze veranderings-
vergunnrng.

9. GELUID EN TRILLINGEN

9.1. Algemeen
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Bargermeer. Op grond van de Wet geluid-
hinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. lngevolge artikel 2.14 van de Wabo
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dient bijde beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus, de geluidszone in acht
te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter
plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluid-
ruimte vergund krijgen dat de zone en de desbetreffende grenswaarden niet wordt overschreden.

Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld.
De aangevraagde veranderingen zijn van zodanige aard, dat zij geen toename van de geluidsbelas-
ting vanwege de inrichting tot gevolg zullen hebben. Dit blijkt uit de bij de aanvraag gevoegde akoes-
tische notitie, kenmerk 143453-04, d.d.24 februari 2014, van Stroop ri, waarin de geluidsuitstraling ten
gevolge van de verandering inzichtelijk is gemaakt.

Uit de akoestische notitie blijkt dat met een geluidvermogenniveau per pomp van ten hoogste
102 dB(A) sprake is van een neutrale situatie. Het totale bronvermogen van de scrubber-installatie
mag maximaal 105 dB(A) bedragen. Het is van belang dat de scrubber-installatie voldoet aan de
stand ter techniek (BBT). Daarom is het van belang dat de aanvrager, voor installatie van de pompen,

hier de nodige aandacht aan besteed.

Voor het realisatie van de scrubber geldt, dat de representatieve bedrijfssituatie niet veranderen zal.
Wij zijn derhalve van mening, dat de gevraagde activiteiten zowel met betrekking tot het langtijd-
gemiddeld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de maximale geluidniveaus, binnen de aan
inrichtinghouder verleende geluidruimte plaats kunnen vinden. Er worden derhalve geen aanvullende
geluidsvoorschriften opgenomen in deze veranderingsvergunning

IO. LUCHT

10.1. Het kader voor de toetsing van de emissie
De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de van toepassing zijnde BBT-conclusies BREF en de
NeR Lucht. Deze vormen het wettelijke toetsingskader voor BBT ter beperking van emissies naar de
lucht.

10.2. Toetsing
ln de vigerende omgevingsvergunning van de inrichting van mei 2011 is voorgeschreven dat de totale
emissie van vluchtige organische stoffen vanuit de polymerisatie van 255 ton/jr, met ingang van 2015
moet zijn teruggebracht en niet meer mag bedragen dan I ton/jr. Als eerste stap zijn in de periode
2010-2013 de Batch Polymerisation Units (BPU) voorzien van droogvacuumpompen (DVP) zodat een
behandelbare emissiestroom is ontstaan. Na uitgebreid onderzoek en een integrale afweging is beslo-
ten om met behulp van een scrubber de vluchtige organische stoffen (VOS) uit de emissiestroom af te
vangen. ln de scrubber wordt voor het merendeel water gebruikt dat afkomstig is van de extrusie voor
het koelen van de polymeerdraden. De afvalwaterstroom met daarin de VOS wordt gereinigd in de
AWZI van Emmtec waar de VOS biologisch worden afgebroken.

10.3. NeR
lngevolge de NeR moet bij een ongereinigde emissiemassastroom van meer dan 0,5 kg/uur VOS
worden voldaan aan een maximale emissieconcentratie van 50 mg/Nm3. Met toepassing van de
scrubber wordt zowel bij een gemiddelde emissie als bij een piekemissie ruimschoots voldaan. Voor
de betrokken emissiecomponent aceetaldehyde geldt ingevolge de NeR bij een ongereinigde emis-
siemassastroom van meerdan 0,1 kg/uureen maximaleemissieconcentratie van20 mg/Nm3.

Ook hieraan wordt voldaan.
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10.4. Best beschikbare techniek (BREF's)
Bij de toetsing zijn een aantal BBT-conclusies van belang uit de hierna volgende BREF's
- BREF Polymeren;
- BREF Afgas- en afualwaterbehandeling;
- BREF Energie-efficiency;
- BREF Monitoring.

Op basis van de BREF Polymeren is het BBT om de emissie van vluchtige organische stoffen te voor-
komen door het terugwinnen van de VOS dan wel het vernietigen van de VOS door middel van ther-
mische of katalytische oxidatie. ln onderhavige situatie is het niet doelmatig om VOS terug te winnen
dan wel oxidatie toe te passen omdat deze moet zijn gedimensioneerd op de omvang van de piek-

emissies tenruijl het merendeel van de tijd sprake is van een gemiddelde veel lagere emissie. Boven-
dien brengt dit hoge operationele kosten met zich mee. ln de BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling
staat dat het geen BBT is om als nageschakelde techniek een scrubber toe te passen vanwege het
feit dat hierin grote hoeveelheden water worden verbruikt. ln het specifieke geval van DSM AP is de
toepassing van een scrubber wel te beschouwen als BBT omdat de scrubber gebruikmaakt van gere-
cycled water dat afkomstig is van de extrusie. Hiermee wordt ook voldaan aan de BREF Polymeren
waarin staat dat het BBT is om het water van de extrusie te hergebruiken en de BREF Afgas- en
afvalwaterbehandeling waarin staat dat het BBT is om proceswater te recyclen zolang de kwaliteit van
het water dat voor die toepassing toestaat. De toepassing van extrusiekoelwater draagt ook bij aan
een doelmatiger beheer van afvalwater omdat door het hergebruik van het water in de scrubber de
lozingstemperatuur wordt verlaagd en bovendien de ontvangende AWZI doelmatiger functioneert.

Er worden voorzieningen aangebracht om de emissie naar de lucht en via het afvalwater te monitoren.
Hiertoe heeft DSM AP een meet- en registratieprogramma bij de aanvraag gevoegd.

Hoofdstuk 10 van de aanvraag bevat een uitgebreide toetsing aan de verschillende BBT-aspecten van
de genoemde BREF's. Hieruit blijkt dat aan BBT wordt voldaan.

10.5. Niet reguliere emissies
De scrubber is zodanig uitgevoerd en wordt zodanig bedreven dat deze als een betrouwbare nage-
schakelde techniek kan worden aangemerkt waarmee de emissie van VOS doelmatig wordt beperkt.
Mocht de scrubber desondanks toch falen of vanwege onderhoud buiten bedrijf moeten worden ge-
steld, dan betekent dat de emissie met VOS ongereinigd wordt geëmitteerd. Het acuut buiten bedrijf
stellen van de BPU's bij het niet functioneren van de scrubber is, afgezien van de gederfde inkomsten,
niet doelmatig omdat hierdoor een grote hoeveelheid afvalstoffen ontstaat en een aanzienlijke milieu-
belasting vanwege de noodzaak tot het reinigen van de BPU's. Daarom is in deze vergunning vastge-
legd dat als onverhoopt mocht blijken dat de scrubber meer dan 24 uur buiten bedrijf blijft, er geen
nieuwe polymerisatiebatches mogen worden opgestart. ln totaal mag de scrubber maximaal 120 uur
per jaar buiten bedrijf zijn.

10.6. Legionella
Bij een scrubber bestaat, evenals bij een natte koeltoren, de mogelijkheid dat met aerosolvormige wa-
terdeeltjes legionellabacterien, die in het water kunnen ontstaan, worden verspreid. Daarom is in de
vergunning vastgelegd dat in de opstartfase van de scrubber dit moet worden onderzocht en indien
nodig, evenals bijde natte koeltorens van DSM, een legionellabeheersplan moeten worden opgesteld
voor de scrubber om de verspreiding van legionellabacteriën te voorkomen.
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11. VERRUIMDE REIKWIJDTE

11.1. Waterverbruik
De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. Wij moeten
voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is, moeten wij het doelmatig beheer van
afualwater bevorderen.

Als relevantiecriteria om aanvullend onderzoek te verrichten naar alternatieven of vermindering van
deze stromen wordt voor drinkwater en grondwaterverbruik aangesloten bij hiervoor geldende alge-
mene eisen (5.OOO m' leidingwater per jaar) en de grondwateronttrekkingvoorwaarden (12.000 m3 per

kwartaal). Door het inzetten van het koelwater van de extrusie als waswater in de scrubber is er voor
ons geen reden aanvullend onderzoek naar het waterverbruik te eisen en wordt er ons inziens vol-
daan aan het doelmatig beheer van afuafwaterstromen.

12. OVERWEGINGEN EN TOETSING BOUW

12.1. Ovenregingen
Overwegende:
- dat het bouwplan in overeenstemming is met de beheersverordening Emmen, Bargermeer

industrie- en bedrijventerrein;
- dat de te bouwen installatie en opslagtank zich bevinden op het binnenterrein;
- dat de conform de welstandsnota de desbetreffende installatie en tank welstandsvrij worden

geacht;

- dat, met in achtneming van de onderstaande opmerkingen, voldoende aannemelijk gemaakt is
dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de Woningwet, het Bouwbesluit en de bouw-
verordening van de gemeente Emmen, voor zover toetsing daaraan relevant is.

12.2. Opmerkingen
Geadviseerd wordt om wel rekening te houden met de volgende onderwerpen:

Ontvluchting

Ontvluchting, aan de buitenzijde van het DAP-gebouw is een vluchttrap geplaatst. Door het plaatsen

van de nieuwe scrubber wordt de ruimte om onderaan de trap te vluchten minder breed. Er moet
voldoende ruimte overblijven om goed te kunnen ontvluchten.

Bevestiging

Bevestiging nieuwe scrubber aan gebouw, de nieuwe scrubber wordt door middel van een metalen
constructie bevestigd aan het gebouw. Deze bevestigíng mag geen invloed hebben op de sterkte van
de hoofddraagconstructie van het gebouw.
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BIJLAGE I BEGRIPPEN

AANVMRDBAAR H INDERNIVEAU :

Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:

toetsingskader;

geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

aard en waardering van de geur (hedonísche waarde);

klachtenpatroon; huidige en veruvachte hinder;

technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;

de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit
BREF's en nationale BBT-documenten;

lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale
afwegingen);

historie van het bedrijf in zijn omgeving.

Opmerking: het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het vorenstaande en is
geregeld via de wet.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ont-
doen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

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

BEH EER VAN AFVALSTOFFEN :

lnzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht
op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van
afval stoffen ha ndel aars en afval stoffen m akel aars.

BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende tech-
nieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroor-
zaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten
in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting
behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkeruijs in

Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp
van de inrichting, de wijze waarop zijwordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfs-
voering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodem-
bedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.
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BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling
gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of
toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedrei-
gende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse richtlijn bodembescher-
ming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen
sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

EQUTVALENT GELUTDSNTVEAU (LAEa):

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

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

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

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 20'12

G EVAARLIJ KE AFVALSTO F:

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

GOEDEREN:

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

HERGEBRUIK:

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

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid)

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr, LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, tonaal geluid of muziekgefuid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDN IVEAU (LAmax):

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

MENGEN:

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

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NUTTIGE TOEPASSING:

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

OPENBAAR RIOOL:

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

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter
vermindering van:

de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de
levensduur van producten;

de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezond-
heid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIENIVEAU:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit
bepa I i n g referentie n iveau-periode (Staatscou r an| 1 982, 1 62):

het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van
de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
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het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus
10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeer-
bronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen
gedurende die periode.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een posítieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15Yo.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede
instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval
behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:

Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de
specifieke gebru iksomstand igheden een vergel ijkbare vluchtigheid heeft.


