
 
 

 
Assen, 14 februari 2008 
Ons kenmerk DO/2008002044 
Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Engineering Plastics BV  
te Emmen  
 
 
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM 
ENGINEERING PLASTICS BV TE EMMEN 
 
 
I. DE AANVRAAG 
 
I.A. Beschrijving van de aanvraag 
Op 26 januari 2007 heeft DSM Engineering Plastics BV (DSM EP) te Emmen een gecombineerde 
aanvraag ingediend om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en op grond van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor haar inrichting aan de Eerste Bokslootweg te  
Emmen. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de 
Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al 
eerder een Wm-vergunning werd verleend (artikel 8.4, eerste lid, van de Wm, revisievergunning). 
 
De inrichting is gelegen aan de Eerste Bokslootweg 17 te Emmen, kadastraal bekend gemeente 
Emmen, sectie F, nummers 11659, 11660, 11661, 12646, 13266, 13267, 13268 en 13270. 
 
DSM EP te Emmen maakt deel uit van de business group Engineering Plastics. De productie van 
DSM kan onderscheiden worden in een drietal verschillende productieprocessen, te weten: 
- het vervaardigen van polyamide 6 (nylon) uit de grondstof caprolactam, dit gebeurt in de 

PA6-plant; 
- het vervaardigen van hoogwaardige kunststoffen (engineering plastic) door de basispolyme-

ren onder hoge druk en temperatuur te mengen met verschillende additieven, dit gebeurt in 
de extrusie plant; 

- het verhogen van de viscositeit van het granulaat, hierdoor ontstaan polymeren met andere 
eigenschappen, dit gebeurt in de drogerij. 

 
De productiecapaciteit van DSM EP Emmen is niet eenduidig in één cijfer uit te drukken omdat pro-
ducten van de ene fabriek als basismateriaal kunnen dienen voor de volgende fabriek. Per jaar gel-
den de volgende capaciteiten: 
- PA6 150 kton, polyamide 6 granulaat; 
- Extrusie 70 kton, granulaat van verschillende polymeertypen (Akulon, Arnite en Arnitel); 
- Drogerij 40 kton, granulaat van verschillende polymeertypen (Akulon, Arnite en Arnitel en 

Stanyl). 
 
I.B. Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 
De voornaamste reden voor het indienen van de vergunningaanvraag voor een revisie van de ver-
gunning vormt de onoverzichtelijke vergunningssituatie (in de aanvraag in paragraaf 1.2.1 wordt hier 
verder op ingegaan).  
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De activiteiten zijn vergunningplichtig op grond van artikel 8.1, eerste lid, sub b van de Wm en cate-
gorie 4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Op grond van artikel 8.2, 
tweede lid van de Wm en categorie 4.3, sub 13 van het Ivb zijn gedeputeerde staten van Drenthe 
bevoegd om op de aanvraag te beslissen. 
 
Voor het indirecte lozingsaspect op het oppervlaktewater is het dagelijks bestuur van het waterschap 
Velt en Vecht te Coevorden bevoegd gezag voor het verlenen van de Wvo-vergunning. 
 
I.C. Locatie van de inrichting 
De inrichting is gelegen op het Emmtec Industry and Business Park (EI&BP). Het terrein is onderdeel 
van het industrieterrein Bargermeer. Het industrieterrein is gelegen aan de zuidzijde van Emmen. Op 
enige afstand (circa 300 m) van het industrieterrein bevinden zich grote woonwijken zowel ten wes-
ten als ten noorden en oosten van de het industrieterrein.  
 
I.D. Het bestemmingsplan 
Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Emmen industrie- en bedrijventerrein  
Bargermeer van toepassing. Het terrein van de inrichting heeft binnen het bestemmingsplan de be-
stemming bedrijfsdoeleinden, "categorie B" en voor een klein deel " categorie Bg". Categorie B en Bg 
staan voor respectievelijk zware en middelzware industrieën en/of bedrijfsactiviteiten. Het bestem-
mingsplan is bij besluit van gedeputeerde staten goedgekeurd op 9 september 1997 (kenmerk 
6.2/9702716). De aangevraagde activiteit past binnen het bestemmingsplan. 
 
I.E. Huidige vergunningsituatie 
Voor de inrichting zijn eerder de in tabel 1 vermelde vergunningen en meldingen verleend. 
 
Tabel 1: Overzicht vergunningen en meldingen 

Vergunning Onderwerp Datum afgifte Kenmerk 
Wm-revisievergunning Gehele inrichting 29 januari 2002 7.1/2000008827 
Wm melding Proefneming Akulon XP 10 december 2002 MB/A12002011680 
Wm-veranderingsvergunning Plaatsing van een nieuwe extruderlijn (E 16) 13 mei 2003 MB/A4/2002009806 

Wm-veranderingsvergunning 
Uitbreiding van de polymerisatie-plant met een 
nieuwe productielijn (lijn 3) 

28 februari 2004 MB/A11/2003008616 

Wm-veranderingsvergunning 
Veranderingen in de opslag voor caprolactam en 
eindproducten t.g.v. de uitbreiding met lijn 3 

28 januari 2005 MB/A6/2004006281 

Wm-melding Ombouw en capaciteitverhoging van 2 extruders 5 november 2002 MB/A4/2002008472 
Wm-melding Uitbreiding inpakafdeling Compound 30 september 2005 MB/A5/2005009290 
Wm-melding Uitbreiding opslagcapaciteit met vier extra silo's 14 mei 2007 MB/2007006030 

Wvo-beschikking 
Behorend bij Wm-revisievergunning d.d. 29 januari 
2002 

10 januari 2002 00-17 

Wijziging Wvo-beschikking 
Behorend bij Wvo beschikking d.d. 10 januari 
2002. Wijziging t.g.v. uitspraak Raad van State 

18 december 2002 200201640/1 

Wvo-beschikking 
Behorend bij Wm-veranderingsvergunning d.d. 
28 februari 2004 

18 februari 2004 03-19 

Wvo-melding 
Verandering in de opslag voor caprolactam en 
eindproducten t.g.v. de uitbreiding met lijn 3 

1 september 2004 M4-03 

 
Daarnaast beschikt DSM EP Emmen over een: 
- enkelvoudige vergunning voor het gebruik van radioactieve niveaumetingen in het kader van 

artikel 29 van de Kernenergiewet, d.d. 6 juli 1999 kenmerk AI/CK/B/KEW 1999/29336; 
- uitbreidingsvergunning voor het gebruik van radioactieve niveaumetingen in het kader van de 

Kernenergiewet, d.d. 2 oktober 2006, kenmerk NO2006/5385/05; 
- gebruiksvergunning onder voorwaarden, afgegeven d.d. 17 januari 2006, registratienummer 

B04.00727 (de voorwaarden zijn benoemd in paragraaf 1.2.3. van de definitieve aanvraag 
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Wm/Wvo-vergunning 2007 ten behoeve van DSM Engineering Plastics Emmen BV, d.d. 
22 januari 2007). 

 
 
II. M.E.R.-BEOORDELINGSPLICHT 
 
De aangevraagde activiteiten zijn niet m.e.r.-beoordelingsplichtig en niet m.e.r-plichtig op grond van 
het Besluit milieueffectrapportage 1994 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 juni 2005).  
 
 
III. PROCEDURE VAN DE AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING 
 
III.A De aanvraag 
 
III.A.1. Ontvangst van de aanvraag 
De vergunningaanvraag is door ons op 26 januari 2007 ontvangen. Wij hebben met de brief d.d. 
5 februari 2007 (kenmerk 5/MB/A4/2007001086) de ontvangst van de aanvraag bevestigd. Op  
5 februari 2007 hebben wij voor advies op de aanvraag een exemplaar van de aanvraag gezonden 
aan de betrokken adviseurs en bestuursorganen, te weten: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord te Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht 
- de hoofdinspecteur van het RIZA te Lelystad 
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht. 
 
III.A.2. Aanvullende gegevens 
Op 12 april 2007 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De 
aanvulling betreft gegevens over de voorgenomen bouw van vier silo's voor de opslag van eindpro-
ducten. De aanvulling is op 7 mei 2007 verzonden naar de wettelijke adviseurs.  
Op 16 november 2007 hebben wij van de aanvraagster de onderstaande aanvullingen gekregen: 
- brief waarin uitbreiding van de productiecapaciteit wordt aangevraagd d.d. 15 november 

2007, kenmerk D07.0049; 
- akoestisch onderzoek d.d. 20 juni 2007, kenmerk 3014/NAA/jd/fw/4; 
- saneringsonderzoek Lactamauto's en losstation lactamauto's, 27 september 2005, kenmerk 

R001-4387164SLI-sec-VO1; 
- evaluatierapport bodemsanering waswaterlactampark DSM engineering plastic te Emmen, 

3 november 2004, kenmerk R001-4334522EVO-DO1-D; 
- verkennend bodemonderzoek grondwerk 03-125-01, 27 augustus 2003, kenmerk B002-

4303110EVO-D01-D; 
Deze aanvullingen zijn 10 december 2007 naar de wettelijke adviseurs verzonden. 
 
III.B. Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 
De ingediende vergunningaanvraag betreft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wvo 
en een vergunning op grond van de Wm. De gecombineerde vergunningaanvraag hebben wij op 
5 februari 2007 verzonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht. 
 
De behandeling van de aanvraag voor de Wvo- en de Wm-vergunning vindt gecoördineerd plaats 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 14 van de Wm en afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb). Over de gecoördineerde behandeling van beide aanvragen heeft gedeputeerde 
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staten de eindverantwoordelijkheid. De beide besluiten zijn beoordeeld op de onderlinge samenhang 
waarbij kan worden geconcludeerd dat de voorschriften niet conflicterend zijn. 
 
 
IV. BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING 
 
IV.A. Terinzagelegging 
De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in de  
ZuidOosthoeker op 11 december 2007. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes 
weken ter inzage gelegen, namelijk van 12 december tot en met 22 januari 2007. 
 
IV.B. Adviezen en zienswijzen 
 
Adviezen 
Binnen de hiervoor genoemde periode van terinzageligging zijn de betrokken bestuursorgaan en 
adviseurs in de gelegenheid gesteld ons college ter zake het ontwerpbesluit te advieseren. Door hen 
zijn aan ons geen adviezen uitgebracht. 
 
Zienswijzen 
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de hiervoor genoemde peri-
ode van terinzageligging, geen zienswijzen binnengekomen. 
 
 
V. TOETSINGSKADERS 
 
V.A. Provinciaal omgevingsplan (POP) en Provinciale  milieuverordening (PMV) 
Op 7 juli 2004 hebben provinciale staten het POP II vastgesteld. Het POP II vormt het beleidskader 
voor het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe voor de periode 2004-2015.  
Op 2 februari 2005 is de POV in werking getreden. De POV is opgesteld om het omgevingsbeleid uit 
het POP II goed te kunnen uitvoeren en handhaven. 
De inrichting is niet gelegen in een van de milieubeschermingsgebieden zoals deze zijn aangewezen 
in het POP en in de POV.  
 
In het POP II is geen specifiek beleid opgenomen ten aanzien van de aangevraagde activiteiten. In 
het POP II zijn doelstellingen voor de planperiode tot 2010 opgenomen.  
 
Ten aanzien van deze vergunning zijn de volgende doelstellingen uit het POP II van belang: 
- het reguleren van afvalpreventie bij bedrijven dient plaats te vinden in het kader van de  

milieuvergunning; 
- de kwaliteit van de lucht moet voldoen aan de wettelijke grenswaarden; 
- het aantal geluidgehinderden dient te worden gelijk gehouden en waar mogelijk worden  

teruggedrongen; 
- uiterlijk in 2005 dient de energie-efficiency van de bedrijven te zijn gereguleerd in de milieu-

vergunning. 
 
Bij het opstellen van deze vergunning is met bovengenoemde aandachtspunten rekening gehouden. 
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V.B. Artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm 
 
V.B.I. Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper-
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van in-
vloed zijn. 
 
De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zijn mede beoor-
deeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geo-
grafische ligging van de inrichting. 
 
V.B.2. Beste beschikbare technieken (BBT) 
Ingevolge artikel 8.11, derde lid van de Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog 
niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die 
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen 
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te 
maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmer-
king komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a.1 van de Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT te betrekking, rekening houden met de voorzienbare kosten en baten van maat-
regelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel: 
- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebrui-

ken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstof-
fen; 

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de prak-
tijk zijn beproefd; 

- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-

efficiëntie; 
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te 

voorkomen of tot een minimum te beperken; 
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a. 1 van de Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten van 24 oktober 
2005 en de wijzigingen van de regeling d.d. 14 maart 2007. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling 
behorende bijlage opgenomen referentiedocumenten (BREF's) die de BBT beschrijven, moet reke-
ning worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 
van de Europese IPPC-richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC-installaties). Met de in tabel 2 van de bij deze regeling beho-
rende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking 
hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. 
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Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 1) 
De chemische industrie valt onder categorie 4.1 h (chemische installaties voor de fabricage van or-
ganische chemische basisproducten, zoals kunststofbasisproducten, polymeren, kunstvezels, cellu-
losevezels) van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. Er dient dus rekening te worden gehouden met de in 
bijlage 1 van de Nederlandse Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen referentiedocumen-
ten. Voor DSM EP zijn dat de BREF's "Monitoring" en "Koelsystemen" en "Afgas- en afvalwaterbe-
handeling". Echter de onderstaande BREF's zijn voor de activiteiten en installaties bij DSM EP ook 
relevant: 
- polymeriseren 
- op- en overslag van bulkgoederen 
- economische en crossmedia-effecten 
- energie-efficiency 
 
Deze BREF's waren ten tijde van het opstellen van de Regeling aanwijzing BBT-documenten nog 
niet definitief en daarom niet opgenomen in deze regeling. Inmiddels zijn met uitzondering van de 
BREF Energie efficiency de op DSM van toepassing zijnde BREF's definitief en kunnen gebruikt 
worden bij de toetsing aan de best beschikbare techniek. De BREF energie-efficiency is nog in een 
eerste concept fase.  
 
Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 2) 
Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten (tabel 2 in bijlage 1, ten behoeve van actua-
lisatie opnieuw vastgesteld staatscourant d.d. 12 april 2007) dient voor de toetsing van de activiteiten 
van DSM EP aan BBT met de volgende documenten rekening te worden gehouden.  
- de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2006) 
- de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR); 
- de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); 
- de PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.  
 
Bij de behandeling van de milieuaspecten in de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de 
toetsing aan de BBT beschrijven aan de hand van de genoemde BBT-documenten. 
 
V.B.3. Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) (artikel 8.44) 
In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning 
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover 
dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze 
AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend. 
 
De in de aanvraag genoemde HTM-units hebben een beperkt vermogen van ca 1,5 en 2 MW (ther-
misch) en vallen onder de werkingssfeer van onder de AMvB "Besluit emissie-eisen stookinstallaties 
milieubeheer A". (BEES A). Hetgeen betekent dat voor de emissies van onder andere NOx moet 
worden voldaan aan de emissie-eisen en meetverplichtingen in dit besluit. 
 
Een nadere toelichting op het besluit in relatie tot de vergunning is weergegeven in paragraaf Lucht. 
 
V.C. Intentieverklaring 
De chemische industrie, waaronder DSM valt, heeft op branchniveau een intentieverklaring afgeslo-
ten met het Rijk (de Ministeries VROM, EZ en V&W), de provincies (het IPO), de VNG en de Unie 
van Waterschappen om te komen tot realisatie van het Nationale Milieubeleidsplan voor de industrie. 
De chemische industrie heeft in het kader van het doelgroepenbeleid gekozen voor de heterogene 
benadering van de bedrijfstak waarbij elke afzonderlijke locatie, zoals DSM, zelfstandig invulling 
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geeft aan de eigen verantwoordelijkheid door het opstellen van een Bedrijfsmilieuplan (BMP) met 
een programma van maatregelen. Het BMP beschrijft de maatregelen voor een periode van vier jaar, 
waarbij een doorkijk naar de verdere toekomst wordt gegeven. Op 4 december 2003 is het BMP-3 
(periode van 2002-2006) door gedeputeerde staten en het waterschap Velt en Vecht positief beoor-
deeld. DSM heeft een eerste concept BMP-4 ingediend. De verwachting is dat deze begin 2008 defi-
nitief wordt vastgesteld. 
 
De Nederlandse overheid heeft in 1999 het Convenant Benchmarking Energie-efficiency gesloten 
met Nederlandse bedrijven die meer dan 0,5 PJ energie per jaar verbruiken. Het DSM EP-concern 
heeft het convenant mede ondertekend. De strekking van dit Convenant is dat de deelnemende in-
richtinghouders zich verplichten om qua energie-efficiency (het energiegebruik per eenheid product) 
tot de beste inrichtingen ter wereld te gaan behoren en te blijven behoren. Het lange termijn doel is 
dat de elektriciteitsproductie-eenheden qua energie-efficiency tot de wereldtop blijven behoren. DSM 
EP heeft haar inspanningen in het kader van het convenant vastgelegd in een Energie-efficiency plan 
(EEP). In 2005 is een nieuwe Benchmark uitgevoerd. De bevinding is dat DSM EP Emmen tot de 
wereldtop behoort. 
 
In de voorschriften van deze vergunning zijn dan ook geen additionele, specifieke maatregelen opge-
legd op het gebied van energiebesparing of CO2-reductie. De uitvoering van het convenant is ge-
borgd in de aan deze vergunning verbonden voorschriften. 
 
V.D. Milieuzorg 
DSM beschikt over een VGM-zorgsysteem. De opzet van het zorgsysteem is zodanig dat deze zowel 
aan de eisen van de ISO 14001 als die van het DSM concern voldoet. Alle eisen uit relevante wetge-
ving en vergunningen alsmede toezeggingen vanuit convenanten zijn in dit zorgsysteem opgenomen. 
 
In november 2004 heeft DSM het certificaat ISO 14001 behaald. De ISO-norm stelt dat een gecertifi-
ceerd bedrijf niet alleen haar milieubelasting helder in kaart heeft gebracht en actueel houdt, maar 
ook dat het bedrijf werkt aan het continu verbeteren van de milieuperformance. De inspanningen van 
het bedrijf worden twee keer per jaar beoordeeld door een extern bedrijf dat daartoe bevoegd is door 
de Raad van Accreditatie. Na drie jaar vervalt het certificaat en moet DSM EP Emmen opnieuw 
d.m.v. een audit bewijzen geheel aan de ISO-norm te voldoen. Met het gecertificeerd milieuzorgsys-
teem wordt invulling gegeven aan de zogenaamde algemene maatregel uit BREF Polymeriseren. 
 
Een onderdeel van het VGM-zorgsysteem is de monitoring. Dit onderdeel is in de aanvraag para-
graaf 5.2.5.1. beschreven. Daarnaast worden in het kader van deze vergunning ook meet- en regi-
stratieverplichtingen opgenomen. Daarbij wordt aangesloten bij het zorgsysteem van DSM zelf. 
Hiermee wordt in deze situatie voldoende invulling gegeven aan het gestelde in de BREF-monitoring 
(zie ook paragraaf 9.2 van de aanvraag).  
 
V.E. Milieujaarverslaglegging 
Sinds 1 januari 1999 is het Besluit milieujaarverslaglegging van kracht. Op grond van de Wm bestaat 
er voor bedrijven die onder het besluit vallen de verplichting tot het opstellen van een jaarlijks over-
heidsverslag. In het besluit is aangegeven aan welke eisen het verslag moet voldoen en welke infor-
matie minimaal in het verslag moet worden opgenomen. DSM EP valt onder de werkingssfeer van 
het besluit en dient overeenkomstig het voor haar geldende model jaarlijks het milieuverslag op te 
stellen en aan de provincie te overleggen.  
 
Daarnaast bestaat de plicht tot jaarlijkse milieurapportage in het kader van het milieuconvenant tus-
sen de overheid en de chemische industrie en de daarbij behorende BMP voortgangsrapportage. 
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Sinds 2003 bestaat de mogelijkheid tot het indienen van het elektronische milieujaarverslag, het  
e-MJV. 
 
Tevens is in februari 2006 de European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) verordening 
in werking getreden. Deze verordening verplicht bepaalde bedrijven hun emissies naar water, lucht, 
bodem en afvaltransport te rapporteren aan de overheid, de overheid dient deze gegevens te beoor-
delen en beschikbaar te stellen aan het publiek. 
De inrichting van DSM EP valt onder activiteit nummer 4a viii van bijlage 1 van deze verordening 
omvattende: "chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van chemische basis-
producten zoals kunststofbasisproducten, waaronder polymeren". De rapportage op basis van deze 
verordening geschiedt op basis van het e-MJV.  
 
De milieuverslaglegging over 2006 hebben wij van DSM ontvangen. Dit verslag is door ons beoor-
deeld en geeft een volledig en betrouwbaar beeld van de milieubelasting en de milieuprestatie van 
DSM EP. Het verslag is hiermee geaccepteerd zie brief d.d. 4 september 2007, kenmerk 
36/HH/2007011105/19850.In de onderhavige vergunning zijn alleen rapportage verplichtingen opge-
nomen ten aanzien van  
milieuonderwerpen en -aspecten die niet gerapporteerd dienen te worden in het jaarlijkse milieujaar-
verslag.  
 
V.F. Lucht 
Bij het aspect lucht is onderscheid te maken in de toetsing aan de emissiekant (de bron) en de imis-
sie kant (de ontvanger) In de paragrafen VF1 en VF2 wordt dit verder uitgewerkt. 
 
V.F.1. Het kader voor de toetsing van de luchtemissie 
De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de NeR Lucht. Deze richtlijn, die de BBT voor het be-
perken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling 
en regulering van luchtemissies.  
 
Tevens is bij de toetsing gekeken naar de BREF's. 
 
Onderstaand zijn de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtemissie beschreven. 
De optredende emissies zijn onder te verdelen in: 
- verbrandingsgassen 
- vluchtige organische stoffen 
- stof 
- overige emissies 
 
Verbrandingsgassen 
Binnen de inrichting zijn een tweetal installaties aanwezig waarin aardgasverbranding plaats vindt. 
Het betreft twee procesfornuizen, HTM-units genoemd. Deze units worden gebruikt voor de verwar-
ming van thermische olie (therminol).  
 
Als gevolg van de verbranding van aardgas vinden er emissies plaats van stikstofdioxide (NOx) en 
koolstofdioxide (CO2).  
 
Stikstofdioxide (NOx) 
Op de vrijkomende stikstofdioxide is in beginsel het BEES A van toepassing. Zoals aangegeven in 
paragraaf V.B.2. van deze considerans dient te worden nagegaan in hoeverre bij deze units BBT is 
toegepast. In de BREF "Afgasbehandeling en afvalwaterbehandeling" is aangegeven wat met be-
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trekking tot deze emissie beschouwd kan worden als beste beschikbare technieken. Voor het ver-
minderen van de emissie van NOx wordt aangegeven dat procesgeïntegreerde maatregelen zoals 
low-NOx branders de voorkeur hebben boven nageschakelde technieken. Als beste beschikbare 
nageschakelde techniek in de BREF wordt het toepassen van een semi-katalytische reductie (SCR) 
of semi niet katalytische reductie (SNCR) beschouwd. Tevens wordt in de BREF aangegeven dat er 
meerdere technieken/processen zijn voor vermindering van de NOx emissie die als ze dezelfde 
emissie niveau's bereiken ook beschouwd kunnen worden als BBT. De emissie niveau's voor NOx in 
de onderhavige situatie zijn gelegen tussen de 20-150 mg/Nm3. 
 
De twee HTM-units (HTM-unit 1,2 en HTM-unit 3) bij DSM zijn in 2000 en 2005 gekocht als zijnde 
"state of art" De nieuwste HTM-unit beschikt over een low NOx brander. De HTM-units beschikken 
niet over een systeem (SCR of SNCR) voor het verwijderen van NOx. In maart 2006 is een emissie-
onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de concentratie aan NOx uit de HTM-unit 1,2 
107 mg/m3 bedraagt en uit de HTM-unit 3 81 mg/m3 bedraagt. Deze waarden zijn gelegen onder de 
emissienorm van de Bees A (<110 mg/m3 ) en zijn gelegen binnen de emissierange zoals aangege-
ven in de BREF "Afgasbehandeling en afvalwaterbehandeling". Met een low-NOx brander bij de oud-
ste unit en met al dan niet katalytische reductie bij beide units zijn technisch gezien lagere NOx-
emissies mogelijk. Gezien echter de leeftijd van de installaties en de daarin aanwezige branders 
moet, rekening houdend met een economische levensduur van 10 jaar, de huidige installaties met de 
daarin toegepaste branders als BBT worden beschouwd. Mede gezien het feit dat DSM in de aan-
vraag (paragraaf 9.7.2) heeft aangegeven dat zij binnen het BMP traject verder onderzoek gaat ver-
richten naar de mogelijke vermindering van de NOx emissies, zijn in de vergunning geen nadere ei-
sen vastgelegd maar gelden de eisen van het Bees. In de voorschriften is het onderzoek naar de 
mogelijke vermindering van de NOx emissies wel opgenomen. Indien de resultaten van dit onderzoek 
daar aanleiding toe geven zullen eventuele emissie-eisen met een (ambtshalve) wijziging van de 
vergunning worden doorgevoerd. 
 
Koolstofdioxide (CO2) 
De eisen met betrekking tot de emissies van koolstofdioxide zijn zeer direct verbonden met energie-
efficiency. Het verminderen van deze emissies wordt dan ook meegenomen in dit kader zie ook  
paragraaf IV.K. Energie.  
 
Conclusies met betrekking tot de emissies van verbrandingsgassen 
De NOx emissies die vrijkomen bij de HTM-units zijn gelegen onder de emissienorm van de Bees A 
en binnen de range zoals aangegeven in de BREF "Afgasbehandeling en afvalwaterbehandeling". 
De huidige installaties met de daarin toegepaste branders worden beschouwd als BBT. Er is dan ook 
geen aanleiding nadere concentratie-eisen in de vergunning vast te leggen en gelden de eisen van 
het Bees A. In de voorschriften is het door DSM in het BMP traject opgenomen onderzoek naar de 
mogelijke vermindering van de NOx emissies wel opgenomen.  
 
Vluchtige organische stoffen (VOS)  
De emissies van VOS komen vrij bij:  
- de opslag van caprolactam in de opslagtanks; 
- extruder als gevolg van niet condenseerbare dampen uit scrubber (vacuumsysteem);  
- het doorcondenseren van bijvoorbeeld polyethyleentereftalaat (PET) en polybutyleen-

tereftalaat (PBT)  
 
Emissie als gevolg van opslag caprolactam  
De opslag van caprolactam is zo ontworpen dat de emissie van caprolactam tot een minimum be-
perkt blijft. Om oxidatie van caprolactam te voorkomen is boven de caprolactamvloeistofspiegel de 
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tank gevuld met stikstof. Bij het vullen van de opslagtank ontsnapt stikstof en bij het leegtrekken van 
de tank moet stikstof worden toegevoegd. De geëmitteerde stikstof bevat caprolactamdamp. Een 
beschrijving van de opslag is weergegeven in bijlage 6a van de aanvraag. Uit een berekening van de 
emissie aan caprolactam (zie bijlage 6a van de aanvraag) blijkt dat de jaarvracht minder dan 200 kg 
bedraagt, waarmee de grensmassastroom voor caprolactam (0,1 kg/per uur) niet wordt overschre-
den. Dit betekent dat de in de NeR opgenomen emissie-eis niet geldt voor deze emissies. Er is dan 
ook geen aanleiding om in de voorschriften van deze vergunning een emissie-eis voor deze emissie 
vast te leggen. 
 
In de BREF "Op- en overslag" staat weergegeven dat de BBT voor de opslag in tanks is het minima-
liseren van de emissie en het monitoren/berekenen van de VOS-emissies. De opslag van caprolac-
tam vindt plaats volgens beste beschikbare techniek. De emissies worden geminimaliseerd door het 
toepassen van een overdruksituatie en het toepassen van een speciale voorraad tank (zie beschrij-
ving in paragraaf 6.1.1. van de aanvraag). De overdruksituatie wordt gemonitord. De optredende 
VOS-emissie is berekend.  
 
Emissie als gevolg van extruder 
In de extruder worden polymeer korrels met behulp van transportschroeven door een verwarmd cilin-
dervormig huis getransporteerd. Door het verwarmen en het draaien smelten de korrels. In het geslo-
ten polymeer worden nu de toevoegingen aangebracht en gemengd met het polymeer. In deze fase 
kunnen door verdamping en thermische ontleding gassen ontstaan. Via een vacuumsysteem worden 
deze gassen uit de extruder verwijderd. Deze vrijkomende gassen voornamelijk vetzuren en tetrahy-
drofuraan (THF) worden in een scrubber zoveel mogelijk gecondenseerd en afgevoerd naar het riool. 
Een kleine hoeveelheid niet condenseerbare gassen wordt naar de buitenlucht afgeblazen. Deze 
emissie is gemeten tijdens een uitgebreid onderzoek in 1999. De emissie bedraagt 500 kg/jaar. De 
vracht (57 g/h) van deze emissie is lager dan de grensmassatroom (500 g/h). De in de NeR ge-
noemde emissie-eis is dan ook niet van toepassing voor deze emissie. Er is vooralsnog geen aanlei-
ding om in de voorschriften van deze vergunning een emissie-eis vast te leggen. 
 
Het gebruik van de scrubber om de hoeveelheid VOS uit rookgasstromen te verwijderen wordt in de 
BREF "afgas- en afvalwaterbehandeling" en de "BREF Polymeren" genoemd als beste beschikbare 
techniek. Hiermee wordt voor dit aspect voldaan aan BBT.  
 
Emissie als gevolg van het doorcondenseren 
Bij het doorcondenseren neemt de ketenlengte van het polymeer verder toe onder afsplitsing van 
een klein molecuul. Het doorcondenseren gebeurt in een tuimeldroger door het granulaat gedurende 
een langere tijd op hoge temperatuur en lage druk te houden. Om het proces te bevorderen en oxi-
datie van de hete korrels te voorkomen wordt in de droger een diep vacuüm gecreëerd. De afgezo-
gen dampen condenseren in het koelwater dat wordt gerecirculeerd om grondwater te besparen. 
Tijdens het koelen van dit recirculatiewater in de koeltorens verdampen de in het water opgeloste 
THF en aceetaldehyde (AA) . 
In de aanvraag staat vermeld dat deze emissies in 2005 zijn gemeten. De emissies van THF en AA 
bedragen respectievelijk 4.000 kg/jaar en 1.000 kg/jaar.  
 
De emissie van THF valt volgens de NeR in klasse gO.2., de grensmassastroom voor deze stof be-
draagt 500 g/h. De emissievracht van THF bedraagt 457 g/h en ligt onder deze grensmassastroom, 
de emissie-eis uit de NeR is niet van toepassing. In de voorschriften van de vergunning is dan ook 
geen concentratie-eis voor deze emissie opgenomen. Wel is een maximum jaarvracht voor deze stof 
vastgelegd in de vergunning. 
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De emissie van AA valt volgens de NeR in klasse gO.1. de grensmassastroom voor deze stof be-
draagt 100 g/h. De emissievracht van AA ligt hier net boven 102 g/h. Conform de NeR is voor deze 
emissie de emissie-eis van 20 mg/m3 van toepassing. In de aanvraag is aangegeven dat DSM aan 
deze emissie eis kan voldoen. In de voorschriften bij deze vergunning wordt deze emissie-eis vastge-
legd en tevens ook een jaarvracht. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat DSM EP Emmen bezig is het systeem van recirculeren van afvalwater te 
sluiten en verder te optimaliseren. Op basis van het in oktober 2004 uitgevoerde onderzoek naar de 
effecten van pieklozingen aan AA en (THF) op de AWZI van Emmtec services (rapportnummer 
30020/CB04-091/eindrapportage/r01) ontkoppelt DSM afvalwaterstromen van het koeltorenwater-
systeem. Door het ontkoppelen van de afvalwaterstromen van het koelwatersysteem zal de emissies 
aan AA en THF vanuit de koeltoren verminderen. Echter uit het onderzoek blijkt dat het merendeel 
van AA en THF in de waterzuivering zal verdampen en dus alsnog wordt geëmitteerd. Een integrale 
afweging met betrekking tot de behandeling van deze afgasstroom zal plaatsvinden in het kader van 
het onderzoek dat in het BMP-4 traject zal worden uitgevoerd. Dit is met name ook van belang omdat 
het toegepaste systeem niet alleen bepalend is voor de optredende emissie maar ook voor het ener-
gie- en waterverbruik. In de voorschriften van deze vergunning is dit onderzoek vastgelegd.  
 
Bij toetsing aan BBT dient gekeken te worden naar de van toepassing zijnde BBT voor polymeren. In 
hoofdstuk 12 van de BREF Polymeren wordt aangegeven dat de noodzaak voor het behandelen van 
de afgassen afhankelijk is van de concentratie aan vluchtige organische stoffen in de afgassen. Ge-
zien de lage concentraties aan THF en AA in de afgassen (nabij de grensmassastroom uit de NeR) is 
het ons inziens niet doelmatig deze afgassen verder te behandelen en wordt de aangevraagde situa-
tie als BBT beschouwd.  
 
Binnen DSM komen emissies van meerdere stoffen voor. Conform de NeR dient gekeken te worden 
naar de totale emissie van de stoffen binnen een categorie of klasse. De wijze waarop dit dient te 
gebeuren is geregeld in de sommatiebepaling in de NeR. De sommatiebepaling houdt in dat gelijktij-
dig optredende emissies binnen een klasse als categorie de massastroom wordt gesommeerd. De bij 
DSM in dezelfde klassen of categorie optredende emissies treden niet gelijktijdig op. Geconcludeerd 
kan worden dat de sommatiebepaling niet toegepast kan worden op deze emissies. 
 
Conclusie met betrekking tot emissies van VOS 
De door DSM aangevraagde technieken in relatie tot met de concentratie van de vluchtige organi-
sche stoffen in de afgassen worden beschouwd als BBT. Met uitzondering van de AA uit het vacu-
umsysteem wordt nergens de grensmassastroom uit de NeR overschreden. Er is dan ook in eerste 
instantie met uitzondering van de emissie van AA geen aanleiding in de voorschriften van de vergun-
ning concentratie-eisen op te nemen. Gezien het verloop van de optredende emissies is in de voor-
schriften van de vergunning wel een jaarvracht voor emissies van VOS opgenomen. Verder is het 
door DSM in het kader van het BMP-traject aangegeven integraal onderzoek naar de behandeling 
van afgassen vastgelegd in de voorschriften.  
 
Stof 
Bij DSM komt stof vrij bij: 
- het pneumatisch overblazen van polymeergranulaat; 
- het storten van toeslagstoffen in doseerapparatuur; 
- de opslag polymeren, talk, glasvezel en granulaat in de silo's. 
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Pneumatisch overblazen van polymeergranulaat 
Door het gebruik van een onderdruk transportsysteem in plaats van een overdruk transportsysteem 
en het gebruik van klembanden en elastische moffen bij de verbindingen is de emissie bij het pneu-
matisch transport geminimaliseerd.  
 
In de voorschriften van deze vergunning zijn dan ook geen maatregelen opgenomen met betrekking 
tot emissies van stof bij het pneumatisch overblazen van polymeergranulaat. 
 
Storten van toeslagstoffen in doseerapparatuur  
Om stofvorming te voorkomen bij het storten van toeslagstoffen zijn de stortkokers voorzien van een 
ontstoffingsinstallatie. Ondanks de maatregelen die DSM neemt om de stofvorming te voorkomen, 
komt er een minimale hoeveelheid fijn stof in de omgevingslucht vrij. Hoewel de meeste stof neer-
daalt, wordt toch een gedeelte via de raamventilatoren naar buiten geblazen. Het betreft voornamelijk 
fijn stof van polymeren, talk en glasvezel. De hierbij optredende emissies zijn berekend en afgerond 
voor het worst case scenario. De emissie bedraagt dan 57 g/h. Conform de NeR geldt pas bij een 
emissievracht groter dan 0,20 kg/uur een emissie-eis van 5 mg/m3, bij een kleinere vracht wordt het 
toepassen van een filter niet doelmatig geacht. In de aanvraag staat weergegeven dat DSM diverse 
maatregelen treft zoals transport van stof in een onderdruksysteem in plaats van in een overdruk-
systeem, het direct vervangen van de beschadigde manchetten en good house keeping om deze 
emissie te verminderen. In de voorschriften van deze vergunning is opgenomen dat het bedrijf on-
derzoek dient te verrichten naar de daadwerkelijke optredende emissie, dit ter controle op de bere-
kende emissie. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de emissies van polymeerstof, talk en 
glasvezel. Indien de resultaten van dit onderzoek daar aanleiding toe geven zullen eventuele maat-
regelen of emissie-eisen met een (ambtshalve) wijziging van de vergunning worden doorgevoerd. 
 
Opslag in silo' s 
Via de ontluchting van de silo kunnen kleine hoeveelheden stof vrijkomen.  
De silo's met talk en glasvezels zijn voorzien van stofcyclonen en filters. In de BREF "Opslag en 
overslag bulkgoederen" wordt het gebruik van een stoffilter op silo's met als BBT beschouwd. Con-
form de NeR geldt bij een emissievracht groter dan 0,20 kg/uur een emissie-eis van 5 mg/m3, bij een 
kleinere vracht wordt het toepassen van een filter niet doelmatig geacht.  
In de voorschriften van deze vergunning zijn met betrekking tot de emissie van stof uit de silo's met 
de opslag van talk en glasvezel een emissienorm voorgeschreven van 5 mg/m3 en zijn good house 
keeping maatregelen opgenomen met betrekking tot het laden en lossen van de silo's. 
 
Bij de silo's met granulaat uit de PA6 en de compound komen via de ontluchting zeer kleine hoeveel-
heden polymeerstof vrij. Metingen tonen aan dat circa 3 mg/m3 per silo vrijkomt. Met een overdruk 
debiet van 10 m3/uur is de massastroom circa 26 gram per jaar. Conform de NeR geldt pas bij een 
emissievracht groter dan 0,20 kg/uur een emissie-eis van 5 mg/m3, bij een kleinere vracht wordt het 
toepassen van een filter niet doelmatig geacht.  
In de BREF "Opslag en overslag bulkgoederen" wordt het gebruik van een stoffilter als BBT be-
schouwd. Gezien de geringe stofemissie binnen de range van de BREF (1-10 mg/m3) en de aanwe-
zigheid van niveaubewaking op de silo's is de uitvoering van de silo's te beschouwen als zijnde BBT.  
In de voorschriften van deze vergunning zijn geen eisen opgenomen met betrekking tot de emissie 
van stof uit de silo's met de opslag van eindgranulaat, wel zijn good house keeping maatregelen 
opgenomen met betrekking tot het laden en lossen van de silo's. 
 
Conclusie met betrekking tot emissies van stof 
De door DSM aangevraagde technieken met betrekking tot de stofemissie worden beschouwd als 
BBT. De optredende emissies aan stof zijn met uitzondering van de silo's voor de opslag van talk en 
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glasvezel dermate laag dat er geen emissienormen in de voorschriften zijn opgenomen. Wel zijn 
good house keeping maatrgelen voorgeschreven. Met betrekking tot de berekende emissie bij het 
storten van de toeslagstoffen is een onderzoek naar de daadwerkelijke optredende emissie opgeno-
men.  
 
Overige emissies 
 
Lassen 
Laswerkzaamheden vinden voor 95% in de fabriek plaats, deze klussen betreffen voornamelijk rvs-
lassen. Incidenteel worden kleine laswerkzaamheden in de werkplaats uitgevoerd. De speciaal hier-
voor ingerichte ruimte is voorzien van een bronafzuiging.  
 
Om te beoordelen of er nabehandeling van de lasrookemissie nodig is, is gebruik gemaakt van het 
stappenplan nabehandeling lasrookemissie uit het werkboek "Milieumaatregelen metaal- en electro-
technische industrie". 
 
De laswerkzaamheden binnen DSM betreffen voornamelijk het lassen van roestvast staal. Voor deze 
activiteiten moet in principe bronafzuiging worden toegepast tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 
Conform het werkboek werkboek "Milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie" is voor 
1 januari 2011 een filter verplicht op de bronafzuiging in de werkplaats, tenzij aangetoond wordt dat 
op een andere wijze een vergelijkbaar resultaat behaald kan worden. In de voorschriften van deze 
vergunning is vastgelegd dat de bronafzuiging in de werkplaats in 2011 voorzien moet zijn van een 
filter. 
 
Met betrekking tot het lassen in de fabriek kan gesteld worden dat een bronafzuiging hiervoor redelij-
kerwijs niet haalbaar is. DSM gebruikt voor het lassen in de fabriek een mobiele bronafzuiging. In de 
voorschriften bij deze vergunning is vastgelegd dat bij het lassen in de fabriek de lasrook afgezogen 
dient te worden met behulp van een mobiele bronafzuiging. 
 
Stralen 
In de technische dienst bevindt zich een kleine straalgritmachine (150 l). De vrijkomende lucht wordt 
via een stoffilter afgezogen en geëmitteerd in de werkplaats. Deze machine wordt enkele keren per 
maand gebruikt. Ten gevolge van deze werkzaamheden vinden er geen emissies naar de lucht 
plaats. In deze vergunning zijn ten aanzien van het stralen good housekeeping maatregelen voorge-
schreven. 
 
Controleren van de emissies 
In de aanvraag paragraaf 5.2.5.1 staat weergegeven dat DSM EP Emmen jaarlijks een monitorings-
plan opstelt en deze voorlegt aan het bevoegd gezag. In de voorschriften van deze vergunning is met 
betrekking tot de controle op de emissies hierbij aangesloten.  
 
V.F.2. Het kader van de toetsing voor de luchtimmisie 
 
Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 
Aangezien verlening van onderhavige vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet 
onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in de Wet 
milieubeheer opgenomen kwaliteitseisen voor de buitenlucht. Wij moeten immers beoordelen of ver-
gunningverlening in dit geval zal leiden tot toename van de luchtverontreiniging of van het aantal 
mensen dat daaraan wordt blootgesteld. Het uitgangspunt is dat voor de stoffen waaraan grens-
waarden worden gesteld deze in acht worden genomen.  
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Voor de onderhavige inrichting zijn de grenswaarden voor NO2 en fijn stof uit bijlage 2 bij de Wm van 
belang. Voor NO2 geldt een norm van 40 µg/m3 jaargemiddeld en voor fijn stof 40 µg/m3 jaargemid-
deld waarbij de 24 uurgemiddeldeconcentratie van fijn stof de waarde van 50 µg/m3 niet meer dan 
35 maal per jaar mag worden overschreden. 
De heersende achtergrondconcentratie op de locatie bedraagt voor NO2 16 µg/m3 jaargemiddeld en 
voor fijn stof 23 µg/m3 jaargemiddeld, de 24-uurgemiddeldeconcentratie van 50 µg/m3 wordt 16 maal 
per jaar overschreden. 
 
Conclusie 
Gezien de geringe bijdrage ten gevolge van de emissie van DSM voor genoemde stoffen wordt vast-
gesteld dat ten gevolge van de aangevraagde activiteiten de luchtkwaliteitsnormen niet zullen wor-
den overschreden. 
 
V.G. Geur 
 
Toetsingskader 
Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is: "Het zoveel mogelijk be-
perken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder". Dit uitgangspunt vormt samen met het 
toepassen van BBT de kern van het nationale geurbeleid.  
 
Situatie 
Het overgrote deel van de stoffen die bij DSM EP Emmen gebruikt worden zijn reukloos of vrijwel 
reukloos. Bovendien bevinden deze stoffen zich binnen procesapparatuur en gebouwen. De moge-
lijkheid dat er een onaangename geur buiten de locatie kan worden waargenomen bestaat er alleen 
bij de ontleding van vlamvertragers in grote polymeerbrokken en door het vrijkomen van dampen aan 
triethanolamine (TEA).  
 
Ontleding vlamvertragers 
De ontleding van vlamvertragers in grote polymeerbrokken kan ontstaan bij het opstarten, stoppen 
en bij storingen van de extruder. Bij de extruder ontstaat dan zogenaamde aanloop of uitloop van de 
productie. Dit zijn brokken ruw polymeer. Indien deze brokken toevoegingen (vlamvertragers) bevat-
ten, bestaat er vanwege de hoge temperatuur kans op stank ten gevolge van ontleding. Om stank 
overlast te voorkomen houdt DSM deze brokken ruw polymeer zo klein mogelijk (kleiner dan 25 kg) 
en koelt zij deze direct af onder geforceerde afzuiging. Hierdoor worden geurklachten voorkomen. 
Verder zorgt procesautomatisering op de extruders en doseerapparaat er voor dat er zo min mogelijk 
storingen optreden.  
 
Dampen aan TEA 
Tijdens het uitkoken van een reactor met TEA (zie beschrijving paragraaf 6.2.4 van de aanvraag) 
hetgeen sporadisch voorkomt (2 x in de afgelopen 6 jaar) komen dampen met TEA vrij. Om emissies 
van TEA zoveel mogelijk te voorkomen wordt op de reactor een extra refluxkoeler geplaatst, daar-
naast vindt er door de scrubbervoorziening nauwelijks emissie plaats. 
 
Conclusie 
Geur kan ontstaan als gevolg van ontleding van vlamvertragers en als gevolg van dampen aan TEA. 
Om eventuele geuroverlast te voorkomen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.  
Ter voorkoming en beperking van mogelijke geuroverlast als gevolg van ontleding van de vlamver-
tragers is voorgeschreven dat de ruwe brokken polymeer zo klein mogelijk gehouden moeten worden 
en direct moeten worden afgekoeld in een bak met water geplaatst onder een afzuiging. 
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Ten aanzien van de emissies van TEA is in de voorschriften opgenomen dat indien het uitkoken van 
de reactor nodig is dit vooraf aan het bevoegd gezag wordt gemeld. Tevens is in de voorschriften 
opgenomen dat bij het uitkoken van de reactor met TEA-emissie beperkende maatregelen getroffen 
moeten worden zoals het plaatsen van een refluxkoeler en het gebruik van een scrubber.  
 
V.H. Geluid en trillingen 
 
Situatie 
De bedrijfsactiviteiten van DSM EP hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluids-
emissie wordt vooral bepaald door de uitstraling door gebouwen, koelunits en de lucht in- en uitlaten. 
De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoes-
tisch rapport van het NAA, kenmerk 3014/NAA/jd/fw/4 d.d. 20 juni 2007.  
 
Toetsingskader 
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand 
waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoorde-
lingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte 
hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. 
 
Toetsing geluidbelasting (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) 
Het bedrijf DSM EP ligt op het gezoneerde industrieterrein Bargermeer en specifiek op het Emmtec 
Industry and Business Park (EIBP) in de gemeente Emmen. De geluidzone rond het terrein Barger-
meer is op 6 oktober 1987 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en op 
24 april 1989 goedgekeurd door De Kroon.  
 
Omdat de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen 
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 wij aan de minister van VROM voorgelegd. Ook DSM EP moest in het 
kader van de geluidssanering maatregelen treffen. Deze moesten uiterlijk op 1 januari 2003 zijn uit-
gevoerd. 
 
De minister van VROM heeft het bedoelde saneringsprogramma goedgekeurd en voor geluidgevoe-
lige bestemmingen binnen de zone een maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG-waarde) vast-
gesteld bij besluit van 12 oktober 1999, kenmerk MBG 98006625/262. Overeenkomstig de toetsing 
aan de zone moet bij toetsing aan de vastgestelde MTG-waarden rekening worden gehouden met de 
cumulatie van geluid ten gevolge van alle op het gezoneerde terrein gelegen inrichtingen.  
 
Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overi-
ge op het industrieterrein gelegen inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij de woningen in de 
zone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan de voor de woningen geldende voorkeursgrens-
waarden dan wel vastgestelde MTG-waarden.  
 
In 1999 zijn afspraken gemaakt tussen de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en de vier be-
langrijkste bedrijven om het gehele EIBP te splitsten in zelfstandige bedrijven met elk hun eigen ge-
luidruimte en bijbehorende geluidvoorschriften. In het rapport "Actualisatie zonebeheer industrieter-
rein Bargermeer te Emmen", kenmerk 2904/NAA/jd/fw/3 van 1 november 2005, zijn deze afspraken 
nog eens vastgelegd. De afspraken zijn voor DSM EP verwerkt in de revisievergunning van  
29 januari 2002. De toen vergunde geluidwaarden, geldend vanaf 1 januari 2003 en zijn in onder-
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staande tabel weergegeven. Tevens zijn in de tabel de vastgestelde MTG's en de actuele geluidbe-
lasting ten gevolge van het gehele industrieterrein weergegeven. 
 
Tabel: Toelaatbare geluidsbelastingen op representatieve immissiepunten in dB(A) 
 

Representatief immissiepunt MTG Geluidbelasting t.g.v. het 
gehele industrieterrein 

Vergunde geluidsbelasting DSM EP 

2. Bargres/Ekselerbrink 55 52 42 

3. Bargeres/Brinkweg 57 56 47 

4. Eigenhaardweg 60 59 52 

6. Dordsestraat/Pr. Hendrikweg 56 55 49 

7. Dordsestraat/Het meerveld 59 59 53 

8. Dordsestraat/Anna Paolonastraat 59 59 55 

9. Dordsestraat/Oude Meerdijk 57 57 47 

 
Beoordeling 
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel 
voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van deze punten. 
Uit de toetsing blijkt dat DSM EP voldoet aan de grenswaarden van de geldende vergunning. Samen 
met de overige op het industrieterrein gevestigde bedrijven wordt ook voldaan aan de grenswaarden 
van de Wet geluidhinder op de zonegrens en aan de vastgestelde MTG-waarden bij woningen bin-
nen de zone.  
 
Toetsing maximaal geluidsniveau (LAmax) 
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het 
voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente ni-
veau uitkomen. Daarmee zullen de streefwaarden bij de dichtstbijzijnde woningen buiten het indu-
strieterrein (de punten 3 tot en met 8) tussen de 55 en 60 dB(A) bedragen.  
 
De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk 
de dag-, avond- en nachtperiode. Gelet op de in de inrichting plaatsvindende activiteiten en aan-
wezige installaties mag worden verwacht dat de maximale geluidsniveaus op genoemde punten niet 
hoger zullen zijn dan 60 dB(A). Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale 
geluidniveaus alsmede uitspraken van de Raad van state zijn deze maximale geluidniveaus toelaat-
baar.  
 
De maximaal toegestane geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Het voorschrift 
betreft de normale bedrijfsvoering en niet situaties die zich bij ongewone voorvallen kunnen voordoen 
zoals het in werking zijn van veiligheidssystemen van stoomsystemen.  
 
Toetsing indirecte geluidshinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbe-
wegingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.  
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld vol-
gens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoor-
deling 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 
echter bij vergunningverlening Wet milieubeheer niet worden getoetst aan de in de circulaire ge-
noemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op 
een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft derhal-



 17 

ve niet te worden getoetst; een en ander conform de jurisprudentie (onder andere dossier nummer 
E03.96.0-906) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
Wel dienen indien dit noodzakelijk en mogelijk is, (middel)voorschriften worden gesteld om geluid-
hinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken.  
Het vrachtverkeer binnen het EIBP is in de akoestische modellen niet mee genomen. Dit is conform 
de afspraak die tussen de gemeente, de bedrijven op het EIBP en de provincie zijn gemaakt. Het 
vrachtverkeer van en naar DSM EP rijdt via de centrale ingang van het EIBP-terrein naar de  
Dordsestraat. Vanaf de Dordsestraat is het verkeer van en naar DSM EP opgenomen in het heer-
send verkeersbeeld. Langs dit traject liggen geen woningen. Wij zien dan ook geen aanleiding voor 
het stellen van (middel)voorschriften. 
 
Conclusies 
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie  
milieuhygiënisch aanvaardbaar.  
 
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de 
hierboven genoemde beoordelingspunten 2 tot en met 4 en 6 tot en met 9. De geluidsbelasting op 
deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. De vergunde waarden zijn voor wat 
betreft de omgeving gebaseerd op het geactualiseerde zonebeheermodel (rapport 2904/NAA/jd/fw/3, 
d.d. 1 november 2005) en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. 
 
V.I. Bodem 
 
V.I.1. Bodembescherming 
 
Toetsingskader 
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de NRB bedrijfsmatige  
activiteiten. Deze richtlijn is het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende 
activiteiten. 
De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten 
bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Bij de toetsing aan 
de NRB is het van belang om vast te stellen welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moe-
ten worden beschouwd. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembe-
leid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door middel van het aanleggen van 
voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald.  
 
Situatie 
Binnen de inrichting is sprake van diverse potentieel bodembedreigende activiteiten.  
In 2002 zijn in het kader van de NRB alle plaatsen binnen DSM EP Emmen waar bodembedreigende 
activiteiten plaatsvinden geïnventariseerd door een gespecialiseerde firma. Deze inventarisatie is 
vastgelegd in "Emmtec Services, Bedrijfsinventarisatie conform de NRB, locatie DSM, Eerste  
Bokslootweg 17 te Emmen" (rapportnummer Emn. 102-13, d.d. 20 april 2001). Naar aanleiding van 
deze inventarisatie is, door onder meer het aantal opslagplaatsen voor vloeistoffen te verminderen, 
het aantal locaties waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden teruggebracht van 31 
naar 13. Ten behoeve van de resterende 13 locaties is in 2003 een plan van aanpak herstel van 
vloeistofdichte voorzieningen opgesteld (dit plan is in concept gevoegd bij de brief van DSM d.d. 
8 maart 2004, kenmerk FD04.013). Uit dit plan blijkt dat op twee locaties volstaan kan worden met 
een vloeistofkerende voorziening in plaats van een vloeistofdichte voorziening. Bij brief d.d.  
16 augustus 2004 (kenmerk 33/HH/A4/2004002597/5994) hebben wij ingestemd met de NRB inven-
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tarisatie en nadere voorwaarden verbonden aan het plan van aanpak. Door verschuivingen en uit-
breidingen binnen DSM zijn een aantal locaties vervallen en zijn er andere locaties bijgekomen. Het 
totaal aantal locaties is echter 13 gebleven. 
In de aanvraag paragraaf 8.3.2. staan de 13 locatie benoemd en is weergegeven dat ter plaatse van 
de 13 locaties het verwaarloosbare bodemrisico is gerealiseerd door het aanbrengen van gecertifi-
ceerde vloeistofdichte voorzieningen. Om een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in de NRB 
te realiseren zijn naast genoemde vloeistofdichte voorzieningen aanvullende beheersmaatregelen 
noodzakelijk.  
 
Bij DSM/EP is sprake van afvoer van afvalwater via een reeds bestaand ondergronds bedrijfsriool. 
In paragraaf 4.3.1 van de BREF "Afgas- en Afvalwaterbehandeling" worden bovengrondse riolerin-
gen als BBT aangemerkt, tenzij dit vanwege klimatologische omstandigheden niet realiseerbaar is. 
De reden dat bovengrondse rioleringen als BBT worden aangemerkt is dat bij bovengrondse syste-
men het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is. In paragraaf 4.3.1. van 
de BREF wordt aangegeven dat het onmiddellijk bovengronds leggen van de riolering niet reëel 
wordt geacht. Uitgangspunt in bestaande situaties is om rioleringen gefaseerd bovengronds te leg-
gen op het moment dat er aanpassingen van installaties en/of rioleringssysteem plaatsvinden.  
Wij stellen vast dat bij toekomstige aanpassingen van installaties en/of riolen een nadere afweging 
plaats zal moeten vinden of bovengrondse aanleg van riolen mogelijk is. Voorts is bij aanleg van 
nieuwe ondergrondse riolen een vloeistofdicht ontwerp, vloeistofdichte aanleg en planmatig beheer 
en onderhoud van de riolen noodzakelijk. 
 
Voor bestaande bedrijfsriolen wordt het op grond van de NRB niet redelijk geacht een verwaarloos-
baar bodemrisico te realiseren. Er kan volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Het 
aanvaardbare bodemrisico kan worden bereikt door het uitvoeren van rioolinspectie, het opstellen en 
uitvoeren van een rioleringsbeheersplan en incidentenmanagement. Om dit aanvaardbare niveau te 
realiseren zijn bij DSM (beheers)maatregelen noodzakelijk.  
Met betrekking tot de riolering zijn ook in de Wvo-vergunning DSM EP onderzoeken opgenomen 
zoals het bepalen van de herkomst van de maximale concentratie dowtherm en antimoon en het 
opstellen van een monitoringsprogramma afvalwater. De termijnen van de verschillende onderzoe-
ken in het kader van de Wm en de Wvo zijn op elkaar afgestemd zodat er voor DSM de mogelijkheid 
bestaat de verschillende onderzoeken te combineren. 
 
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met bovenstaande rekening gehouden. 
 
Conclusie 
Met betrekking tot de afvoer van afvalwater via het bedrijfsriool kan door het treffen van (be-
heers)maatregelen een aanvaardbaar bodemrisico als bedoeld in de NRB worden gerealiseerd en 
kan worden voldaan aan het gestelde in de BREF "afgas- en afvalwaterbehandeling".  
Door het treffen van beheersmaatregelen wordt ter plaatse van de overige potentieel bodembedrei-
gende activiteiten voldaan aan het verwaarloosbare bodemrisico als bedoeld in de NRB. 
 
V.I.2. Bodembelastingsonderzoek 
 
Toetsingskader 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodem-
risico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembe-
lastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activitei-
ten en de aldaar gebruikte stoffen. 
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Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatiebodemkwaliteit voorafgaand 
aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsi-
tuatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.  
Het nulsituatieonderzoek moet tenminste 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 nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de 
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en 
of bodemherstel nodig is. 
 
Situatie 
Voor het Emmtec terrein is op 2 oktober 2002 een bodemkwaliteitskaart vastgesteld door de ge-
meente Emmen (kenmerk 02.64437, d.d. 2 oktober 2002). Het doel van deze bodemkwaliteitskaart is 
de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van de Vrijstellingsregeling grondverzet.  Deze bodemkwa-
liteitskaart dient als basis voor de nulsituatie van de bodemkwaliteit van de inrichting. Een aantal 
verdachte (reeds verontreinigde) deellocaties is uitgesloten van deze bodemkwaliteitskaart. Op het 
terrein van DSM is dit deellocatie 9 "Caprolactam" (hierna lactamtankenpark).  
 
Wijzigingen in de bodemkwaliteit als gevolg van saneringen van verontreinigde (deel)locaties die zijn 
uitgevoerd na het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart dienen opgenomen te worden in de nul-
situatie bodemkwaliteit.  
 
Op de locatie van DSM zijn na 2 oktober 2002 saneringswerkzaamheden uitgevoerd ter plaatse het 
waswatertankenpark en is een saneringsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Lactamtanken-
park. Beiden locaties zijn gelegen binnen deellocatie 9. De resultaten van de sanering zijn vastge-
legd in het evaluatierapport waswatertankenpark, Tauw 3 november 2004. De resultaten van het 
saneringsonderzoek ter plaatse van het lactamtankenpark zijn vastgelegd in de rapportage sane-
ringsonderzoek Lactamtankenpark, Tauw september 2005.  
Het evaluatieonderzoek (d.d. 3 november 2004) van het waswatertankenpark maakt deel uit van de 
nulsituatie bodemkwaliteit. Tevens maakt, totdat de sanering ter plaatse van het lactamtankenpark is 
uitgevoerd, de verontreinigingssituatie zoals beschreven in het saneringsonderzoek (d.d. september 
2005) en weergegeven op de locatiekaart (projectnummer 3260019) onderdeel uit van de nulsituatie.  
 
In 1996 is komen vast te staan dat ter plaatse van de locatie Eerste Bokslootweg 17 sprake is van 
een ernstig geval van bodemverontreiniging in de zin van de WBB. Voor het gehele Emmtec Industry 
and Business Park, is op 1 november 1996 door de provincie Drenthe een beschikking isoleren, be-
heersen controleren (IBC)-sanering afgegeven. Deze sanering heeft betrekking op de verontreiniging 
die zich met name in het grondwater bevindt. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om (aromatische en 
chloorhoudende) oplosmiddelen en olieachtige producten.  
De Wet bodembescherming (WBB) bevoegdheid met betrekking tot deze verontreiniging is thans 
gelegen bij de gemeente Emmen. 
DSM hanteert het principe dat bij (ver)bouwwerkzaamheden de sanering van aanwezige bodemver-
ontreinigingen zoveel mogelijk wordt meegenomen. Omdat er grondwerkzaamheden nodig waren in 
verband met het vervangen van het oude losperron is in 2003 ter plaatse door Tauw een bodemon-
derzoek uitgevoerd. Deze locatie is in de bodemkwaliteitskaart als onverdacht voor bodemverontrei-
niging aangemerkt. Het onderzoek bevestigd  dat er geen verontreiniging aanwezig is. De resultaten 
van dit bodemonderzoek maken eveneens onderdeel uit van de nulsituatie. 
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Conclusie  
Op grond van  bovenstaande overwegingen wijzen wij de volgende onderzoeken aan als nulsituatie: 
- de bodemkwaliteitskaart van 2002 (kenmerk R003-38099765CMG-C03-D); 
- het verkennend bodemonderzoek grondwerk 03-125-01 (kenmerk B002-4303110 

EVO-D01-D, 27 augustus 2003, Tauw); 
- evaluatierapport bodemsanering waswaterlactamtankenpark DSM engineering plastics te 

Emmen (kenmerk R001-4334522EVO-D01-D, 3 november 2004, Tauw); 
- de verontreinigingssituatie zoals beschreven in het saneringsonderzoek lactamtankenpark en 

losstation lactamauto's (kenmerk R001-4387164SLI-sec-Vo1, 27 september 2005, Tauw en 
weergegeven op de locatiekaart (projectnummer 3260019).  

 
In de voorschriften van deze vergunning is de nulsituatie vastgelegd en is de verplichting tot een 
eindsituatieonderzoek opgenomen. Tevens is voorgeschreven dat indien nieuwe (deel)saneringen 
plaatsvinden de resultaten van (deel)saneringen mede zullen worden beschouwd als nulsituatie.  
 
V.J. Afvalwater 
 
V.J.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
Op het industrieterrein zijn twee rioolstelsel te onderscheiden, te weten: 
- schoonwaterriool dat uitkomt in het Bargermeerkanaal ; 
- vuilwaterriool dat uitkomt op de afvalwaterzuivering van Emmtec. 
 
DSM EP Emmen loost uitsluitend schoonhemelwater van daken en straten op het schoonwater riool 
en het proceswater, spui van koelwatersystemen en spoelwater op de afvalwaterzuivering van  
Emmtec. 
 
Conclusie 
De aangevraagde lozingen zijn Wvo-vergunningplichtig. In de Wvo-vergunning worden ter bescher-
ming van de het oppervlaktewater en de installaties eisen gesteld aan de lozingen bij DSM EP.  
 
In de Wm-beschikking worden verder ten aanzien van het aspect afvalwater geen aanvullende voor-
schriften opgenomen.  
 
V.K. Energie 
 
V.K.1. Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning 
De inrichting wordt tot de energie-intensieve industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met 
een jaarlijks energiegebruik van 0,5 PJ of meer. Voor de energie-intensieve industrie zijn in het lan-
delijk milieubeleid doelstellingen voor energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot vastge-
legd in het Actieprogramma energiebesparing en de uitvoeringsnota Klimaatbeleid. De doelstellingen 
zijn gebaseerd op het idee dat de energie-intensieve industrie ervoor zorgt op het gebied van ener-
gie-efficiency blijvend tot de wereldtop te horen. Dit is uitgewerkt in het convenant Benchmarking 
energie-efficiency, dat op 6 juli 1999 is ondertekend door de ministers van EZ en VROM, het IPO, 
VNO-NCW en de betrokken brancheorganisaties. DSM heeft dit convenant mede ondertekend. 
Overeenkomstig het Convenant heeft DSM EP Emmen in 2005 een nieuwe benchmark laten doen 
voor de PA 6-plant en een doorlichting voor de extrusie en droger plant. De bevinding was dat DSM 
EP Emmen tot de wereldtop behoort. 
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Conclusie 
Wij zijn van mening dat een energie-intensief bedrijf, zoals dat van DSM EP, de energie zuinig ge-
bruikt, als het aantoont qua energie-efficiency tot de wereldtop te behoren, of als het bezig is maat-
regelen te nemen om zo snel mogelijk tot de wereldtop te gaan behoren. De overheid stelt als tegen-
prestatie dat zij geen additionele, specifieke maatregelen oplegt op het gebied van energiebesparing 
of CO2-reductie. De uitvoering van het convenant is geborgd in de aan deze vergunning verbonden 
voorschriften. 
 
V.L. Afval 
 
Toetsingskader 
De beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebaseerd op hetgeen in de Wm en daar-
over in het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) is opgenomen. Voorts hebben wij gebruik gemaakt van 
de BREF "Polymeren" en de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven (Den Haag 2005,  
infomil, SenterNovem). 
 
Binnen de inrichting zijn drie reguliere afvalstromen te onderscheiden, te weten: 
Recyclebaar: afval, karton, papier en plastic, 
Bedrijfsafval:  vervuilde grond- en hulpstoffen, vervuild granulaat, ouder isolatie en verpakkings- 
 en palletresten 
Gevaarlijk afval: verpakkingsmateriaal van grondstoffen, olieachtige afvalproducten uit de werk
 plaatsen, condensatieresten uit het nacondensatieproces 
 
LAP 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het 
milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het 
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden ver-
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden 
met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm 
(artikel 10.14 van de Wm). Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-
2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het LAP is sinds 3 maart 2003 in werking. In hoofdstuk 14 van 
het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de 
afvalscheiding bij bedrijven. 
Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en 
gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat 
ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton asbest en wit- 
en bruingoed (niet zijnde gevaarlijk afval ) altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor 
een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen c.q. drempelwaarden voor afvalscheiding opgeno-
men (Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven, opgesteld door InfoMil in opdracht van het 
Ministerie van VROM, Den Haag, juli 2001). Wordt de drempelwaarde niet overschreden (en het 
bedrijf kan dat ook aantonen), dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te 
worden. In de aanvraag paragraaf 8.7.1. is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden ge-
houden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde 
scheidingsregels geeft aan dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. In 
de voorschriften is hiermee rekening gehouden. 
 
Afvalpreventie 
In de regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" 
(Infomil 2005). als BBT aangemerkt.  
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Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffen beleid. Op welke wijze 
invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie 
bij bedrijven". 
Uitgangspunt voor alle bedrijven is het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen 
of beperkt.  
 
De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" hanteert ondergrenzen die de relevantie van 
afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer 
dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting 
vrijkomt.  
 
De totale hoeveelheid afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. In de inrichting ontstaat en 
wordt afgevoerd circa 410 ton aan bedrijfsafvalstoffen en circa 91 ton aan gevaarlijk afval. Het beleid 
van DSM is gebaseerd op twee uitgangspunten namelijk afvalvermindering en afvalscheiding. Dit is 
nader uitgewerkt in paragraaf 8.6.7 van de aanvraag. Dat het beleid succesvol is geweest blijkt uit 
het feit dat de productie in de afgelopen jaren is toegenomen terwijl de hoeveelheid afval is vermin-
derd. Wij vinden het daarom niet nodig om een afvalpreventie onderzoek dan wel aanvullende maat-
regelen voor te schrijven. 
 
Afgifte en opslag van afvalstoffen 
In hoofdstuk 10 van de Wm wordt aangegeven dat het verboden is zich door afgifte aan een ander 
van afvalstoffen te ontdoen, tenzij de afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens 
artikel 10.37, tweede lid van de Wm bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen. Hiermee 
wordt beoogd de afvalstromen te traceren. Tevens wordt op deze wijze gegarandeerd dat afvalstof-
fen op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt dan wel vernietigd en wordt hiermee voorkomen 
dat afvalstoffen illegaal worden gestort, begraven dan wel geloosd. 
In artikel 10.38 van de Wm is vastgelegd dat de afgifte van afvalstoffen moet worden geregistreerd 
en dat de geregistreerde gegevens tenminste 5 jaar moeten worden bewaard. De voorschriften in 
hoofdstuk 10 van de Wm hebben een rechtstreekse werking. Derhalve zijn in deze vergunning geen 
voorschriften ten aanzien van registratie en afgifte van afvalstoffen opgenomen. In de Wm is de wijze 
van opslag en afvoer niet geregeld. Derhalve worden in deze vergunning alleen voorschriften opge-
nomen met betrekking tot de wijze van oplag van de afvalstoffen. 
 
Opslag van afvalstoffen 
Op grond van artikel 11 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA) dient het 
bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afval-
stoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. In de voor-
schriften van deze vergunning is dan ook vastgelegd dat de vrijkomende afvalstoffen binnen een jaar 
afgevoerd dienen te worden. 
 
Mengen afvalstoffen 
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ont-
staan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. 
Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter 
samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet 
met elkaar vergelijkbare (verschillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en 
niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecifi-
ceerd is vastgelegd in de vergunning. Dit is niet het geval bij DSM EP te Emmen. 
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Conclusie 
Bij DSM komen verschillende soorten afvalstoffen vrij. Door de voorschriften die zijn verbonden aan 
deze vergunning en hetgeen in de aanvraag staat vermeld is gewaarborgd dat de afvalstoffen op de 
juiste wijze worden opgeslagen, afgegeven, gescheiden en de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen 
zoveel mogelijk wordt beperkt.  
 
V.M. Grondstoffen/waterbesparing 
 
Toetsingskader 
In de Wet milieubeheer is duurzaam gebruik van grondstoffen als uitgangspunt genomen. De Wm 
maakt daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen zoals water eisen te stellen. 
 
Grondstoffen 
Een overzicht van de grond- en hulpstoffen die in de inrichting jaarlijks worden verbruikt , is opgeno-
men in hoofdstuk 10 van de aanvraag. Ten aanzien van het grondstoffenverbruik hebben wij het niet 
nodig geacht om hierover voorschriften op te nemen.  
 
Waterverbruik 
DSM EP heeft voor verschillende processen water nodig. Het water wordt verkregen van het water-
net van Emmtec Services. Emmtec Services ontrekt grondwater dat ontijzerd moet worden. In het 
totaal neemt DSM circa 1,2 miljoen m3 water per jaar af van Emmtec Services.  
Gezien de hoeveelheid water die jaarlijks gebruikt wordt is waterbesparing een aandachtspunt. In de 
vergunningaanvraag paragraaf 8.5 is weergegeven dat DSM steeds meer water recirculeert en dat 
DSM er in geslaagd is de hoeveelheid benodigde grondwater te halveren. Hierbij dient wel een kan-
tekening te worden gemaakt dat door het recirculeren van het koelwater er via de koeltoren verdam-
ping optreedt waarbij emissies van aceetaldehyde en tetrahydrofuraan optreden (zie paragraaf 6.5.2 
van de vergunningaanvraag). Zoals beschreven in paragraaf 6.6.1 van de aanvraag probeert DSM 
EP een optimum te bereiken tussen emissievermindering en waterbesparing. In de vergunning zijn 
geen aanvullende voorschriften opgenomen ten behoeve van waterbesparing. Ook is geen registra-
tieplicht opgenomen aangezien het waterverbruik jaarlijks wordt gerapporteerd aan het bevoegd ge-
zag via het milieujaarverslag.  
 
In de BREF "Koelsystemen" is opgenomen, dat het gebruik van grondwater ten behoeve van koeling 
niet BBT is. In het geval van DSM is sprake van een aantal mitigerende omstandigheden.  
Het betreft: 
- er is niet voldoende oppervlaktewater voorhanden om aan de koelbehoefte voor het gehele 

Emmtec-terrein danwel afzonderlijke bedrijven te voldoen; 
- het alternatief voor grondwater is drinkwater, wat eveneens uit grondwater bereid wordt en 

evenmin een economisch alternatief is; 
- een deel van het water ten behoeve van de koeling wordt al gepompt door leverancier  

Emmtec Services in het kader van de IBC-saneringssituatie op het Emmtec terrein; 
- het koelsysteem is een gesloten systeem. 
Op basis van bovenstaande achten wij het niet-gebruiken van een ander medium dan grondwater ten 
behoeve van koelwater vergunbaar, daar ons inziens in deze sprake is van BBT voor de locatie en 
lokale omstandigheden. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande en hetgeen in de aanvraag is opgenomen ten aanzien van het grond-
stoffen-, en (grond)waterverbruik wordt geconcludeerd dat het niet nodig is aanvullende voorschriften 
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op te nemen in de vergunning. Tevens wordt op basis van bovenstaande geconcludeerd dat het 
(grond)water verbruik van DSM als BBT beschouwd kan worden. 
 
V.N. Externe Veiligheid 
 
Toetsingskader 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Het beleid is verspreid over een aantal bron-
nen, met elk een andere status. De belangrijkste juridische kaders als het gaat om externe veiligheid 
bij inrichtingen zijn het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en het Besluit risico's zware 
ongevallen 1999 (BRZO). Daarnaast zijn de verschillende PGS-richtlijnen belangrijke richtlijnen met 
betrekking tot externe veiligheid, mede omdat deze richtlijnen ook aangewezen bronnen zijn voor de 
bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT). 
 
BEVI en BRZO 
Met betrekking tot het BRZO kan gesteld worden dat de bij DSM opgeslagen stoffen niet voorkomen 
in de categorie danwel hoeveelheden die de drempelwaarde zoals genoemd in de bijlage 1 van het 
Besluit niet overschrijden. DSM slaat binnen de inrichting geen grote hoeveelheden gevaarlijke stof-
fen op. De meeste grond- en hulpstoffen die DSM EP Emmen gebruikt worden opgeslagen bij EMM-
tec. Per order wordt de werkvoorraad naar DSM getransporteerd.  
Met betrekking tot de BEVI kan gesteld worden dat DSM niet wordt geclassificeerd als risicovolle 
inrichting op grond van artikel 2 lid 1 van het BEVI.  
 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het BRZO en het BEVI niet van toepassing op 
DSM EP te Emmen. 
 
Wij onderscheiden binnen DSM Emmen de volgende activiteiten als relevant voor de beoordeling 
van het aspect externe veiligheid: 
- brandveiligheid 
- gas- en stofontploffingsgevaar 
- opslag gevaarlijke stoffen 
- toestellen onderdruk 
- opslag caprolactam 
 
Brandveiligheid 
Sinds 17 januari 2006 beschikt DSM EP over een gebruiksvergunning van de gemeente Emmen. Het 
doel van de gebruiksvergunning is om brandgevaarlijke situaties te vermijden, brand te voorkomen 
en ongevallen door brand te verkleinen. De gebruiksvergunning is onder voorwaarden afgegeven. 
Eén van de voorwaarden is het treffen van brandrepressie voorzieningen. Naar aanleiding hiervan 
werkt DSM aan het verder verminderen van de kans op brand en het beperken van de eventuele 
gevolgen van brand. De gebruiksvergunning richt zich met name op de brandveiligheid van de ge-
bruikers van het pand, de bouwconstructies, de vluchtwegen e.d. In de milieuvergunning zijn ten 
aanzien van de opslag van stoffen voorschriften opgenomen.  
 
Gasontploffingsgevaar 
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brand-
baar gas (of verdampte vluchtige vloeistof) en zuurstof tot ontsteking brengt. Binnen de inrichting kan 
door lekkage thermische olie vrijkomen boven het vlampunt. Als deze olie tot ontbranding of ontste-
king wordt gebracht, kan er een gasexplosie ontstaan. Om het vrijkomen van de thermische olie zo-
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veel mogelijk te beperken maakt DSM gebruik van gelaste flensverbindingen of speciale flensverbin-
dingen. 
 
Stofexplosie 
Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en 
zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Binnen de inrichting kunnen grote hoeveelheden fijn stof vrij-
komen. Hierdoor kan er een stofexplosie ontstaan. Om het vrijkomen van grote hoeveelheden stof 
zoveel mogelijk te beperken, maakt DSM gebruik van manchetten. 
 
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn vanaf 1 juli 2003 
verankerd in de Arbowet en het Arbo-besluit. Concreet gaat het voor inrichtingen dan met name om 
een explosie veiligheidsdocument, de RI&E voor gas- en stofontploffing, en gevarenzone-indeling. In 
de aanvraag paragraaf 7.1.1 en 7.1.2 en 7.3 staat vermeld dat DSM beschikt over een RI&E en een 
gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie is hiervoor ook de toezichthoudende instantie. In deze 
vergunning zijn er ten een aanzien van dit aspect (gas- en stofontploffingsgevaar) alleen voorschrif-
ten opgenomen gericht op good house keeping.  
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
Voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen wordt aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlij-
ke stoffen 15 "Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (hierna PGS15). Gevaarlijke stoffen 
dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15. Om de veiligheid zoveel mo-
gelijk te waarborgen zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen voorschriften opgenomen in de ver-
gunning. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten die zijn vastgelegd in de PGS 15.  
 
Binnen de inrichting worden op verschillende locaties gevaarlijke stoffen opgeslagen. De paragrafen 
10.1.2 en 10.2.2. van de aanvraag en de aanvullingen op de aanvraag d.d. 16 november 2007 geven 
een overzicht van de stoffen die opgeslagen zijn binnen de inrichting en die onder de werkingsfeer 
van de PGS 15 vallen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het overzicht in paragraaf 10.2.2 met de 
koelwatertoevoegingen hier buiten vallen. Deze stoffen worden opgeslagen in de procesinstallaties. 
De PGS 15-richtlijn is alleen van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, de opslag 
van stoffen in de procesinstallaties vallen hier buiten.  
 
Opslag gasflessen 
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen. De gasflessen zijn gevuld met acetyleen, argon, 
helium, stikstof, propaan, zuurstof, methaan en waterstof. Deze gasflessen kunnen bij brand risico's 
opleveren voor de omgeving. De gasflessen staan opgeslagen in een aparte uitpandige opslagruim-
ten bij de WEI-werkplaats en de PA6-fabriek (zie bijlage 1c en paragraaf 10.2.2. van de aanvraag) . 
De hoeveelheid gas in respectievelijk de opslag nabij de werkplaats en de PA6 bedraagt meer dan 
115 l, de voorschriften uit hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS zijn van toepassing op deze gasopslagen. 
De gasopslagen voldoen momenteel niet aan de bouwkundige voorschriften uit de PGS-richtlijn. 
DSM is in het kader van de gebruiksvergunning in overleg met de brandweer bezig civieltechnische 
maatregelen uit te werken zodat voldaan wordt aan de gebruiksvergunning en de bouwkundige voor-
schriften van de PGS 15-richtlijn. DSM heeft aangegeven uiterlijk 1 januari 2009 met betrekking tot 
de gasopslag aan de eisen van de gebruiksvergunning en de PGS 15 te voldoen. In deze vergunning 
zijn voorschriften opgenomen die aansluiten bij hoofdstuk 6 van de PGS 15. Daarbij is aangegeven 
dat uiterlijk 1 januari 2009 ook aan de bouwkundige voorschriften van de PGS 15 wordt voldaan. 
 
Opslag gevaarlijke grondstoffen en hulpstoffen 
Binnen de inrichting vindt opslag plaats van diverse gevaarlijke stoffen. Uit de aanvraag en de aan-
vullingen blijkt dat de opslag van gevaarlijke stoffen die vallen onder de werkingssfeer van de 
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PGS 15 worden opgeslagen in geringe hoeveelheden en uitsluitend op de werkvloer als werkvoor-
raad aanwezig zijn. Voor het merendeel van deze stoffen worden de ondergrenzen zoals weergege-
ven in de PGS 15 paragraaf 1.5 niet overschreden. Echter door logistieke omstandigheden kan het 
voorkomen dat de opslag van bepaalde gevaarlijke stoffen te weten FF stabilazor 201 en rewopon de 
ondergrenzen tijdelijk worden overschreden. De opslag van deze stoffen voldoet dan niet aan de 
bouwvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in de PGS 15-richtlijn. DSM is in het kader van de 
gebruiksvergunning in overleg met de brandweer bezig civieltechnische maatregelen uit te werken 
zodat voldaan wordt aan de gebruiksvergunning en de bouwkundige voorschriften zoals opgenomen 
in de PGS 15. DSM heeft aangegeven uiterlijk 1 januari 2009 aan de eisen van de gebruiksvergun-
ning en de PGS 15 te voldoen. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die aansluiten bij 
hoofdstukken 1 en 3 van de PGS 15. Daarbij is aangegeven dat uiterlijk 1 januari 2009 ook voor de 
verpakte gevaarlijke grondstoffen aan de bouwkundige voorschriften van de PGS 15 wordt voldaan. 
 
Indien opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt die onder de werkingssfeer van de PGS vallen in 
hoeveelheden die de ondergrenzen overschrijden zijn de voorschriften uit de PGS 15 van toepas-
sing. Op de opslag van de stoffen die onder de PGS 15 richtlijn vallen zijn daarom de hoofdstukken 1 
en 3 van de richtlijn van toepassing. Om de veiligheid te waarborgen zijn in de vergunning voorschrif-
ten opgenomen die aansluiten bij de hoofdstukken 1 en 3 van de PGS 15.  
 
Opslag overige gevaarlijke stoffen 
In bijlage 12 van de aanvraag is op overzichttekeningen weergegeven waar binnen de inrichting stof-
fen zijn opgeslagen. De opslag van deze stoffen valt niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. 
Het betreft met name de vaten siliconen olie, IBC's met Premix, triëthyleenglycol en zakken met  
benzoëzuur. Om de veiligheid te waarborgen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen met 
betrekking tot opslag en verlading (hoofdstuk 11 van de voorschriften).  
 
Toestellen onder druk 
Op de aanwezige stoomketels en appendages waarin een overdruk heerst van meer dan 0,5 bar is 
het Besluit drukapparatuur van toepassing. Dit besluit bevat eisen aan de uitvoering, keuring en on-
derhoud van de betreffende drukhoudende bedrijfsonderdelen. De Arbeidsinspectie is voor de con-
trole op de naleving van de voorschriften van het Besluit drukapparatuur bevoegd gezag.  
 
Opslag caprolactam 
Caprolactam wordt per spoor aangevoerd. Door verwarming van de caprolactam tijdens transport en 
opslag blijft de caprolactam vloeibaar. Vanuit de wagons wordt de caprolactam door middel van stik-
stof overgedrukt in een voorraad tank, vanuit de voorraadtank wordt de caprolactam naar kleinere 
opslagtanks verpompt. Alle tanks bevinden zich in tankpits met gecertificeerde vloeistofdichte vloe-
ren. Verder is er om ademverliezen tot een minimum te beperken gekozen voor overdruk met dam-
pretourleidingen. Caprolactam is een schadelijke brandbare stof. Om de veiligheid naar de omgeving 
verder zoveel mogelijk te borgen zijn ten aanzien van de opslag van caprolactam voorschriften op-
genomen in de vergunning. Ondanks dat de caprolactam tank niet valt onder de werkingsfeer van de 
CPR 9-2 en de PGS 29 is, om de veiligheid en de bescherming van het milieu zoveel mogelijk te 
waarborgen, in de voorschriften (paragraaf 11.3 tankputten) van deze vergunning aangesloten bij 
deze richtlijnen.  
 
Bedrijfsnoodplan 
Ondanks de maatregelen die getroffen worden om onveilige situaties te voorkomen kan er nagenoeg 
nooit worden gesproken van een absoluut veilige situatie en zal er dus altijd een restrisico aanwezig 
blijven. De taken en verantwoordelijkheden binnen DSM gericht op onder andere brandpreventie en 
-bestrijding zijn beschreven in hoofdstuk 7 van de vergunningaanvraag. In de voorschriften van deze 
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vergunning is met betrekking tot het bedrijfsnoodplan voorgeschreven dat dit geactualiseerd moet 
worden en jaarlijks getoetst dient te worden.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
In de aanvraag paragraaf 1.3.3. van de aanvraag worden de toekomstige ontwikkelingen binnen 
DSM EP Emmen geschetst. Een aantal van deze ontwikkelingen te weten het plaatsen van 4 extra 
silo's elk 600 m3 voor de opslag van het eindproducten van de PA6 en het verhogen van de produc-
tiecapaciteit van de PA6 naar 150 kton zijn reeds meegenomen in de aanvraag en het besluit. Met 
betrekking tot incidentele proeven met andere procesomstandigheden of andere grondstoffen zijn 
voorschriften opgenomen in deze vergunning. Voor wat betreft de vervanging van de oude opslag-
tanks voor caprolactam zijn nog onvoldoende gegevens bekend ten aanzien van onder andere de 
aspecten bodembescherming en emissies naar de lucht om deze tanks mee te nemen in deze ver-
gunning. Indien tot vervanging van de tanks wordt overgegaan dient vooraf contact te worden opge-
nomen met het bevoegd gezag om te bepalen of deze vervanging geregeld kan worden met een 
melding of dat er een wijzigingsvergunningsprocedure in het kader van de Wm gevolgd dient te wor-
den. 
 
Verder zijn er bij ons geen concrete toekomstige ontwikkelingen bekend, (anders dan die op onder-
havige beschikking betrekking hebben en die zijn genoemd in de aanvraag), die van invloed zijn op 
onze beslissing op de aanvraag.  
 
Conclusie 
Op grond van bovenstaande overwegingen kunnen wij de gevraagde Wm-vergunning verlenen. Ter 
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
 
Beslissing 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe; 
 
gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen: 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de door DSM Engineering Plastic Emmen BV voor haar inrichting gelegen aan de Eerste 

Bokslootweg 17 te Emmen aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid 
van de Wet milieubeheer voor haar inrichting te verlenen voor onbepaalde tijd gerekend van-
af het in werking treden van de beschikking;  

 
II. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag inclusief de aanvullingen d.d. 7 mei 

2007 en aanvullingen d.d. 12 april 2007 en 16 november 2007 deel uitmaakt van dit besluit 
behoudens de onderstaande onderdelen uit de aanvraag: 
- hoofdstuk 0 Niet technische samenvatting  
- paragraaf 1.1.3 voor zover deze ziet op de productiecapaciteit van de extrusie en de 

drogerij 
- paragraaf 1.3.3. voor zover deze ziet op de vervanging van de opslagtanks voor ca-

prolactam 
- paragraaf 10.2.2 tabel diverse hulpstoffen voor zover deze ziet op de hoeveelheden 

verdund natronloog en zwavelzuur 
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- bijlagen 1a en 1b 
- bijlage 3 
- bijlagen 6b en 6d 
- bijlage 7 
- bijlagen 9, 10 en 11 
- bijlagen 13 en 14 

 en onderstaande onderdelen van de aanvulling d.d. 16 november 2007: 
- de hoofdstukken 1, 4 tot en met 12 en bijlagen 1 tot en met 5 van het sanerings-

onderzoek lactamtankenpark en losstation lactamauto's (kenmerk R001-
4387164SLI-sec-Vo1, 27 september 2005, Tauw). 

 
III. aan deze Wm-vergunning de voorwaarden en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbeho-

rende voorschriften zijn opgenomen; 
 
IV. te bepalen dat voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 en 5.5.4 gedurende 3 jaar nadat de Wm-

vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft. 
 
Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 
 
 
 
 
P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling  
 
Bijlage(n): 
re/tk/coll. 
 

Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan: 
- DSM Engineering Plastics BV, t.a.v. de heer F. Dukers, Postbus 2019, 7802 CA Emmen 
 
en een afschrift zenden aan: 
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen 
- de hoofdingenieur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad 
- de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 

 
N.B. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto 20.6 

van de Wet milieubeheer, kunt u tegen de beschikkin g, gedurende de terinzageligging, 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestu ursrechtspraak van de Raad van State. 
Alleen als u tijdig zienswijzen hebt ingebracht, he bt u beroepsrecht. 

 


