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UA TE GASSELTERNIJVEEN

1 OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1. Onderwerp
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 9 augustus 2011 een aanvraag voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wabo en een aanvraag op grond van de Wateruvet ontvangen van
AVEBE UA (hierna:AVEBE) voor de inrichting gelegen aan Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. De
aanvraag is geregistreerd onder nummer 2011007000.
AVEBE is een aardappelvenryerkend bedrijf. ln de aardappelzetmeelfabriek wordt uit aardappelen
zetmeel gemaakt en in de nevenproductenfabrieken voornamelijk aardappeleiwit, aardappelvezels en

ingedikt aardappelvruchtwater. Naast de productiefabrieken beschikt AVEBE onder meer over een ei-
gen afualwaterzuíveringsinstallatie, slibcompostering, warmtekrachtinstallatie en ondersteunende
diensten zoals chemicaliënopslag, laboratorium, werkplaats etc.

Concreet wordt verzocht om:
- een vergunning ex artikel 2.1,lid 1 onder e en ex artikel 2.6, lid 1, van de Wabo;
- een vergunning ex artikel 6.18, lid 1, van de Wateruvet.

1.2. Besluit
Gedeputeerde staten van Drenthe besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht:

de omgevíngsvergunning voor AVEBE UA te verlenen voor de volgende activiteiten:
- een campagnebedrijf waarin tijdens de campagneperiode (augustus - mei) in volcontinudienst

(24 uurldag, T dagen/week) aardappelen met een vermalingscapaciteit van 200 ton aardappe-
len per uur (jaarlijkse aanvoer 1.000.000 ton aardappelen) worden verwerkt tot aardappelzet-
meel met een capaciteit van circa 60 ton per uur (circa 250.000 ton op jaarbasis) en neven-
producten als eiwit, protamylasse en aardappelvezels;

- gedurende het gehele jaar productie van Protapec met een capaciteit van circa 20 ton per uur;
- gedurende het gehele jaar de productie van Solanic met een capaciteit van circa 500 ton per

jaar (pilot-installatie);

- ondersteunende systemen voor de behandeling van afualstromen, tarraven¡verking en afval-
waterzuivering;

- ondersteunende diensten waaronder: logistiek, chemicaliënopslag, gasflessenopslag, utilities,
laboratorium, maitenance, opslagloods t.b.v. gereed product en verschillende hulpsystemen;

de vorengenoemde activiteiten vallen onder artikel 2.1,lid 1 onder e en artikel 2.6 lid 1 (Wabo) en

artikel 6.18 lid '1 van de Waterwet.

de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd, uitgezonderd de opslag en verwerking van tarra,
hiervoor geldt een termijn tot 1 januari 2013;
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aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals die zijn opgenomen in een van de bijlagen;

dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften onderdeel milieu met de nummers 3.7.1. en
3.7.2. gedurende 3 jaar in werking blijven nadat deze vergunning zíjn geldigheid heeft verloren;

de volgende delen van de aanvraag onderdeel te laten uitmaken van de vergunning;
- deel 1 van de aanvraag Beschrijving van de bedrijfsprocessen;
- deel 2 van de aanvraag Ondersteunende diensten, hoofdstuk 15, Duurzame verwerking van

tarra;

- Geuronderzoek AVEBE - locatie Gasselternijveen, bijlage I van de aanvraag;
- Bodemrisicodocument, bijlage 11.

1.3. Ondertekening en verzending
Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,

drs. R.H.H. Koch,

manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Het origineel van het besluit wordt verzonden aan:
AVEBE UA, t.a.v. mevrouw S.C. de Bies, Postbus 15, 9640 AA Veendam

Een afschrift van het besluit wordt verzonden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten
- het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3,7875 ZG Exloo
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam
- lnspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,2500 BD's-Gravenhage
- RWS Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na datum van bekendmaking beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Assen. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Arrondissementsrechtbank As-
sen, sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA Assen.
Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:l juncto artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het
ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, door belanghebbenden die geen zienswijze naar
voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden venrveten of door belang-
hebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestuit.
H iervoor zijn griffierechten versch uldigd.
lndien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd indien onvenrvijde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
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2 OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1. Gegevens aanvrager
Op 9 augustus 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een vergunning op grond van de Watenvet ontvan-
gen. Het betreft een verzoek van:
AVEBE UA

Postbus 15

9640 AA Veendam

2.2. Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen of veran-
deren van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Door AVEBE wordt een meervou-
dige Wabo-vergunning aangevraagd die gericht is op het onderdeel milieu en bouw. Daarnaast wordt
een vergunning aangevraagd op grond van de Watenvet.
Gezien de ouderdom van de laatst verleende revisievergunning en de hoeveelheid daarop volgende
veranderingsvergunningen en meldingen (zien onderstaande opsomming), is het wenselijk om het
vergunningenbestand van de inrichting te reviseren. Daarnaast zijn er een aantal veranderíngen bin-
nen de inrichting die geformaliseerd moeten worden. Ook wenst de aanvrager meer flexibiliteit in de
vergunning en de mogelijkheid om diverse proeven binnen de inrichting uit te voeren.

2.3. Huidige vergunningsituatie
Op 25 mei '1999, kenmerk MB/A1/9900834 hebben wijaan AVEBE een vergunning op grond van arti-
kel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van
aardappelzetmeel en een aantal nevenproducten zoals eiwit, protamylase, protapec en aardappelve-
zels. De inrichting is gelegen aan de Baptistenkade 40 te Gasselternijveen. Deze vergunning is ver-
leend voor onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:
- 29 mei 2001: vergunning Wm voor het in de intercampagne produceren van elektriciteit, ken-

merk MB/A112001002205
- 23 maart2004: vergunning Wm voor het wijzigen van de droogcapaciteit, het plaatsen van 2

koelunits, het wijzigen van de tarraverwerking en het doseren van perazijnzuur in plaats van
chloorbleekloog, kenmerk M8/43/20 0400047 2

- 27 september 2005: vergunning Wm voor het realiseren van een nieuwe tarra berging, ken-
merk 5.6/2004008210

- 14 april 2009: verzamelaanvraag diverse wijzigingen van de ínrichting Gasselternijveen
- I september 2010: vergunning Wm voor het continueren van de tarraberging en het daarmee

samenhangende onderzoek naar een duurzame verwerking van tarra, kenmerk
DOt2010010168

- 29 iuni 2011: omgevingsvergunning Wabo, voor het veranderen van de chemicaliënopslag,
kenmerk MO12011005412

- 29 juni 2011: omgevingsvergunning Wabo, voor het venruijderen van asbest uit diverse ge-
bouwen binnen de inrichting kenmerk, MO12011005411

- 17 oktober 2011: omgevingsvergunning Wabo, voor het slopen van een opslaggebouw en niet
meer in gebruik zijnde opstal, kenmerk 42NIH12011008694

- 14 november 201 1 : omgevingsvergunning Wabo, voor de sloop en wederopbouw van een
pompgebouw behorende bij de AWZI, kenmerk 45NfH12011009333
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Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:
- juli 2000: melding Wm realisatie slibbuffer
- augustus 2001: mededeling Wm bouw van gebouw voor verladingstank voor zuiveringsslib op

terrein AWZI
- december 2001: mededeling Wm slibbassin gebruiken als opslag slib tarradepot tijdens inter-

campagne
- september 2002: melding Wm uitbreiding van de indampcapaciteit en bouw van een koelunit

voor vruchtwaterkoel ing

- december 2002: melding Wm wijziging van de tarra ontwatering en een verlaadstation voor
eiwit

- februari 2003: melding Wm wijziging wasserij
- november 2004: melding Wm wijziging intern zetmeeltransport
- maart 2004: melding Wvo van het wijzigen van de droogcapaciteit, het plaatsen van 2 koel-

units, het wijzigen van de tarraverwerking en het doseren van perazijnzuur in plaats van
Chloorbleekloog, kenmerk MdG 04.0354/04.1 566

- augustus 2004: melding Wvo voor het realiseren van een nieuwe tarra berging
- april 2005: melding Wm voor wijziging van restwarmte van de warmtekrachtcentrale
- mei 2005: wijziging Wm en Wvo vanwege uitbreiding slibopslag
- mei 2007: melding Wm en Wvo Solanic
- september 2007: melding Wm wijziging slibopslag
- februari 2008 resp. april 2008: melding Wm resp. Ww proefopstelling vergisting van vruchtwa-

ter
- juli 2009: melding Wm vervangen stoomafblaas ketel 7
- juli 2009: melding Wm vervanging van SO2 door NaHSO3
- augustus 2009: melding Wm, Wvo pilot proef bezinken Tarra slurrie
- september 2009: mededeling Wm vergroten Motor Control Centre (MCC)
- september 2009: mededeling Wm, Wvo gebruik Mierezuur en Citroenzuur i.pv. resp. azijnzuur

en natriumbicarbonaat
- december 2009: melding Wm uitbreiding chemicaliënopslag
- maart 2010: melding Wm realisatie opzakinstallatie kleinverpakking in meelloods
- februari 2012: milieuneutrale wijziging Wabo, realisatie opslagloods t.b.v. gereed product.

2.4. Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omge-
vingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk
voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbon-
den voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.5. Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningver-
eisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning
moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in pa-
ragraaf 4.2van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mo|.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wijdeze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Wijzijn van oordeel dat de aanwaag onvoldoende informatie bevatte voor een goede beoordeling van
de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgevrng.



5

ln verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 22 september
2011 in de gelegenheid gesteld om tot 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te
vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 5 oktober 2011. Na ontvangst van de aan-
vullende gegevens hebben wij de aanvraag wederom getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat
de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activi-
teiten op de fysieke leefomgeving, uitgezonderd het deel dat betrekking heeft op het onderdeel bou-
wen. Op ons verzoek heeft de aanvrager aan ons op 7 november 2011 per brief kenbaar gemaakt het
deel dat betrekking heeft op het onderdeel bouwen in te trekken. De deels ingetrokken aanvraag is
vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opge-
schort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld en gewijzigd. ln dit geval is de termijn voor het
nemen van het besluit opgeschort met 2 weken.
Op 10 februari 2012is de aanvraag aangevuld met de volgende gegevens:

- Overzichtemissiepunten;
- Rapportage Maatwerk in meetwerk, r05370e, d.d. 10 februarí2004;
- Rapportage betreffende emissiemetingen aan meerdere drogers bij AVEBE B.A. 17,23 en 24

maart 2005, Pro Monitoring, 106081/6082/6083e, d.d. 4 april 2005;
- Toetsing SO2, NH3 en NOx, aanvulling op rapport 10681, d.d. 4 april 2005;
- Rapportage betreffende emissiemetingen aan protapecdroger l0 januari 2011, r09456e, d.d.

2 maart2011.
Daarnaast heeft AVEBE verzocht om een opslagloods voor gereed product en een indamper ten be-
hoeve van een lopende proef, onderdeel te laten maken van de aanvraag. Wij hebben aan dit verzoek
gehoor gegeven.

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

Tussen 23 februari 2012 en 4 april 2012 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen bij de gemeente
Aa en Hunze, de gemeente Borger-Odoorn en bij de provincie Drenthe. ln deze periode zijn geen
zienswijzen ingediend.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

2.7. 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 ar-
tikelen 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 Aa en Hunze;
- de gemeente Borger-Odoorn;
- het waterschap Hunze en Aa's;
- RWS Waterdienst;
- lnspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding hiervan hebben wij samengevat de volgende adviezen ontvangen:
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2.7.1. Gemeente Aa en Hunze

Op 25 augustus 2011 is door de gemeente Aa en Hunze een advies ingediend op de toegezonden
aanvraag. Samengevat bevat het advies de volgende opmerkingen:

- er is geen gebruik gemaakt van de wettelijk verplichte aanvraagformulieren voor de Wabo en
de Waterwet;

- bijlage 18, toetsing IPPC-richtlijn ontbreekt in de aanvraag;
- leesbaarheid van de plattegrondtekeningen;
- ontbreken van gegevens voor de activiteit bouwen, waaronder tekeningen, maatvoeringen en

materiaal- en kleurgebruik.

2.7.2. Waterschap Hunze en Aa's
Op 9 september 2011 is per mail door het waterschap Hunze en Aa's een advies ingediend op de toe-
gezonden aanvraag. Samengevat bevat het advies de volgende opmerkingen:

- de plattegrondtekeningen zijn door het gekozen formaat niet goed leesbaar;
- de lozingspunten naar het oppervlaktewater zijn niet vermeld op een tekening;
- het leidingverloop naar de AWZI staat niet op tekening;
- bijlage 18, toetsing |PPC-richtlijn ontbreekt in de aanvraag.

Beide adviezen zijn verwerkt in het verzoek om aanvullende gegevens die op 22 september 2011 naar
de aanvrager zijn verstuurd. Als reactie hierop hebben wij op 5 oktober de gevraagde aanvulling ont-
vangen. Echter, zoals al hiervoor is aangegeven was de aanvraag voor het onderdeel bouwen nog

steeds niet ontvankelijk. De gemeente Aa en Hunze heeft na beoordeling van de aanvulling dit per

brief, d.d. I november 2011, kenmerk2011005292, bij ons kenbaar gemaakt.

Het deel wat betrekking heeft op de Waterwet is wel voldoende om op te besluiten. Verdergaand
wordt inhoudelijk ingegaan op het advies en het onderdeelWaterwet.

3. SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING

3.1. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
ln Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende
eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. ln de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aan-
gegeven.

Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als be-
doeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geTntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-
installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Bij AVEBE is een dergelijke installatie aanwe-
zig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

3.2. Besluitbrandveiliggebruikbouwwerken(hierna:Gebruiksbesluit)
De aanvraag heeft mede betrekking op de opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen. Hier-
onder verstaat men bijvoorbeeld papier, hout, rubber en kunststoffen. ln de onderhavige aanvraag
gaat het om opslag van papier en karton, metalen, kunststof (lege emballage en bigbags) hout en

bouw- en sloopafval.
ln het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving en het daaruit voortkomende gebruiks-

besluit is een keuze gemaakt wat nog als milieurelevante opslag moet worden gezien. De opslag van
brandbare niet milieugevaarlijke stoffen is naar huidige inzichten niet meer een direct milieurisico. Het
gebruiksbesluit valt onder de bevoegdheid van de gemeente.
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Voor de opslag is bij de gemeente geen gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig. Wel zijn de
voorschriften die hierin zijn gesteld direct werkend voor elk bouwwerk, open erf of terrein. ln de milieu-
vergunning zijn daarom geen eisen gesteld aan de opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stof-
fen. Het Gebruiksbesluit stelt ook rechtstreeks eisen aan het onderhoud en keuring van mobiele blus-
apparatuur en kleine CV-installaties.

3.3. Goördinatie met de Waterwet
De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort
waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waten¡vet. Hiervoor is een
vergunning noodzakelijk op grond van de Watenruet. Samen met deze aanvraag is een aanvraag om
een vergunning op grond van de Waterwet ingediend. De aanvragen zijn conform artikel 3.18 van de
Wabo gecoördineerd behandeld.
ln verband met de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de Watenruetvergunning heeft de
inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met het waterschap Hunze en Aa's. Het ontwerp omge-
vingsvergunning is door het waterschap akkoord bevonden.

3.4. M,e.r.- (beoordelings)plicht(onderdrempelwaarden D-lijst)
De aangevraagde activiteiten vallen onder categorie 40, onderdeel D van de bijlage van het besluit mi-
lieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrappor-
tagewijals bevoegd gezag, op grond van de in bijlage lll bijde EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd
bij richtlijn 97111lEG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een
m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7 .16llm 7 .19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat
de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te
kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het
potentiële effect.

AVEBE heeft in de aanvraag, deel 5 MER-beoordeling, de drie vorengenoemde selectiecriteria uitge-
breid uitgewerkt. Uit de beschrijving en toetsing is op te maken dat de activiteiten binnen de inrichting
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Geconcludeerd kan worden dat er geen
aanleiding is om een mer-beoordeling uit te voeren.

3.5. Omgevingsvisie Drenthe

Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De
Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe
voor de periode tot2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en
sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede
Provinciaal omgevingsplan (POPll) en is een integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen;
de Provinciale ruimtelijke structuurvisie, het Provinciaal milieubeleidsplan, het Regionaal waterplan en
het Provinciaal verkeers- en vervoersplan.
ln de Omgevingsvisie wordt het belang van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een
bruisend Drenthe onderstreept. De provincie streeft naar zo laag mogelijke emissies, een zuinig ge-
bruik van energie, (grond)water en grondstoffen en de toepassing van de BBT.
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op

deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;

b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ver-

oorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de

toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verke-
ren.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn

voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie

moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stof-

fen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn ver-

kregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk

worden voorkomen. Zovaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet be-

strijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

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

strueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning

en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van in-

stallaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige
gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om

in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in
het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning op-
genomen voorschriften.

Registratie
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met

bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende do-

cumenten aanwezig:
a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;

b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige ge-

vaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorge-

schreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;

d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1

1.2.2.

1.3.

1.3.1



6

1.3.2.

1.4.

1.4.1

1.4.2

1.5,

1.5.1

1.5.2.

1.5.3

De documenten genoemd in voorschrift 1 .3.1 moeten ten minste vijf jaar worden be-
waard.

Bedrijfsbeëindiging
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moe-
ten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op mili-
euhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwij-
derd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen
van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de
hoogte worden gesteld. lnstallaties of delen van installaties die structureel buiten wer-
king zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in

overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties
in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet
kunnen optreden.

Proefnemingen
Vergunninghouder mag - bij wijze van proef - alternatieve (proces)technieken, pro-

cessen of grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen welke niet in de aanvraag zijn be-
schreven, teneinde de processen, installaties en producten te optimaliseren.

Een proefneming is slechts toegestaan indien:
a. de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren omtrent de techni-

sche haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet langs an-
dere weg kan worden verkregen;

b. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
c. bij de proefneming niet meer alternatieve stoffen zullen worden ingezet dan

noodzakelijk is om de onder -a- bedoelde informatie te vergaren;
d. aangetoond is dat de proefneming binnen de ingevolge deze vergunning gel-

dende milieuhygiënische randvoorwaarden plaats kan vinden.

Een verzoek om proefneming dient uiterlijk 6 weken boor de beoogde aanvang aan
Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van
de volgende gegevens:

a. het doel en de noodzaak van de proefneming;

b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het
alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzi-
gingen in installaties en procesvoeringen;

c. de te venruachten wijziging in emissies en verbruiken en de verwachte wijziging
in gevolgen voor het milieu;

d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor
het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;

e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
f. de duur van de proef.
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1,6.

1.6.1

Duurzame venarerking van tarra (proef)
De tarraberging moet in werking zijn conform de procedure/procesbeschrijving zoals

beschreven in de onderhavige aanvraag in deel 2: ondersteunende diensten, hoofd-

stuk 15, duurzame verwerking van tarra.

2.1.

2.1.1

1.6.2. Wijzigingen in de procedure zoals bedoelt in voorschrift 1.6.1 moeten vooraf schrifte-
lijk worden overgelegd met het bevoegd gezag.

1.6.3. De vergunninghouder moet jaarlijks, uiterlijk voor 1 oktober, een rapportage ter goed-

keuring aan het bevoegd gezag overleggen over het verloop van de uitvoering van de
pilot, de bijbehorende activiteiten en de resultaten daarvan. ln de rapportage moeten

tenminste de volgende gegevens zijn opgenomen:
- een overzicht van de in het voorafgaande kalenderjaar uitgevoerde activiteiten

die van invloed zijn geweest op de pilot;

- een evaluatie van de doelstellingen waarbij afwijkingen moeten worden ver-
klaard en activiteiten aangegeven waarmee de doelstellingen alsnog kunnen

worden gerealiseerd.

- een overzicht van de uit te voeren activiteiten met betrekking tot de pilot voor

het komend jaar met planning en prioriteitstelling.

2 AFVALSTOFFEN

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

afualstoffen;
- papier en karton;
- kunststof (lege emballage);
- groenafval;

- steenachtig materiaal;
- bedrijfsspecifiek, zijnde aardappelsnippers, vezels, breukbalen, veegeiwit en -

veegmeel;
- metalen;
- houtafval.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die
vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwíjderen van gemorste diesel-

olie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en af-
gesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

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

2.1.2.

2.2.

2.2.1.
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2.2.2

2.2.3.

2.3.

2.3.1
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Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de ver-
schillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen ver-
oorzaken.

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. ln afwijking
hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen in-
dien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de op-
slag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Afvoer van afvalstoffen
lndien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder
dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat
ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur,
alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respec-
tievelijk in de toekomst te voorkomen.

BODEM

Doelvoorschriften
Het bodemrisico van de in het bodemrisicodocument beschreven bodembedreigende

activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen vol-
doen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

Vloeistofd ichte vloeren
Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding
moet plaatsvinden overeenkomstig CURÍPBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en

herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton).

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistof-

dichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bo-
demkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een

instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoor-
deeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.2.1.

ln afwijking van voorschrift3.2.3. vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een
vloeistofdichte vloer of verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hier-
bij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een inrichting
dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

De voorschriften 3.2.1 .,3.2.2.,3.2.3 en 3.2.4. zijn niet van toepassing op een vloei-
stofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is als bedoeld in CURI/PBV-

aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

3.1.

3.1.1

3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4.

3.2.5.
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3.2.6.

3.2.7

3.2.8

3.3.

3.3.1

3.4.

3.4.1

3.4.2

3.5.

3.5.1.

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloei-

stofdichte vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer

overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd

overeenkomstig voorschrift3.2.1. indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de

controle, als bedoeld in de voorschriften 3.2.1,3.2.6. en 3.2.7. niet of niet overeen-
komstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconsta-

teerd gebrek niet is gerepareerd.

Plan van aanpak
Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet bij het be-

voegd gezag een plan van aanpak gebaseerd op het bodemrisicodocument behoren-

de bij de aanvraag worden overgelegd. ln dit document moeten de volgende aspecten

behandeld worden:
- inventarisatie van de bodembedreigende activiteiten die nog niet voldoen aan

het verwaarloosbare en/of aanvaardbare bodemrisico;
- de te nemen bodembeschermende maatregelen;
- een monitoringsprogramma;
- emissie- en eindemissiescore per bodembedreigende activiteit na het nemen

van de maatregelen;
- binnen welke termijn de maatregelen en/of voorzieningen worden getroffen.

Bedrijfsrioleringen
De bedrijfsriolering moet eenmaal per 5 jaar aan de hand van NEN 3399/NEN 3398

worden geÏnspecteerd op gebreken. Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk

binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de NEN

3399/NENE 3398.

Vergunninghouder moet binnen 12 maanden nadat de vergunning in werking is getre-

den aan het bevoegd gezag een beheersprogramma overleggen waarin is beschreven

op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij moet het

CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" worden gehan-

teerd.

Beheermaatregelen
Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet vergunning-

houder voor het bevoegd gezag inzichtelijk maken hoe beheermaatregelen voor de

bodembeschermende voorzieningen zijn geborgd. Er dient ten minste het volgende

inzichtelijk te zijn gemaakt:



ct.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.
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welke voorzieningen geinspecteerd en onderhouden worden;

de inspectie- en onderhoudsfrequentie;

de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);

waaruit het onderhoud bestaat;

de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;

hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodeminci-
denten worden gerapporteerd en geregistreerd;

de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling
van bodemincidenten.

B od em be last i n go nd erzoe k
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem dient als referentiesituatie de onder-
zoeken die zijn uitgevoerd in het kader van Stichting Bodemsanering op in gebruik
zijnde bedrjfsterrei nen (BSB).

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwa-
liteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitge-
voerd. Het onderzoek moetworden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN
5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maan-
den nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door
het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten
worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeks-
strategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het

nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn ge-

bleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activitei-
ten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd
conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een even-
tueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonder-
zoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventu-
eel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

Herstelplicht (bodemsanering)
lndien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 3.6.1., blijkt dat de bodem als gevolg

van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de
inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport
aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastge-
legd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 3.6.1. Het herstel van de bodemkwali-

teit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op
grond van het Besluit bodemkwaliteit.

lndien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wilze van saneren
moet sanering plaats vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nade-
re eísen.

3.6.

3.6.1

3.6.2.

3.6.3

3.7.

3.7.1

3.7.2.
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5.1.1

5.2.

5.2.1

5.2.2
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4 ENERGIE

4.1.1 Ten einde met betrekking tot energie-efficiency te voldoen aan BBT neemt de inrich-
ting deel aan de meerjarenafspraak energie-efficiency voor ETS-ondernemingen
(MEE) en geeft zij uitvoering aan het in het kader daarvan periodiek opgestelde ener-
gie-efficiencyplan (EEP) mits daarmee ook met betrekking tot andere milieuaspecten
wordt voldaan aan BBT.

5 EXTERNE VEILIGHEID

Brandbestrijdingsmiddelen
Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten
steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zi¡n;

- goed bereikbaar zijn;
- als zodanig herkenbaar zijn.

Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS1 5 opslagen)
De opslag van verpakte gevaarlijke (afual)stoffen die vallen onder de ADR-
categorieën zoals genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde
ruimten plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende
voorschriften, voldoen aan de volgende voorschriften/paragrafen van de richtlijn PGS
15 (versie 2005): 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4,3.1.5, 3.1 .6, 3.2.3.1, 3.2.4.2,3.2.4.3,
3.2.4.4, 3.7 .1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1.

Een inpandige opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften
3.2.1 .1, 3.2.1 .2, 3.2.1.3, 3.2.1 .4, 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

5.2.3. Een uitpandige opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschrif-
ten 3.2.2.1,3.2.2.2,3.B.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

5.2.4 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1,3.4.2,
3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

5.2.5. De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de
voorschriften 3.1 1 .1, 3.11 .2,3.11.3 en 3.1 1.4 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

5.2.6. Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1,
3.13.1,3.13.2,3.13.3,3.13.4,3.13.5,3.14.1,3.14.3,3.15.1 ,3.15.2,3.16.1 ,3.16.2,
3.17.1, 3.18.1, 3.19.1 en 3.19.2 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

Het klaarzetten van de dagvoorraden of directe werkvoorraden gevaarlijke stoffen in
de productiegebouwen mag alleen plaatsvinden op speciaal daarvoor bestemde en/of
gemarkeerde plaatsen.

5.2.7
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5.3.1
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Gasflessen
De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.2.1,
6.2.3,6.2.4, 6.2.5,6.2.6,6.2.7,6.2.9,6.2.9,6.2.10,6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14,
6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15 (versie 2005).

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor
volle gasflessen van deze vergunnrng.

Opslag van afgewerkte olie en dieselolie in bovengrondse tank tbv noodaggre-
gaat (PGS 30 opslag)
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met over-
vulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vul-
pistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee
de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak
zijn geplaatst. De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2. tot en met 4.3.5
van de richtlijn PGS 30:1999, versie 0.1 (2-2009).

De opslag moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1 .3 tol
en met 4.1.6, 4.2.1 tot en met 4.2.7, 4.3.1, 4.3.6 tot en met 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12,
4.4.1 tot en met 4.4.5,4.4.7 en 4.4.8, 4.5.1 tot en met 4.5.9,4.5.11 en 4.6.2 tot en met
4.6.7 van de richtlijn PGS 30:1999, versie 0.1 (2-2009).

Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit
de richtlijn PGS 30:1999, versie 0.1 (2-2009)eveneens van toepassing.

Verladen van afgewerkte olie
Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie
moet zonder morsen geschieden. Het vulpunt en de aansluiting voor het leegzuigen
moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25
m', die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of af-
gedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen.

Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgs-
maatregelen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het
vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik ts.

Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie
moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLlE". Een

tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel wor-
den geleegd.

Ghemicaliëntanks, opslag van basen en zuren
De opslag van stoffen van basen en zuren in bovengrondse opslagtanks inclusief de
bijbehorende leidingen en appendages moet plaatsvinden overeenkomstig de onder-
staande voorschriften van de PGS 30:1999, versie 0.1 (2-2009):

a. fundering: voorschrift 4.1.3;

b. constructie-eisen voor leiding en appendages: voorschriften 4.2.4, 4.2.5.4.2.6
en 4.2.7;

5.4.

5.3.2

5.4.1

5.4.2

5.4.3.

5.4.4.

5.5,

5.5.1

5.5.2.

5.5.3.

5.6.

5.6.1.
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.7.

5.7.1

5.7.2

5.7.3.

5.7.4

5.7.5.

5.8.

5.8.1
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c. installatie: voorschriften 4.3.4,4.3.6, 4.3.7,4.3.B en 4.3.11;
d. gebruik: voorschriften 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8;

e. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie: voorschriften 4.5.2,4.5.3, 4.5.9 en

4.5.12;
f. aanvulling i.v.m. dubbelwandige tanks: voorschriften 4.6.4,4.6.5 en 4.6.7.
ln afwijking van voorschrift 4.2.5 kan de afsluiter ook uit andere materiaal bestaan.
ln afwijking van voorschrift 4.3.7 hoeven de morsbakken niet vervaardigd te zijn van
metaal en daarmee niet te zijn uitgevoerd in overeenstemming met BRL-K 748.

Een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig zijn
geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle
onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur
welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt
moet zijn voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium.

Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie.
De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder
lekken en morsen geschieden.

Tanks waarin zich chemicaliën bevinden die met elkaar kunnen reageren moeten zo-
danig van elkaar zijn afgescheiden dat de chemicaliën niet met elkaar in contact kun-
nen komen.

Opslag van vloeibare zwaveldioxide in stationaire opslagreservoirs
De opslag en de uitvoering van de opslag van vloeibare zwaveldioxide moet voldoen
aan het gestelde in de voorschriften 4.1 Um 4.5,5.3.2.2 en 5.3.2.3, 5.4.2.1 llm 5.4.2.3
en 5.6.1 Vm 5.6.6 van de richtlijn PGS 10 .

De constructie van de opslag van vloeibare zwaveldioxide moet voldoen aan het ge-

stelde in de voorschriften 6.2.1.1 Vm 6.3.4.5 van de richtlijn PGS 10.

Onderhoud en inspectie van de opslag van vloeibare zwaveldioxide moet voldoen aan
het gestelde in de voorschriften 7 .1 Um 7.6 van de richtlijn PGS 10.

Het lossen van vloeibare zwaveldioxide moet voldoen aan het gestelde in de voor-
schriften 8.4.1 tlm 8.4.8 van de richtlijn PGS 10.

De volgende algemene veiligheidsmaatregelen volgend uit de voorschriften van de
richtlijn PGS 10 moeten voor de opslag van vloeibare zwaveldioxide worden geno-

men: 9.1 .1 Um 9.1 .4,9.2.,9.2.3.1 llm 9.2.3.4,9.3 en 9.4.

Overige voorschriften
Objecten die voorzien zijn van een bliksemafleiding moeten ter beveiliging tegen blik-
seminslag zijn voorzien van een doelmatige aarding. lnstallaties die zijn voorzien van
een aardingsinstallatie moeten tegen elektrostatische oplading zijn beschermd. De

uitvoering, de inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardings-
installaties moeten geschieden overeenkomstig NEN-EN-lEC 62305-reeks (2006).
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5.8.3

5.8.4.

5.8.5.
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ln ontluchtingsleidingen en de uitlaat van veiligheden die zijn geplaatst op tanks en

procesapparatuur waarin explosieve damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet

een vlamkering of een gelijkwaardige voorziening zijn aangebracht. De ontluchtings-
leidingen moeten op een veilige plaats ten opzichte van ontstekingsbronnen in de bui-
tenlucht en mogelijke verblijfplaatsen voor personen uitmonden.

Buiten gebruik gestelde procesapparatuur, procesleidingen en tanks moeten zijn ge-

reinigd en worden geÏsoleerd van andere in gebruik zijnde installaties bijvoorbeeld
door middel van afblinden

Veiligheidstoestellen moeten zo zijn geplaatst en beschermd dat hun werking op ge-

nerleiwijze kan worden belemmerd.

lnstallaties met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij in elke situa-
tie op een veilige manier uit bedrijf kunnen worden genomen.

6.1,

6.1.1.

Algemeen
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresul-

taten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen lndustrie-

lawaai, uitgave 1999. De beoordelingshoogte is 5 meter.

Representatieve bed rijfss ituatie
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden

of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting,

mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

6.2.

6.2.1

474B-B Baptistenkade 36 47 45

68-B 54Tuinstraat 66 54 52

v-07 Mondenweg 45 44 43

v-08 Vaart 135 47 47 44

v-09 Vaart 167 ( bushalte) 53 53 51

v-12 Yaart179 56 56 52

v-14 Noordzijde 31 49 49 48

v-19 lmmissie punt 19 38 38 38

v-20 lmmissie punt 20 40 40 40

* de ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij de aanvraag,
Ramakers, rapport 59.012-96 d.d. 3 augustus 201 1, in figuren 1 tlm 7 .

Het maximale geluidsniveau L4r", veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toe-
stellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten,

6.2.2
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alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de
onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

* de ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening behorende bij de aanvraag,
Ramakers, rapport 59.012-96 d.d. 3 augustus 201 1 , ín figuren 1 Um 7.

7 GEUR

7.'1.

7.1.1

7.2.

7.2.1

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Algemeen
lndien ten gevolge van één van de geurbronnen geurhinder in de omgeving van de
bron ontstaat, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag, moeten mogelijke maatre-
gelen worden getroffen om de geuremissie en/of de -hinder te beperken.

Tarra
Teneinde het vrijkomen van geur van de tarraberging te voorkomen, dient effluent van
de zuivering of ander daartoe geschikt water over het veld te worden geleid. Om zuur-
stofloosheid van dit water te voorkomen dient dit water regelmatig te worden ververst.

De mate van verversing van het over de tarraberging te leiden water dient bepaalt te
worden op basis van het gehalte aan zuurstofuerbruikende stoffen (BZVICZV).

lndien tengevolge van het geforceerd rijpen van tarra geurhinder optreedt, dit ter be-
oordeling van het bevoegd gezag, dienen maatregelen te worden getroffen met als
doel de geurhinder te beëindigen.

Binnen 18 maanden na het in werking treden van deze vergunníng moeten de resulta-
ten van een onderzoek naar de geurimmissie en geurhinderbeleving ten gevolge van
de geuremissie van de rietvelden in de woonomgeving van de rietvelden aan het be-
voegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek dient bij voorkeur te voldoen aan het ge-

stelde in de NeR. De opzet van het onderzoek moet tot stand komen in overleg met
het bevoegd gezag. Het onderzoek heeft ten minste betrekking op:

a. de mate van geurhinder die ten gevolge van de rietvelden wordt ervaren;
b. eventuele variatie in geurhinder gedurende het verloop van de (inter)campagne;

c. de geurimmissie en de aard daarvan en het verloop hiervan gedurende het ver-
loop van de (inter)campagne;

d. mogelijke emissiebeperkende maatregelen en de daarmee te behalen emissie-
reductie;

e. implementatietrajectvan eventueel toepasbare maatregelen.

v-09 Vaart 167 ( bushalte) 70 65 60

v-12 Vaart 179 70 65 60
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AWZI

Ten gevolge van de geuremissie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie mag de geu-

rimmissie van 0,8 ouE/m3 ter plekke van aaneengesloten woonbebouwing gB% van de
tijd niet worden overschreden (98-percentiel)

Protapecinstallatie
De emissie van geur vanuit de protapecinstallatie mag niet meer bedragen dan 2.150

oue/uur.

Binnen een jaar na het in werking treden van deze vergunning moeten de resultaten
van een actualisatie van het in 2000 uitgevoerde onderzoek naar de beperking van de
geur- en stofemissie van de protapecinstallatie aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

Het onderzoek heeft ten minste betrekking op:

- mogelijk toepasbare technieken en de daarmee haalbare emissiereducties;
- (economische) haalbaarheid van de technieken;
- implementatietrajectvan eventueel toepasbaretechnieken.

Geuronderzoek
Geuronderzoeken moeten voldoen aan het Document Meten en Rekenen Geur (Pu-

blicatiereeks Lucht 1 15, december 1994).

Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-

EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Na-

tionaal Model (NNM) en overeenkomstig het NNM-handboek zijn. De resultaten van
de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits. Het meet-
plan moet vooraf worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag

moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het

onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccredi-

teerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden.

LUCHT

Stof
De zetmeeldrogers en -koelers moeten zijn voorzien van een emissiebeperkende
techniek waarmee wordt bereikt dat de emissie van stof vanuit de zetmeeldrogers en -
koelers niet meer bedraagt dan 10 mg/Nm3.

De bij het intern transport van eiwit, protapec en zetmeel gebruikte lucht moet alvo-
rens te worden geëmitteerd zodanig worden behandeld dat de concentratie stof niet
meer bedraagt dan 5 mg/Nm3.

Van de toegepaste filterinstallatíe moet een rapportage aan het bevoegd gezag zijn
overgelegd waaruit blijkt dat, hetzij door de specificatie van de filterinstallatie en het
toegepaste filtrerend medium dan wel de resultaten van uitgevoerde meting, de filtre-
rende afscheider voldoet aan de emissie-eis voor stof van 5 mg/Nm3.

De lucht vanuit de eiwitdroger moet zodanig worden behandeld door middel van een
gaswasser dat de emissie van stof vanuit de eiwitdroger niet meer bedraagt dan 25

mg/Nm3.

8.1.3.



Binnen een jaar na het in werking treden van deze vergunning moeten de resultaten
van een onderzoek naar de beperking van de stofemissie van de eiwitdroger aan het
bevoegd gezag zijn gezonden. Het onderzoek moet gericht zijn op het voldoen aan
een emissie-eis van 10 mg/Nm3 en heeft ten minste betrekking op:
- mogelijk toepasbare technieken en de daarmee haalbare emissiereducties;
- (economische) haalbaarheid van de technieken;
- implementatietrajectvan eventueel toepasbaretechnieken.

8.1.5. De lucht vanuit de protapecdroger moet zodanig worden behandeld door middel van
een gaswasser dat de emissie van stof vanuit de protapecdroger niet meer bedraagt
dan 10 mg/Nm3.

8.1.4.

8.2.

8.2.1

8.3.

8.3.1

8.4.

8.4.1

8,5.

8.5.1

8.5.2.

8.6.

8.6.1
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Organische stoffen
De bij de belading van opslagtanks voor mierenzuur en perazijnzuur via de ontluchting
vrijkomende lucht moet gecontroleerd worden afgevoerd door middel van een dam-
pretourleiding waarmee deze emissie doelmatig wordt beperkt.

Soz
De bij de belading van opslagtanks voor SOz via de ontluchting vrijkomende lucht
moet gecontroleerd worden afgevoerd door middel van een dampretourleiding en/of
een scrubber waarmee deze emissie doelmatig wordt beperkt.

NH¡

De emissie van NH3 vanuit de protapecinstallatie mag niet meer bedragen dan 10

mg/Nm3.

NOr
De emissie van NO^ vanuit de protapecinstallatie mag niet meer bedragen dan 50
g/GJ. lndien aan de installatie een wijziging wordt aangebracht die van invloed kan
zijn op de NO*-emissìe dient door middel van meting te worden aangetoond dat aan
de gestelde emissie-eis wordt voldaan.

De emissie van NO" vanuit de eiwitdroger mag niet meer bedragen dan 63 g/GJ. ln-
dien aan de installatie een wijziging wordt aangebracht die van invloed kan zijn op de
NO*-emissie dient door middel van meting te worden aangetoond dat aan de gestelde
emissie-eis wordt voldaan.

Controle en onderhoud
Een nageschakelde techniek moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, dat deze
gemakkelijk toegankelijk is en gemakkelijk kan worden geÏnspecteerd.

Een nageschakelde techniek moet goed en veilig functioneren, in goede staat van on-
derhoud verkeren, periodiek worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoonge-
maakt. De bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden vastgelegd in
een logboek.

8.4.2. De emissie van NH3 vanuit de indamper mag niet meer bedragen dan 1 mg/Nm3.

8.6.2.
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Ter waarborging van een voldoende werking van de emissiebeperkende technieken
moet een programma voor controle en onderhoud zijn opgesteld. Het programma

moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
- per toegepaste emissiebeperkende techniek, een overzicht van de parameters

die moeten worden gecontroleerd met de waarde die de parameter moet heb-
ben voor optimaal functioneren;

- een overzicht van de onderdelen van de emissiebeperkende techniek die moe-
ten worden onderhouden en eventueel vervangen met daarbij de frequentie van
onderhoud en/of eventuele vervanging;

- de frequentie van controle en onderhoud;
- de wijze waarop de bevindingen van controle en onderhoud worden geregi-

streerd.

lndien aan een emissiebeperkende techniek een wijziging wordt aangebracht die van
invloed kan zijn op de emissie dient door middel van meting te worden aangetoond
dat aan de gestelde emissie-eis wordt voldaan.

Tenminste eenmaal per drie jaar dient door middel van meting te worden aangetoond
dat de emissie van stof vanuit de eiwitdroger, de protapecdroger en de zetmeeldro-
gers en -koelers niet meer bedraagt dan de daarvoor gestelde emissie-eis.

Meet- en registratiesysteem
Uit te voeren emissiemetingen en de resultaten van uitgevoerde emissiemetingen
moeten zijn vastgelegd in een meet- en registratiesysteem. Emissiemetingen en het

systeem moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 3.7 en 4.7 van de NeR.

Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerde orga-
nisatie.

Legionella
De inrichting moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei

van schadelijke micro-organismen in waterkoeltorens en natwassers. ln dit beheers-
systeem moet tenminste zijn opgenomen:
- maatregelen die worden genomen om de groei van (micro)organismen te voor-

komen, zoals de toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
- inspectieschema voor controle op beschadiging en (micro)biologische aangroei;
- reinigingsschema voor het verwijderen van (micro)biologische aangroei. lndien

bij de inspecties blijkt dat hiertoe aanleiding is, moet de reinigingsfrequentie
worden verhoogd;

- bemonstering en analyse: direct voor en direct na iedere reiniging van een koel-
toren dient de besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door
bemonstering en analyse ervan;

lndien uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reini-
gingsmaatregelen onvoldoende effect sorteren, moet het beheerssysteem worden bij-
gesteld.
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I BEGRIPPENLIJST

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-
ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvul-
lingen of correctiebladen. lndien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die
bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toege-
past, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften ge-

bruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval

en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalven¡ver-

king, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties

- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR+ichtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

25OO EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 B0

telefax (070) 378 97 B3

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DlN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij

Nederlands Norm al isatie-instituut (N EN), Afdel ing verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRl+ichtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

22BO AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20
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- lnfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALWATER:

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

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afuoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riole-

ring of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende

technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan

veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -

kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak

waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting

drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken

mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zijwordt gebouwd en onder-

houden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik

wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestand-

delen en organismen.

BODEMBESCHERM ENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op

emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelma-
tige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de

bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins

is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRTS rCO(CATEGORT E):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsma-

tige activiteit.
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BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodem risico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembe-
dreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeen-
komstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten, bepaald.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn be-
schreven.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodem beschermende Voorzieningen.

CUFYPBV-AANBEVELI NG 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en

kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en inter-
mediate bulkcontainers (lBC's).

GEVAARLIJ KE AFVALSTOF:

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

lijke eigenschappen bezit.

GOEDEREN:

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

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn lntegrated Pollution Prevention and Control

NEN:

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

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordelíng van objecten
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NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onder-
zoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geimplementeerde norm van de lnter-
national Organisation for Standardization (lSO) en/of de lnternational Electrotechnical Commis-
sion (lEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse
norm.

NEN-ISO:

Door de lnternational Organisation for Standardization (lSO) uitgegeven norm die door het Ne-

derlands Normalisatie-lnstituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, lnformatiecentrum Milieu-
vergunningen (lnfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

N U LS ITUATI E-ONDE RZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de in-
richting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en

dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de in-
richting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

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



RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
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4. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

4.1. lnleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking en het in werking hebben van een

inrichting als bedoelt in artikel 2.1 lid 1, aanhef en onder e en artikel 2.6,lid I van de Wabo. Bij onze

beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met het milieuhygiënische toetsingskader:
- betrokken de aspecten genoemd in artikel 2.14lid 1 onder a van de Wabo;

- rekening gehouden met de aspecten genoemd in artikel 2.14lid 1 onder b van de Wabo;
- in acht genomen de aspecten genoemd in artikel 2.14|id1 onder c van de Wabo.

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

5, BESTE BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT)

5.1. 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.
Daarbijwordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking ko-

mende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit om-
gevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en

baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

ln het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling

omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage I
van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten
moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of acti-
viteiten binnen de inrichting.

Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die

nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden be-

schouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of
wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

5.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de EG+ichtlijn inzake geïntegreerde

preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nr.200811lEG) en wel in categorie 6.4b. Bij het

bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de volgende van

toepassing zijnde primaire relevante BREF's, en REF-documenten:
- BREF Voedingsmiddelen, dranken en zuivel;
- BREF Koelsystemen;
- BREF Op- en overslag van bulkgoederen;
- BREF Grote stookinstallaties;
- BREF Energie efficientie;
- REF Monitoring;
- REF Cross media & economics.
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Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende

van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocu m enten :

- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);

- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS);

- Oplegnotitie BREF Grote stookinstallaties.

ln de aanvraag is de toetsing aan BREF-documenten opgenomen. Naast de in de aanvraag getoetste

BREF-documenten hebben wij bij de beoordeling ook de REF Monitoring en REF Cross media & eco-

nomics betrokken. Alsmede de Nederlandse informatiedocumenten. Door verlening van deze vergun-

ning wordt een aanvaardbare situatie bereikt. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden
geweigerd.

5.3. Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste

beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, gelui-

demissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per mili-

euthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf .

AFVALSTOFFEN, OVERWEGINGEN VOOR PRIMAIRE ONTDOENERS VAN AFVAL.
STOFFEN

6.1. Preventie
ln hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een

van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preven-

tie is beschreven in de handreiking'Wegen naar preventie bij bedrijven' (lnfomil 2005). Uitgangspunt

voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 11.500 ton, ca. 2 ton daar-

van is gevaarlijk afval. De handreiking'Wegen naar preventie bij bedrijven'(lnfomil, 2005) hanteert

ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie re-

levant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton ge-

vaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval ligt ruim boven de gehanteerde

ondergrens, voor het deel welke bestaat uit gevaarlijk afval ligt net onder de ondergrens.

De geproduceerde afualstoffen binnen de inrichting kunnen per jaar fluctureren en zijn afhankelijk van

de aanvoer van volume en kwaliteit van de aardappels. Naast aardappelzetmeelindustrie specifieke

bedrijfsafvalstromen, heeft AVEBE ook reguliere afvalstromen, zoals bedrijfsafual, gevaarlijk afval en

emballage ect. De handling van afval is gebaseerd op het scheiden bij de bron. De inrichting heeft al

de nodige maatregelen getroffen zoals:
- steenachtig materiaal: keien en ander steenachtig materiaal wordt gebroken met een puinbre-

ker op de locatie. Het granulaat wordt hergebruikt als terreinverharding, dijkversterking of af-
gevoerd naar derden;

- bouw- en sloopafval: wordt afgevoerd naar een erkende venruerker;

- organisch afval: loof, stro en snippers worden afgevoerd naar AVEBE compostering in Ter
Apelkanaal. Veegmeel wordt verzameld in containers om ingezette worden als nuttige toepas-
sing buiten de inrichting;
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- primair slib: de stroom bestaat uit vezelresten, zetmeel- en eiwitresten en wordt afgescheiden

in de voorbezinker. Deze stroom wordt afgezet naar een vergistingsinstallatie ten behoeve

van energieopwekking.

AVEBE werkt aan continue verbetering van haar milieuprestaties. Het verminderen van de omvang

van de geproduceerde afvalstoffen maakt daar onderdeel van uit. Er wordt voor de ontstane afval-

stromen gezocht naar een efficiëntere en milieuhygiënisch verantwoorde verwerkingsmethode. Ge-

zien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn

Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor

te schrijven.

6.2. Afvalscheiding
ln hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 speci-

fiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed

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

moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een
groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen

te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkenruijs niet van hen

kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting wel afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aange-
geven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkenrvijs van een bedrijf kan

worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie

daarom wel redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

Het gaat om de volgende afvalstromen die vrijkomen binnen de inrichting:
- papier en karton
- groenafval, bestaande uit loof en stro
- steenachtigmateriaal
- bedrijfsspecifiek, zijnde aardappelsnippers, vezels, breukbalen , veegeiwit en veegmeel
- metalen
- kunststof (lege emballage)
- hout

Het is de voorschriften van de vergunning vastgelegd dat vorengenoemde afvalstromen die vrijkomen

binnen de inrichting gescheiden moet worden.

6.3. Duurzame verwerking van tarra
ln 2005 is er een veranderingsvergunning afgegeven voor een periode van vijf jaar voor de opslag van

tarra in een depot ten zuiden van de locatie van "Hollandia" (kadastraal bekend gemeente Borger-

Odoorn). ln deze vergunde periode van vijf jaar zou AVEBE een duurzame oplossing voor de verwer-

king van tarra ontwikkelen. Tegenvallende proefresultaten leidden ertoe dat er nog geen definitieve

keus is gemaakt voor de verwerking van tarra. AVEBE heeft daarom in 2010 verzocht om de huidige

situatie voort te zetten voor een periode van drie jaar. Het biedt AVEBE de ruimte om venryerkingsmo-
gelijkheden voor tarra door te ontwikkelen en te implementeren.

ln 2009 is een pilot gestart om de tarra te verwerken door middel van geforceerd rijpen. Dit concept
gaat uit van een proces waarbij de tarra zonder afscheiding van de zandfractie als homogene massa

achtereenvolgens wordt bezonken, ontwaterd en gerijpt. De gerijpte tarra kan dan als (bemeste) grond

worden toegepast bij bijvoorbeeld energieteelt, bosbouw en verontdieping.

Gedurende de proefperiode zal AVEBE jaarlijks rapporteren over de voortgang van het project. Deze

voortgangsrapportage is door ons vastgelegd in de voorschriften behorende bijdeze vergunning.
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Op 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Onder het Bbk valt nu ook
de toepassing van tarragrond op de bodem. Daarmee is de toepassing van tarragrond niet langer in

de afvalstoffenregelgeving, maar in de bodemregelgeving gereguleerd. Het Bbk regelt daarbij bredere
toepassingsmogelijkheden voor tarragrond; onder het Bbk is toepassing als bodem in algemene zin

toegestaan, Verder voldoet tarragrond binnen het Bbk veelal aan de achtergrondwaarden (schone bo-

dem), waardoor de grond eenvoudig kan worden toegepast. De afzet van tarragrond is, met de inwer-

kingtreding van het Bbk, dus makkelijker.

Op 19 juli 201 1 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (tijdelijke regels voor tarragrond van

aardappelen en actualisering van normdocumenten) in werking getreden. Hiermee is het mogelijk ge-

maakt om tarragrond die vrij komt bij de oogst van aardappelen terug te brengen op landbouwperce-

len, niet zijnde grasland. Deze wijziging is tijdelijk van aard en geldt tot 1 januari 2013.

Na deze periode worden aan de hand van het door de branche uit te voeren onderzoek nieuwe nor-
men geformuleerd voor het gebruik van tarra welke op 1 januari 2013 in werking moeten treden.

Tarragrond valt in het kader van het Bbk onder de definitie grond, hetgeen expliciet is verwoord in de
Nota van toelichting op het besluit. Het Bbk is rechtstreeks werkend. Er zijn ten aanzien van de afzet
van tarragrond geen aanvullende voorschriften opgenomen in de onderhavige vergunning.

7 AFVALWATER

7.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "lnstructieregeling lozingsvoorschriften mili-

eubeheer" van toepassing. ln het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden

die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een
zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschrif-

ten opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van
het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de veniverking van dit slib niet wordt belemmerd. Daar-

naast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet
zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk wor-
den beperkt.

Op de locatie van AVEBE ontstaan verschillende afvalwaterstromen. De stromen zijn in onderstaande

tabelweergegeven. Gedurende de campagne (aug-mei) wordt 10.000 m3 en gedurende de intercam-
pagne 5.000 m3 afvalwater per dag geloosd. AVEBE heeft een eigen zuiveringsinstallatie binnen de
inrichting waar het vrijkomende afvalwater wordt gezuiverd. Eens per week wordt het gezuiverde af-
valwater bemonsterd en geanalyseerd. lndien het effluent niet voldoet aan de lozingseisen wordt het
afvalwater vanuit de polishingvijver verpompt naar de bestaande vloeivelden. Dit afvalwater wordt tij-
dens de intercampagne opnieuw behandeld en na analyse wordt bepaald of het alsnog kan worden
geloosd op het oppervlaktewater. Het lozingspunt bevindt zich op een wijk die uitmondt op het kanaal
"de Dreefleiding". Huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool.

Afvalwaterstroom Hoofdzakel ijk bestaat u it

{ardappelmeelfabriek ruaswater, spoelwater en spui koeltoren

\evenproductenfabriek crocescondensaat, waswater, spoelwater

Solanic ¡úas- en spoelwater

-aboratorium spoelwater, afkeur monsters

Kantoor- en verbl ijfsru imten ruishoudel ijk afvalwater
Terrein en daken remelwater
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7.2. Beoordeling en conclusie
Uit de aanvraag blijkt dat alle bedrijfsafvalwaterstromen via eigen zuiveringsinstallatie worden geloosd

op het oppervlaktewater. Deze lozingen vallen onder de werksfeer van de Watenruet.

Derhalve zijn er aan deze vergunning geen voorschriften voortvloeiend uit de "lnstructieregeling lo-
zingsvoorschriften milieubeheer" verbonden.

8. BODEM

8.1. Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bo-
dembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg
met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwik-
keld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgeno-
men) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en
kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming
in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang
echter wel. Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige
combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerea-
liseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan
worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

8.2. Bodemrisicodocument
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd welke is opgemaakt aan de hand van de NRB.

ln het document zijn alle bodembedreigende activiteiten beschreven voor het gehele bedrijfsterrein,
inclusief de afvalwaterzuivering (AWZI) en de opslag van tarra die op andere locaties zijn gelegen. Het
eerste hoofdstuk geeft een weergave van de doorlichting van alle processen binnen de inrichting met
de daarbij potentieel bodembedreigende activeiten. Hoofdstuk 2 is een inventarisatie van de toege-
paste bodembeschermende maatregelen bij de activiteiten en de daarbij bepaalde emissiescores vol-
gens de systematiek van de NRB. Uit de inventarisatie is op te maken dat niet voor alle bodembedrei-
gende activiteiten het verwaarloosbare bodemrisico kan worden gehaald. ln hoofdstuk 3 is aangege-
ven welke aanvullende maatregelen of voorzieningen getroffen kunnen worden om wel te komen tot
een verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico. Het document wordt afgesloten met aandachts-
punten, aanbevelen en vervolgstappen. Hier wordt in onderliggende paragraven nader op in gegaan.

8.3. Verwaarloosbaar bodemrisico
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld. Bij het grootste deel van
de activiteiten van AVEBE waarbij in potentie bodembedreigende stoffen worden toegepast in kleine
dan wel in grote hoeveelheden of concentraties, is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit
wordt behaald door het gebruik van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen en het be-

schikbaar hebben van mensen en middelen om morsingen en lekkages tegen te gaan. Uit het docu-
ment blijkt dat dus niet voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt
behaald. Het gaat om de volgende activiteiten binnen de inrichting:

- de opslag van verontreinigd afvalwater;
- opslag van ijzerchloride (1 m3-container) en zuiveringsslib in bassins en in een tank bij de

AWZI;
- aftanken van rijdend materieel met dieselolie op de tankplaats;
- aftappen van olie uit olievaten boven een betonnen lekbak;
- de vloer van de wasplaats;
- tank- en losplaats van flocculant;
- lozen van bedríjfsafvalwater op het bedrijfsrioolstelsel.
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Voor een aantal van de hier boven opgesomde bodembedreigende activiteiten is het mogelijk om wel

te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. De volgende maatregelen moeten worden
genomen:

- de terreindelen waar ijzerchloride wordt opgeslagen in 1 m3-containers moet worden voorzien

van een vloeistofkerende voorziening;
- de tankplaats moet worden voorzien van een vloeistofdichte opvangvoorziening;

- de betonnen lekbakken moeten worden voorzien van een oliewerende coating;
- de vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht worden gemaakt;

- de tank- en losplaats van flocculant moet worden voorzien van een vloeistofdichte opvang-

voorzrenrng.

8.4. Aanvaardbaar bodemrisico
Voor een aantal bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is het niet mogelijk om te komen

tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Hiervoor kan een aanvaardbaar bodemrisico worden geaccep-

teerd wanneer maatregelen bijvoorbeeld niet kosteneffectief zijn of niet in evenredige verhouding

staan tot het milieudoel. Daarbij moet het overigens wel gaan om bestaande situaties. Voor AVEBE
gaat het om de volgende activiteiten:

8.4.1. De opslag van verontreinigd afualwater
De vier bassins waarin afvalwaterstromen worden opgeslagen zijn voorzien van een kerende voorzie-

ning, maar niet van lekdetectie. Gezien de aard van het verontreinigde afvalwater en de in potentie

continue belasting op de bodem zou het plaatsen van lekdetectie volgende de NRB noodzakelijk zijn.

Om de opslagbassins te voorzien van lekdetectie wordt vanuit kosteneffectiviteit niet redelijk gehad.

Om te komen tot een aanvaarbaar bodemrisico te komen is het mogelijk om te kiezen voor monitoring

8.4.2. Opslag van zuiveringsslib in een tank en rn bassrns

Het (ingedikte) zuiveringsslib kan worden opgeslagen in een tank. Deze opslagtank is niet voorzien

van lekdetectie. Gezien de aard van de stof en de zeer geringe kans op lekkage wordt het niet redelijk
geacht om de opslagtank te voorzien van lekdetectie. Overige aanvullende maatregelen om te komen

tot een verwaarloosbaar bodemrisico zijn niet mogelijk.

AVEBE heeft ook de mogelijkheid om (ingedikt) zuiveringsslib op te slaan in bassins. De opslag in
bassins voldoet niet aan het verwaarloosbaar bodemrisico. Gelet op de lage belasting van het zuive-

ringsslib wordt het realiseren van een vloeistofdichte opslag of het aanbrengen van een lekdetectie

niet als doelmatig gezien. Om te komen tot een aanvaardbaar bodemrisico is het mogelijk om te kie-

zen voor monitoring.

8.4.3. Ondergrondse bedrijfsriolering
Het aanwezige ondergrondse rioleringsstelsel dient voor de afvoer van bedrijfs- en huishoudelijke af-

valwaterstromen. Voor het gehele rioleringsstelsel geldt dat wanneer deze is aangelegd conform

CUR/PBV aanbeveling 51, dit zou leiden tot een eind-emissiscore van 1 . Bestaande rioleringen zijn

veelal voor het verschijnen van de CUR/PBV aanbeveling 51 aangelegd. Dit is ook het geval bij AVE-

BE. Het is conform de systematíek van de NRB niet redelijk om te eisen dat bestaande rioleringen

moeten voldoen aan CUR/PBV aanbeveling 51 of CURyPBV 44. Voor de ondergrondse riolering wordt
een aanvaarbaar bodemrisico geaccepteerd wanneer periodiek de bedrijfsriolering wordt geÏnspec-

teerd. Deze inspectie wordt door AVEBE uitgevoerd.
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8.5. Beoordeling en conclusie
Wij hebben het bijde aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de

opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat niet voor alle bodembedreigen-
de locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. AVEBE geeft aan in het bodemrisicodo-

cument dat een plan van aanpak opgesteld gaat worden hoe en in welk tijdsbestek het verwaarloos-
bare bodemrisico of aanvaarbaar bodemrisico voor de bodembedreigende activiteiten wordt gereali-

seerd. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met vorengenoemde rekening gehouden.

8.6. Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico

nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelasting-

onderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de

aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bo-

demkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en

een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het

nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte

stoffen en de locale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geana-

lyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de

beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.

Het hele terrein van AVEBE is aangemeld bij Stichting BodemSanering op in gebruik zijnde Bedrijfs-

terreinen (BSB). Daarvoor zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken hebben

aangetoond dat er geen sprake is van enige verontreiniging met hoge prioriteit. Wij gaan er vanuit dat
de nulsituatie voor wat betreft de activiteiten binnen de inrichting middels de uitgevoerde bodemon-

derzoeken voldoende in kaart zijn gebracht. De onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stel-

len van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.

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 overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwali-

teit tussentijds wordt gecontroleerd.

De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstel-
plicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 5.8 van het Bor gesteld en blijven

van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel

5.8 van het Bor. ln dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een ver-
gunning haar gelding heeft verloren.
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9. ENERG¡E

Emissiehandel en convenant MJA3
Vanaf I januari 2005 vindt de Europese handel in COz-emissierechten plaats, waaraan AVEBE deel-

neemt. Doel hiervan is dat reducties in de emissie van COz, daar genomen worden waar dit vanuit

kosteneffectiviteit het meest effectief is. Volgens artikel 5.12 Bor is het niet toegestaan om voorschrif-

ten, inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen en voorschrif-

ten ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting, op te nemen in een omge-

vingsvergunning voor een inrichting die ook valt onder artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieube-

heer. Die aspecten worden geregeld in een broeikasgasvergunning die de Nederlandse Emissieautori-

teit (Nea) afgeeft.
Daarnaast neemt AVEBE deel aan de MeerJarenAfspraak Energie-efficiency 3 (MJA3 ETS). ln het

kader daarvan wordt vierjaarlijks een EnergieEfficiencyPlan (EEP) opgesteld dat wordt beoordeeld

door AgentschapNL.

Geconcludeerd kan worden dat met betrekking tot energie wordt voldaan aan BBT. Wij achten het niet

noodzakelijk aanvullende energievoorschriften op te leggen.

10. EXTERNE VEILIGHEID

10.1. Algemeen
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het

realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met de pro-

ductie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als ge-

volg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve

benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven

zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verklei-

nen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat na-

drukkelijk ook de bescherming van het milieu.

Het beheersen van risico's bij industriële activiteiten wordt op verschillende manieren benaderd, na-

melijk:
- generiek, door middelvan richtlijnen, ontwerpnormering en Algemene maatregelen van be-

stuur;
- integraal, met behulp van Besluit risico zware ongevallen 1999 (BRZO)

- sectoraal, door middel van Vuurwerkbesluit.

Ook externe veiligheid is een aandachtspunt bij Avebe Gasselternijveen. Bij een calamiteit waar de

opslagtanks voor zwaveldioxide (2x 25 m3 SO2) bij betrokken zijn bestaat de mogelijkheid dat er giftig

SO2 kan vrijkomen en dat kan dan gevolgen hebben naar de omgeving (externe veiligheid).

10.2. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en bijbehorende regeling (Revi)

Na de vuun¡verkramp in Enschede op 13 mei 2000 is de ontwikkeling van het externe veiligheidsbeleid

en wetgeving in een stroomversnelling gekomen. Een daarvan is het Bevi, waarin geregeld is dat de

risico's en effecten van een bedrijf waarin gevaarlijke stoffen aanwezig ziin naar de omgeving toe,

moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden ter zake van het plaatsgebonden risico (PR)

en groepsrisico (GR). ln een aantal gevallen moet een QRA (kwantitatieve risico analyse) worden op-

gesteld. Je spreekt van een Bevi-bedrijf als een bedrijf onder artikel 2 van het Bevi valt. ln onderhavig

geval vallen de opslagtanks met zwaveldioxide niet onder Bevi. ln de bijbehorende Regeling Externe

Veiligheid lnrichtingen (REVI)staan regels over de veiligheidsafstanden en berekening van het

plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
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10.3. Risicoanalyse
In februari 2010 is op eigen initiatief van het AVEBE-concern een kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

opgesteld voor o.a. deze AVEBE-locatie. De aanleiding tot het opstellen van zo'n QRA is de wens van

AVEBE om meer inzicht te krijgen in de externe veiligheidsrisico's van de locatie. De QRA is uitge-

voerd conform de in de regeling externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven rekenmethodiek be-

staande uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie nr. 3.2, uitgave 2009 en het softwarepro-
gramma voor het berekenen van risico's, getiteld Safeti-Nl, versie nr. 6.54, uitgave 2009.

Uit de QRA blijkt dat het meest relevante insluitsysteem de opslagtanks met SO2 betreft.

De 10-6 Plaatsgebonden Risico (PR) contour valt voor het overgrote deel binnen de inrichtingsgrens

van de AVEBE locatie. Binnen de 10-6 contour bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten.

Voor zover bekend bevinden zich ook geen geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze

contour. Het berekende Groepsrisico (GR) dat de inrichting van AVEBE in de directe omgeving ver-
oorzaakt, valt ruim binnen de oriëntatiewaarde van het GR. Ook hier zijn de opslagtanks voor SO2

bepalend voor de hoogte van het GR. Voor zowel de PR en het GR is geen sprake van een knelpunt.

10.4. Relatie met Atex
10.4.1. Stofexplosie

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

zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij AVEBE in de zetmeelverwerking of in de nabijheid daarvan

door de aanwezigheid van vrijgekomen en ronddwarrelend stof is een risico op ontbranding of ontste-

king van dit stof aanwezig.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de

Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om

het explosieveiligheidsdocument, de ri&e voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevaren-

zone-indeling.

De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stof-

ontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

10.5, Besluitbrandveilig gebruikbouwwerken (Gebruiksbesluit)
Het Gebruiksbesluit regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van

brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en

milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen

voor de hiervoor bedoelde situaties.
Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

10.6. (lntern)bedrijfsnoodplan
ln de arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregetd. Op basis van artikel 2.5 c van het Ar-
bobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook

verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instan-

ties (er moet dus zelf om gevraagd worden). ln artikel 2.0 c van de arboregeling is geregeld wat er

tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (veruvezen wordt naar bijlage ll van de regeling). Ge-

zien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan de-

ze vergunning verbonden.

10.7. Op- en overslag gevaarlijke stoffen
Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatie-

reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en mili-

eu wordt gerealiseerd . Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als bbt-documenten in de Mor (voorheen in

de Regeling aanwijzing bbt-documenten). De PGS 10, PGS 15 en PGS 30 zijn van toepassing voor
de op- en overslag van diverse gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van AVEBE.
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10.7.1. PGS 10, vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik

De oorspronkelijke CPR 6 richtlijn is in 2005 zonder wijziging omgezet naar PGS 10. De publicatie

gaat in op de gevaar eigenschappen van zwaveldioxide en geeft richtlijnen en eisen voor een veilige

opslag en gebruik en het beperken van eventuele effecten. De opslag van zwaveldioxide binnen de

inrichting van AVEBE moet voldoen aan deze richtlijn. ln het voorschriftenpakket staat aangegeven

aan welke eisen uit de PGS 10 de opslag van zwaveldioxide dient te voldoen.

10.7.2. PGS l5 opslag gevaarlijke stoffen < 10.000 kg.

ln deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee
een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van

het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de

bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

PGS 15 is een herziening en samenvoeging van CPR 15-1 Um 15-3 waarmee invulling is gegeven

aan het voornemen van de rijksoverheid regelgeving te herijken en tegenstrijdige regelgeving te voor-

komen. Zo is de indeling van gevaarlijke stoffen gebaseerd op de vervoerswetgeving (ADR) in plaats

van de Wet milieugevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn de bepalingen uit PGS 15 beter inpasbaar in het

logistiek management van bedrijven en geldt de richtlijn niet meer voor een aantal categorieën stoffen

met een beperkt risico.

Binnen de inrichting zijn 14 opslagboxen (compartimenten) waarin elk compartiment < 10.000 kg aan
gevaarlijke stoffen (ADR-classificatie) kan worden opgeslagen. ln dit geval gelden een groot aantal

voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15 waaraan onderhavige opslag aan moet voldoen. Daar-

naast wordt binnen de inrichting Klein Gevaarlijk Afval (KGA) opgeslagen in een prefabloods. ln het

voorschriftenpakket staat aangegeven aan welke eisen uit de PGS 15 de opslag van gevaarlijke stof-

fen dient te voldoen.

10.7.3. Opslag van gasflessen

Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen waaronder zuurstof, argon, butaan en propaan

variërende in hoeveelheden tussen de 16,5 liter en 50 liter flessen. De opslag hiervan dient overeen-

komstig hoofdstuk 6 van de PGS 15 te worden ingericht. ln het voorschriftenpakket staat aangegeven

aan welke voorschriften uit de PGS 15 de opslag van gasflessen dient te voldoen.

10.7.4. PGS 30, vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties

Deze publicatie geeft richtlijnen voor de opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlam-
punt van 55 tot 100 oC in bovengrondse tanks en aanvullende richtlijnen voor:

- opslag in dubbelwandige tanks
- opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater
- inpandige opslag
- tijdelijke niet-stationaire opslag en aflevering

Binnen de inrichting is een overdekte bovengrondse dieseltank opgesteld van 3 m3 ten behoeve van

het bijvullen met diesel van het noodaggregaat. Daarnaast is er een olieopslag voor diverse oliën en

vetten in vaten en containers. De opslagen moeten voldoen aan de richtlijn PGS 30 en PGS 15. ln het

voorschriftenpakket staat aangegeven aan welke eisen uit de PGS 30 en PGS 15 de opslagen van

aardolieproducten dient te voldoen.

10.7.5. Opslag van chemicaliën in tanks
Binnen de inrichting wordt ook bulkchemie opgeslagen. Het gaat onder andere om de volgende che-

micaliën die gebruiktworden bijde verschillende bedrijfsprocessen: sachtoklar, natronloog, perazijn-

zuur, salpeterzuur, natriumbisulfiet, propionzuur, mierenzuur en citroenzuur. Er wordt ten behoeve van

de werking van de AWZI ijzerchloride gebruikt.
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Op de opslag van deze bulkchemicaliën in bovengrondse tanks is niet een specifieke PGS richtlijn van

toepassing. Wij hebben daarom aansluiting gezocht bij de voorschriften uit de PGS 30. ln het voor-
schriftenpakket staat aangegeven aan welke eisen de opslag van de diverse chemicaliën dient te vol-
doen.

10.7.6. Registratiebesluit externe veiligheid en de Regeling provinciale risicokaart
Dit besluit is van 28 november 2006, houdende regels met betrekking tot de registratie van gegevens

externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen. De registratie vindt plaats in het zo-
genaamde RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen) en is het registratiesysteem waarin alle BEVI-
inrichtingen en inrichtingen met een gevaar voor de omgeving moeten worden geregistreerd. De ge-
gevens uit dit systeem worden weergegeven op de provinciale risicokaart. Daarnaast is de Regeling
provinciale risicokaart op 18 april 2007 in de Staatscourant gepubliceerd. Het registreren van een aan-
tal risicovolle inrichtingen is wettelijk verplicht volgens het Registratiebesluit Externe Veiligheid en de
Ministeriele regeling provinciale risicokaart. De twee opslagtanks voor SO2 vallen onder het regime
van de regeling. Onder andere inrichtingen waarin een opslagtank met giftige vloeistoffen > 2000 liter
aanwezig is dienen in dit registratiesysteem te worden opgenomen.

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

werkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een
ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

11 GELUID

11.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd

Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door een groot aantal bronnen verspreid over het terrein
waarbij droger 5 één van de belangrijkste is. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in
de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Ramakers, rapport 59.012-96 d.d. 3

augustus 201 1.

De inrichting is een aardappelzetmeelfabriek die uit aardappelen aardappelzetmeel maakt. Tevens
worden er een aantal nevenproducten gefabriceerd zoals eiwit, protamylasse, protapec, aardappelve-
zels en Solanic. De fabriek is in bedrijf tijdens de campagneperiode die loopt van augustus tot april.
Alle productie-eenheden, met uitzondering van de aardappelaanvoer (alleen dag- en avondperiode)

vinden continu plaats (24 uur's cyclus).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de
inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de
maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

11.2. Langtijdgemiddeldbeoordelingsniveau
11.2.1. Bedrijfslocatie

AVEBE ligt op het gezoneerde industrieterrein "Avébé-Oostermoer" in de gemeente Aa en Hunze. De
geluidzone is op 01-02-1990 vastgesteld door de kroon. Bijde vergunningverlening op de aanvraag
nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals
bedoeld in de Wet geluídhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de et-
maalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet

meer mag bedragen dan 50 dB(A).
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Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen op dit industrieterrein hoger was dan

55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van een zogenaamde

saneringssituatie waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. Dit saneringsprogramma
hebben wijaan de Mínister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

voorgelegd. De Minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma vastgesteld bij besluit

van 13 juli 2000 een beschikking op bezwaar van 13 december 2000, kenmerk MBG 980066641247.

ln de zone is een aantal geluidsgevoelige bestemmingen gelegen waarvoor op grond van het voor-

noemde saneringsprogramma door de Minister van VROM een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelas-

ting (MTG) is vastgesteld. Overeenkomstig de toetsing aan de zone moet bijtoetsing aan de vastge-

stelde MTG op de gevels van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, rekening worden
gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde terrein gelegen inrich-

tingen. Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, niet hoger zijn

dan 50 dB(A) en op de gevels van de woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen in de zone

mag de geluidsbelasting op grond van het voornoemde saneringsprogramma niet hoger zijn dan de in
het saneringsprogramma aangegeven MTG.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat AVEBE alle genoemde maatregelen uit het saneringsonder-

zoek heeft uitgevoerd. Na evaluatie bleek dat de saneringsdoelstelling niet was gehaald. AVEBE heeft

daarop, in overleg met het bevoegd gezag, extra geluidreducerende maatregelen getroffen (zie hoofd-

stuk 3 van het onderzoek). Ook na het treffen van deze extra maatregelen kon AVEBE, op een drietal

woning, nog steeds niet aan de door de Minister vastgestelde MTG's voldoen. Hierop is, in overleg

met betreffende bewoners, het bedrijf en de provincie, door de gemeente Aa en Hunze een hogere

waarde procedure gestart. Dit heeft er in geresulteerd dat, bij besluit van 17 juli 2011, voor de wonin-
gen gelegen aan de Vaart 1 71,173 en 177, een hogere waarde is vastgesteld van 60 dB(A). Tevens is
afgesproken dat AVEBE nog een tweetal extra maatregelen zal uitvoeren. Deze maatregelen zijn in-

middels uitgevoerd. Bijde aanvraag is, t.b.v. het bevoegd gezag, het akoestisch rekenmodel aangele-

verd. Met behulp van dit model zijn enkele beoordelingspunten aan de voorschriften toegevoegd.

11.2.2. Zuivering Nieuw Buinen
ln Nieuw Buinen heeft AVEBE een zuivering. De geluiduitstraling van deze zuivering is in de rapporta-
ge inzichtelijk gemaakt. ln de voorschriften zijn hiervoor voorwaarden op genomen.

11.3. Redelijke sommatie
De activiteiten binnen AVEBE zijn in twee perioden opgedeeld te weten de campagne en de inter-

campagne. Tijdens de intercampange is de geluiduitstraling beduidend lager dan tijdens de campag-

ne. ln andere worden: de feitelijke jaargemiddelde geluidbelasting vanwege het terrein ligt lager dan

de geluidbelasting tijdens de campagne. Hierdoor kan op basis van redelijke sommatie (artikel 2.3

tweedelid van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006), ook bij solitaire inlichtingen een af-

trek van 2 dB(A) worden toegepast. Wij hebben na overleg met de gemeente Aa en Hunze besloten

voor dit terrein de aftrek toe te passen. Dit betekent dat de totaal berekende of gemeten geluidbelas-

ting van het gezoneerde industrieterrein wordt verminderd met 2 dB(A) alvorens deze wordt getoetst

aan, de vastgestelde MTG's, de hogere grenswaarde en de grenswaarde van 50 dB(A) op de zone-
grens. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met gebruikmaking van de redelijke sommatie er wordt
voldaan aan boven vermeld uitgangspunt.
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11.4. Samenvattend
ln het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel

voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse vastgestelde zonebewakingspunten
(op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone. Uit het onderzoek

blijkt dat de berekende geluidimmissie, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende

industrieterrein, voor zowel de vastgestelde 50 dB(A) zonegrens als de vastgestelde MTG's en de ho-

gere waarden.

11.5. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de

dag-, avond- en nachtperiode.

De maximale geluidniveaus zijn getoetst aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

(1998). De maximale geluidniveaus (L¡r.r)ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen bedragen ten

hoogste 65 dB(A) in de dag- en avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. De grenswaarden heb-

ben wij daarbij voor de dagperiode 5 dB(A) hoger gesteld dan de aangevraagde waarden, om zo-

doende het bedrijf in die periode enige flexibiliteit te verlenen. De vergunde waarden komen bij de na-

bij gelegen woningen uit op ten hoogste 70 dB(A) in de dag- en 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A)

nachtperiode.

Aan de grenswaarden wordt voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij voor de hoogst belaste woningen in een voorschrift vastge-

legd.

11,6. lndirecte Hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de

circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het

kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag

bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat
hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein

worden doorkruist. lndien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld

om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel te beperken.

Het verkeer van en naar AVEBE is ter hoogte van de rotonde opgenomen in het heersend verkeers-
beeld. Aan dit traject, uitrit inrichting tot de rotonde, zijn geen woningen gelegen. Wij zien dan ook
geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

11.7. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig.

Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
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12. GEUR
12.1. Toetsingskader
Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en

nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Deze brief is als bijlage

4.4 in de NeR opgenomen.
Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande

hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedu-

res invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als acceptabel wordt

beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystema-

tiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3.6 van de Nederlandse

emissierichtlijn lucht (NeR), benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten

worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het acceptabel hínderniveau. De

NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1, tabel 2) opgenomen als BBT document. Maatrege-

len ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe

(beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opge-

nomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het accepta-

bele hinderniveau vast.

De activiteiten, waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, zijn beoordeeld overeenkomstig de

hindersystematiek voor geur zoals beschreven in hoofdstuk 3.6 van de NeR. Op basis daarvan con-

cluderen wij dat geur een relevant milieuaspect is.

De inrichting behoort niet tot één van de branches waarvoor een bijzondere regeling is vastgesteld.

Dat betekent dat volgens de hindersystematiek van de NeR getoetst moet worden en een acceptabel

hinderniveau moet worden vastgesteld.
ln Drenthe is de hindersystematiek voor individuele situaties, op basis van de relatie tussen de hedo-

nische waarde en daarbij behorende geurconcentratie, nader uitgewerkt. De hedonische waarde is

een kwalificatie voor de (on)aangenaamheid van een geur met een schaal van -4 (uiterst onaange-

naam)tot +4 (uiterst aangenaam).
Voor het bepalen van een acceptabel hinderniveau wordt gebruikgemaakt van de geurconcentraties,

behorende bij de volgende hedonische waarden:
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(neutraal)

(noch aangenaam/noch onaangenaam tot enigszins onaangenaam)
(enigszins onaangenaam )

(onaangenaam)

Voor geurgevoelige bestemmingen wordt een toetsingskader gehanteerd waarbij de geurconcentratie
behorende bij de aangegeven hedonische waarde dient als respectievelijk streef-, richt- en grens-

waarde. Bij het kunnen voldoen aan de streefwaarde is hinder in de omgeving vrijwel uitgesloten, in-
dien aan de richtwaarde kan worden voldaan is enige hinder niet uitgesloten en indien de grenswaar-

de wordt overschreden is de kans op hinder groot.

Bij aaneengesloten woonbebouwing moet aan de te stellen waarde gedurende 98% van de tijd wor-
den voldaan (98-percentiel) en bijverspreid liggende woonbebouwing gedurende 95% van de tijd
(95-percentiel).

Toetsingskader ter bepaling acceptabel hinderniveau op basis van hedonische waarde
Bestaande situatie:

geurconcentratie als
95J98-percentiel

behorende bij hedonische waarde

Nieuwe situatie:
geurconcentratie als

95J98-percentiel
behorende bij hedonische waarde

Streefwaarde -0,5 0

Richtwaarde -1 -0,5

Grenswaarde -2 1

Op basis van de lokale situatie, waarin onder meer planologische, sociaal-economische en bedrijfs-
economische aspecten een rol spelen, wordt een acceptabel hinderniveau vastgesteld. De mogelijk-
heid tot het nemen van geurreducerende maatregelen wordt hierin meegewogen. ln bestaande situa-

ties spelen bovendien de hinderbeleving in de omgeving en een eventueel aanwezig klachtenpatroon

een rol. Het streven zal altijd zijn om de streefwaarde als acceptabel hinderniveau te hanteren. ln spe-
cifieke situaties is het noodzakelijk om de richt- of grenswaarde te hanteren.

12.2. Geurbronnen
Met de aanvraag zijn de resultaten van een geuronderzoek overgelegd (bijlage 8).

Dit rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van een kwantitatief geuremissie- en immissieonder-
zoek en voldoet aan de criteria zoals genoemd in paragraaf 2.6.2 uit de NeR.

Binnen de inrichting zijn een drietal relevante geurbronnen te onderscheiden:
- de productielocatie;

- de afvalwaterzuìveringsinstallatie;
- de rietvelden (vloeivelden).

Vanuit de productielocatie, met als voornaamste bron de protapecinstallatie, wordt gedurende ca.

7.000 uur per jaar 2.390 mega-odourunit per uur (Moue/h) geëmitteerd.

De afvalwaterzuíveringsinstallatie(AWZI) emitteert continu 86 Moue/h.

De rietvelden emitteren het gehele jaar maar de geëmitteerde vracht varieert met het verloop van de
(inter)campagne van 188 Mou6/h in augustus oplopend tot I .500 oue/h in maart en daarna weer aflo-
pend tot in augustus.
De bij de verschillende hedonische toetsingswaarden behorende geurconcentraties staan in onder-
staande tabel weergegeven.

5

0

-0,

-1

-2
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Geurconcentratie behorende bij de verschillende hedonische toetsingswaarden
Geurconcentratie (ouç/m") behorende bij een hedonische toetsings-
waarde van:

He = -0,5 He=-1 He=-2

Bron

Streefiraarde Richtwaarde Grenswaarde
Productielocatie 0,4 1,0 5,6

AWZI 0,8 1,3 3,0

Rietvelden 0,6 1,2 3,9

12.3. Getroffen maatregelen
Bij de bepalende bron op de productielocatie, de protapecinstallatie, is in 2000, na onderzoek naar

mogelijke geuremissiereductie, een gaswasser geplaatst. Na de toen gerealiseerde reductie is in de
periode tot 2010 de geuremissie verder afgenomen.
Om geurhinder van de rietvelden te voorkomen wordt een laagje water op het veld gehandhaafd. Om
zuurstofloosheid van dit water te voorkomen wordt dit regelmatig ververst.

12.4. Verspreiding geuremissie
De drie relevante geurbronnen liggen zodanig ver uit elkaar dat de verspreiding van de geuremissie

van de bronnen apart kan worden bepaald en beoordeeld. Voor elke bron geldt dat de geurcontouren

zijn bepaald voor die geurconcentraties die behoren bij een hedonische toetsingswaarde van -0,5

(streefwaarde), -1 (richtwaarde) en -2 (grenswaarde).

Voor de productielocatie geldt dat binnen de contour van de grenswaarde (5,6 oue/m3 als g8-

percentiel) geen woningen gelegen zijn. Direct buiten deze contour bevindt zich aaneengesloten

woonbebouwing.

Met betrekking tot de AWZI bevindt zich binnen de streefwaardecontour van 0,8 ouE/m3 als 98-
percentiel geen woonbebouwing.

Binnen alle geurcontouren ten gevolge van de geuremissie van de rietvelden staan woningen. Aan de
grenswaarde van 3,9 ou6/m3 als 9B-percentiel wordt niet voldaan.

12.5. Beoordeling van de geursituatie
Overeenkomstig de beoordelingssystematiek bij de provincie Drenthe wordt ten gevolge van de geu-

remissie van de productielocatie de grenswaarde niet overschreden. Gezien het in 2000 uitgevoerde

onderzoek en de getroffen maatregelen gaan wij er vooralsnog vanuit dat wordt voldaan aan BBT.

Gezien het feit dat het al onderzoek meer dan tien jaar geleden is uitgevoerd verlangen wij wel een

actualisatie van dit onderzoek waarmee onderzocht kan worden of aan de richt- of streefwaarde kan

worden voldaan en waarmee de kans op hinder in de omgeving verder kan worden beperkt.

ln de omgeving van de AWZI wordt voldaan aan de streefwaarde.
Ter plaatse van geurgevoelige objecten ten noordwesten van de rietvelden kan niet aan de grens-

waarde worden voldaan. Deze constatering komt echter niet overeen met het feit dat van een klach-

tenpatroon ten aanzien van de rietvelden geen sprake is. Wij concluderen vooralsnog dat in de omge-

ving van de rietvelden sprake is van acceptabel geurhinderniveau maar achten het wel noodzakelijk

dat nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de geurhinderbeleving in de omgeving van de rietvelden.

Tevens moet onderzocht worden of verdere maatregelen mogelijk zijn om de geuremissie van de riet-

velden te beperken. Dit is in de voorschriften behorende bij dit besluit vastgelegd.

12.6. Gonclusie
Met betrekking tot het aspect geur zien wij geen belemmeringen de gevraagde vergunning te verle-

nen.
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13. LUCHT

13.1. Directwerkende eisen en emissiehandel
Op de inrichting zijn het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (BeesA) en het Besluit

emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) van toepassing, welke direct werkend zijn.

ln BeesA worden emissie-eisen gesteld aan de warmtekrachtcentrale en de stoomketels.

ln het Bems zijn eisen opgenomen voor de keuring en het onderhoud van de stookinstallaties binnen

de betrokken inrichting met een vermogen van I MW of minder.

Vanaf 1 juni 2005 vindt in Nederland NO*-handel plaats, waaraan AVEBE deelneemt. Met dit instru-

ment wordt een NO*-reductie beoogd en wel daar waar ze het meest kosteneffectief te realiseren is. ln

de praktijk houdt dit in dat een inrichting, afhankelijk van de eigen prestaties, emissierechten kan ko-
pen of verkopen. Zo zryn NO*-reducerende maatregelen (deels) te financieren door verkoop van emís-

sierechten. ln tegenstelling tot de COz handel mogen voor bedrijven die onder de NO"-handel vallen

wel emissie-eisen voor NO" in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Er moet altijd aan BBT-

eisen voldaan worden; de daaraan gerelateerde emissie-eis moet in de voorschriften worden opge-

nomen.

13.2. BBT-afwegingen procesgerelateerde luchtemissies

Op grond van de Regeling omgevingsrecht, bijlage 1, Aanwijzing BBT documenten zijn voor de instal-

laties en processen binnen de inrichting in ieder geval de volgende documenten relevant voor het be-

palen van BBT:

- Verticale BREF Voedingsmiddelen en Zuivel;
- horizontale BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

De procesgerelateerde emissies naar de lucht bestaan bijAVEBE uit:

- zetmeel- en eiwitstof;
- (an)organische stoffen;
- geur.

13.2.1. Emissie van stof
De belangrijkste emissie naar de lucht betreft de emissie van zetmeel- en eiwitstof. Om deze emissie

te beperken worden stoffilters, natwassers en multicyclonen toegepast.

Op grond van de NeR geldt voor stof geldt een emissie-eis van 5 mg/Nm3.

Afwijking van de bovenstaande eis is mogelijk indien aangetoond kan worden dat de eis vanuit een

integrale afweging en/of economisch niet haalbaar is, dan geldt een emissie-eis tussen 5 en 20

mg/Nm3.

Op basis S 5.1.5. van de BREF Voedingsmiddelen en zuivel is voor droog stof een emissieniveau van

5-20 mg/Nm3 haalbaar en voor nat en/of plakkerig stof een emissieniveau van 35 - 60 mg/Nm3.

ln de oplegnotitie "BBT in de sector voedingsmiddelen en zuivel" is bij het bepalen van BBT de alge-

mene emissie-eis voor stof uit de NeR (5 mg/Nm3) het uitgangspunt. Wanneer echter filtrerende af-

scheiders niet toepasbaar zijn om technische en bedrijfseconomische redenen, kan in overleg met het

bevoegd gezag in een vergunning op maat gekozen worden voor niet filtrerende afscheiders. Bij het
gebruik van niet filtrerende afscheiders (lees bij nat plakkerig stof) zijn in de sector bij toepassing van

natte wassers waarden haalbaar van < 10 mg/Nm3 en bij toepassing van cyclonenbatterijen < 25

mg/Nm3. Bij de keuze van de toe te passen techniek dient rekening te worden gehouden met integrale

milieueffecten, locale technische kenmerken en geografische ligging van de installatie en de plaatse-

lijke m ilieuomstandigheden.

De bij het transport van zetmeel, eiwit en protapec vrijkomende transportlucht wordt van stof ontdaan
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middels stoffilters. Met de toegepaste stoffilters is de stofemissie niet hoger dan 5 mg/Nm3. Overeen-
komstig de genoemde BREF('s) en de NeR wordt hiermee voldaan aan BBT.

Een goede werking van de stoffilters wordt geborgd door middel van inspectie, onderhoud en het toe-
passen van drukverschilmeters.

De natwassers worden toegepast bij de eiwit- en protapecdroger waar, gezien de aard van het stof,
geen filtrerende afscheider is toe te passen. Overeenkomstig het meet- en registratiesysteem in bijla-
ge 17 van de aanvraag treedt bij de natwasser van de eiwitdroger een emissie op van 23 mg/Nm3.

Hiermee wordt niet voldaan aan de emissiewaarde zoals die is vastgelegd in de oplegnotitie voe-
dingsmiddelen en zuivelvan <10 mg/Nm3. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat op basis van een integra-
le beoordeling wordt voldaan aan BBT maar achten het wel noodzakelijk dat hier nader onderzoek
naar wordt verricht. Dit is vastgelegd in de voorschriften behorende bij dit besluit.

Bij de protapecdroger wordt met de natwasser overeenkomstig uitgevoerde metingen voldaan aan

een emissiewaarde van 4 mg/Nm3. Dit voldoet aan de emissiewaarde van <10 mg/Nm3 als vastgelegd
in de oplegnotitie voedingsmiddelen en zuivel. Een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm3 is voor de
natwasser bij de protapec vastgelegd in de voorschriften.

Multicyclonen worden toegepast als stofafscheider bij de zetmeeldrogers/-koelers. Met de cyclonen is
een stofemissie van maximaal 10 mg/Nm3 realiseerbaar, dit is overeenkomstig de NeR en de BREF te
beschouwen als BBT en is als zodanig vastgelegd in de voorschriften bij deze vergunning.

13.2.2. Emrssre organische stoffen
Bij de belading van opslagtanks voor mierenzuur en perazijnzuur kunnen via de ontluchting stoffen
vrijkomen in concentraties ten aanzien waarvan in de NeR eisen zijn gesteld. Door het toepassen van

een dampretoursysteem kan deze emissie doelmatig worden beperkt. Het is dan ook niet noodzakelijk

hier verder emissie-eisen aan te stellen.

13.2.3. Emissie anorganische stoffen
Bij de belading van de opslagtanks voor SOz wordt gebruik gemaakt van een dampretourleiding en

een loogwasser. Hiermee wordt een eventuele emissie van SO2 vanuit de opslag doelmatig beperkt.

Het is dan ook niet noodzakelijk hier verder emissie-eisen aan te stellen.
Vanuit de protapecdroger en de imdamper wordt SO2 geëmitteerd. Met de geëmitteerde hoeveelhe-

den wordt de grensmassastroom van de NeR voor SOz niet overschreden. Het is derhalve niet nood-
zakelijk hier verder emissie-eisen aan te stellen.

Met betrekking tot NO, moet, ondanks dat wordt deelgenomen aan emissiehandel, altijd aan BBT-

eisen voldaan worden. Met betrekking tot de WKC en de ketels constateren wij dat voldaan wordt aan
BBT. Gezien de rechtstreekse werking van het Bees zijn hieraan verder geen voorschriften aan de
vergunning verbonden.

ln de eiwitdroger wordt een low-nox-brander toegepast waarmee met het bereikte emissieniveau van

50 g/GJ wordt voldaan aan BBT. Dit emissieniveau is als eis vastgelegd in de voorschriften.

ln de protapecdroger wordt tevens een low-nox-brander toegepast waarmee voldaan kan worden aan
een emissie-eis van 50 g/GJ. Dit emissieniveau is vastgelegd in de voorschriften.

13.2.4. Legionella
lnstallaties die een waternevel kunnen veroorzaken (zoals natte koeltorens, natte wassers en beluch-

ters)vormen een potentiële bron van Legionellabacteriën die zich vanuit de installatie met kleine wa-

terdruppeltjes kunnen verspreiden naar de omgeving. Met preventieve maatregelen is deze bron ade-
quaat te bestrijden. Er zijn binnen de inrichting meerdere van dergelijke installaties in gebruik. Er zijn,
in het belang van de bescherming van het milieu, voorschriften in de vergunning opgenomen om dit
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risico tegen te gaan.

13.2.5. Controleren van emr'ssies

Volgens art. 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (BOR) moeten voorschriften wor-

den opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan,

waarbij de wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op de methode en

frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen

gegevens en die tevens betrekking kan hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelin-

gen en op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen.

Aan deze verplichtingen is invulling gegeven door de opzet van het emissie meet- en registratiesys-

teem (EMRS) bijde aanvraag gevoegd (bijlage 17). De opzet voldoet aan het gestelde in paragraaf

3.7 van de NeR. Wij hebben daar waar nodig voorschriften aan de vergunning verbonden met betrek-

king tot de controle van de emissie. De voorschriften zijn gebaseerd op de daarvoor bestemde syste-

matiek van paragraaf 3.7 van de NeR.

Daarnaast geldt op grond van het E-PRTR dat de emissies (jaarvrachten) moeten worden gerappor-

teerd.

13.2.6. Luchtkwaliteifsersen

Ten aanzien van de luchtkwaliteit moet voldaan worden aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in bij-

lage2 bijde Wet milieubeheer. De concentratie van NOz en PMls zijn hierbij met name van belang

omdat de achtergrondconcentratie van NOz en PMro landelijk gezien kritisch zijn. Ook SO2 vormt een

punt van aandacht omdat deze door de inrichting wordt geëmitteerd. De achtergrondconcentratie ter
plaatse voldoet aan de gestelde normen. Gezien het feit dat er sprake is van een bestaande situatie

en de emissie van NO2, PMls en SOz vanuit de inrichting niet zal wijzigen, kan een toetsing aan de

luchtkwaliteitsgrenswaarden achterwege blijven omdat de bijdrage van de inrichting reeds geacht

wordt te zijn verdisconteerd in de achtergrondconcentratie.

14. OVERIGE ASPECTEN

14.1. Proefnemingen
Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veel-

vuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of -ontwikkeling gedaan.

Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering van de belasting van het milieu.

Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel belang om

op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan informa-

tie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en om

inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties. Proefnemingen worden

gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of

hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

ln de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proef-

nemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan rand-

voorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes

weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze ver-
gunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten

daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een pro-

cedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.
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I5. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
De locatie van AVEBE in Gasselternijveen zal op het gebied van innovatie van eiwit voor de voeding-

en farmaceutische industrie bijzonder aandacht krijgen, Voor de komende 10 jaar zullen volgende

ontwikkelingen worden onderzocht op haalbaarheid dan wel als mogelijkheid worden beschouwd:
- bouw Solanic fabriek en logistieke activiteiten
- anaerobe zuivering en opwekking van energie
- vergistinginstallatie
- bouw logistiek complex voor aardappelzetmeel
- uitbreiding van het chemicaliënpark
- silo ten behoeve van zetmeelopslag

Eén van de ontwikkelingen die tot een reële mogelijkheid behoort het maken van een nieuwe ontslui-

ting voor het expeditiecentrum door de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg op de Mondenweg.

Daarnaast wordt de (ver)plaatsing van een elders bestaande silo naar de locatie Gasselternijveen on-

derzocht. De toekomstige ontwikkelingen zijn echter niet concreet gemaakt in onderhavige aanvraag.

Voor de opgesomde activiteiten zal terzijnertijd een vergunningenprocedure moeten worden doorlo-
pen op grond van de Wabo.

16, CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het in werking hebben van een aardappelzetmeelfa-
briek met bijbehorende nevenproductenfabrieken en ondersteunende diensten zijn er geen redenen

om de omgevingsvergunning te weigeren. ln deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante

voorschriften opgenomen.


