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Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het waterschap Velt en Vecht te
Coevorden

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR HET

WATERSCHAP VELT EN VECHT TE COEVORDEN

1 ALGEMEEN

1.1. Ondenrverpaanvraag
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van het waterschap Velt en Vecht te
Coevorden om een revisievergunning op grond van de Wm voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI), gelegen aan Dikke W¡jk OZ 56 te Nieuw-Amsterdam. De vergunning wordt aangevraagd voor
onbepaalde tijd. De aanvraag is ingediend omdat de inrichting is uitgebreid met een Ultra Puur Water-
fabriek (UPW-fabriek) gelegen aan Dikke Wijk OZ 54 te Nieuw-Amsterdam, bovendien hebben zich

enkele wijzigingen voorgedaan in de bestaande waterzuivering en slibbedrijf. De aanvraag is inge-

boekt onder nummer 201 001 I 1 59.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het uitbreiden van de inrichting met een UPW-fabriek, die samen met de RWZI Emmen en het

slibbedrijf één inrichting vormt;

- uitbreiden en wijzigen van (proces)installaties: bestaande compostbed gaat dienen als droog-

bed voor nat sediment, en realisatie van een primair slibbuffer aan de noordzijde van het slib-

verwerkingsgebouw met een opslag capaciteit van 600 m3;

- wijzigingen in de soorten en hoeveelheid chemicaliën.

Volgens het lnrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb) behorende bij de Wm, valt de

inrichting onder de categorieén 27.3 en 28.4.c, eerste lid, uit het lvb. Wij zijn op grond hiervan

bevoegd gezag.

1.2. Locatie bedrijf
De inrichting bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein, kadastraal bekend gemeente Emmen,

sectie AG, nummer 551. Op het terrein van de inrichting is het Bestemmingsplan Barger-Westerveen

van toepassing en het terrein heeft hierin de bestemming rioolwaterzuiveringsinstallatie.

1.3. Vergunningensituatie
De volgende vergunningen zijn eerder aan de inrichting verleend:

- revisievergunning op grond van de Wm, provincie Drenthe, d.d. 15 juni 2005, kenmerk

MB/46/2005000075, voor het veranderen en in werking hebben van een RWZI;

- oprichtingsvergunning op grond van de Wm, gemeente Emmen, d.d. 29 januari 2009,

kenmerk WM2008/20, voor het oprichten en in werking hebben van een UPW-fabriek;

- Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo-)vergunning, waterschap Velt en Vecht, d.d.

13 november 2001, kenmerk 01-07, voor het lozen van (afval)water vanuit de RWZI;

- Wvo-vergunning, waterschap Velt en Vecht, d.d. 2 februari 2009, kenmerk 2008-05, voor

het lozen van (afual)water vanuit de UPW-fabriek;
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- Waterwetvergunning, waterschap Velt en Vecht, d.d. 20 januari 201 1, kenmerk 2010-026,

voor het lozen van (afval)water vanuit de UPW-fabriek,

De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunningen afgegeven door de

provincie Drenthe en van de gemeente Emmen. Deze vervallen op het moment dat onderhavige
vergunning onherroepelijk wordt. De vergunning op grond van de Wvo, ten behoeve van UPW-fabriek
is reeds komen te vervallen door het in werking treden van een nieuwe Waterwetvergunning op

20 januari 2011, kenmerk 02064/m lhgl2011, door het waterschap Velt en Vecht.

1.4. Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als adviseurs zijn bijde procedure betrokken:
- lnspectie Leefomgeving en Transport (llt) te's-Gravenhage
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen

- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht te Coevorden

Op 16 december 2010 hebben wij het waterschap Velt en Vecht verzocht aanvullende gegevens te

verstrekken. Het betreft hier onder andere gegevens met betrekking tot IPPC-aspecten (EG-richtlijn

geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties), acceptatie- en verwer-
kingsbeleid, bodembescherming en veiligheid. De gevraagde gegevens hebben we op 1 februari 2011

ontvangen. Daarnaast zijn er mede door de looptijd van de procedure een aantal wijzigingen nodig in

de aanvraag. De aanvraag is daarom op 14 april 2011, 27 juli 201 1 en op 2 november 201 1 aange-

vuld door de aanvrager. De aanvullingen hebben onder meer betrekking op gebruik van de fakkel-

installatie, geluidsaspecten, lavafilter, methanol, bodem, monitoring en gewijzigde geuremissies.

1.5. GoördinatieWm-vergunning enWaterwetvergunning
Op 22 december 2009 is de Waten¡yet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot

een wet, de Waten¡¡et. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en ver-
betert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Waterwetvergunningplichtig. Op 5 juli 2010 heeft daarom het

waterschap Velt en Vecht een aanvraag om een Watenretvergunning ingediend. Omdat de

RWZI/UPW een IPPC-|nrichting betreft, had de Wateruvet- en milieuvergunning conform artikel 8.28

van de Wm gelijktijdig moeten worden ingediend en gecoördineerd moeten worden behandeld. Beide

aanvragen zijn niet gelijktijdig ingediend en gecoördineerd behandeld. Echter, inhoudelijke afstem-
ming heeft wel plaatsgevonden tussen de bevoegde gezagen. De Waterwetvergunning is door het

waterschap Velt en Vecht afgegeven op 20 januari 2011.

2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

2.1. M.e.r.-beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffect-

rapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

3. ACTIVITEITENBESLUIT

3.1. Besluitalgemene regels voorinrichtingen milieubeheer(Activiteitenbesluit)
Op 1 januari 2008 is de Wm gewijzigd en is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-

beheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Rege-

ling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Regeling). Het activiteitenbesluit en bijbehorende

regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
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Met ingang van 1 januari 2013 is de derde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit in-

werking getreden. lnrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-

richtlijn geTntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC), is voor bepaalde onder-
delen van het Activiteitenbesluit met de inwerkingtreding van de 3" tranche van toepassing geworden

Bij RWZI/UPW-fabriek is zo'n installatie aanwezig. Dit betekent concreet dat RWZI/UPW vergunning-
plichtig blijft en daarnaast de volgende onderdelen/paragraven van het Activiteitenbesluit van toepas-
sing zijn:

- Afdeling 2.4 bodem
- paragraaf 3.1.3. lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende

voorziening
- paragraaf 3.1.4a behandeling van stedelijk afualwater
- paragraaf 3.2.1 het inwerking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stook-

installatie

Door dit wijzigingsbesluit worden alle inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn,

type C-inrichtingen. De voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn daarmee van toe-
passing op de RWZI/UPW-fabriek.

4. BELEIDSOVERWEGINGEN

4.1. OmgevingsvisieDrenthe
Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De

omgevingsvisie is het strategisch kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor
de periode 1o12020. De omgevingsvisie vervangt het tweede Provinciaal Omgevingsplan (POP ll) en

is een integratie van vier wettelijke voorgeschreven planvormen; de Provinciale Ruimtelijke Structuur-
visie, het Provinciaal Milieubeleidsplan, het Regionaal Waterplan en het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voersplan.

ln de omgevingsvisie is geen specifiek beleid opgenomen voor RWZI's. ln het algemeen kan worden
gesteld dat de provincie streeft naat zo laag mogelijke emissies, een zuinig gebruik van energie,
(grond)water en grondstoffen en de toepassing van de best beschikbare technieken (BBT).

4.2. NationaalWaterplan(NWP)
Het NWP is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande
nota's waterhuishouding. Het NWP is opgesteld op basis van de Waten¡ret die met ingang van
22 december 2009 in werking is getreden. Het NWP heeft betrekking op het gehele watersysteem in
Nederland en is gericht op duurzaam waterbeheer. De verantwoordelijkheid voor de zuivering van

afualwater is overgedragen aan de waterkwaliteitsbeheerders, de waterschappen.

Het waterschap Velt en Vecht heeft daartoe het "Waterbeheerplan 2010-2015" opgesteld waarin het

nationaal emissiebeleid nader is uitgewerkt. Uitgangspunt van het Waterbeheerplan is dat in beginsel
aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende

water, schoon en gezond water op orde zijn.

Vanuit de inrichting wordt geloosd op de Verlengde Hoogeveense Vaart. De aan de Verlengde
Hoogeveense Vaart toegekende gebruiksfuncties, stellen geen aanvullende kwaliteitseisen aan het

betreffende oppervlaktewaterlichaam. Het afualwater kan onder de gestelde voon¡vaarden worden
geloosd op het oppervlaktewater, zijnde de Verlengde Hoogeveense Vaart. ln de vergunning zijn op

grond van de Waten¡ret hiertoe voorschriften opgenomen.
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4.3. Emissie registratie voor bedrijven European Pollutant Release Transfer Register
(E-PRrR)

Het E-PRTR verplicht bedrijven gegevens te rapporteren betreffende uitstoot en overbrenging van

verontreinigde stoffen. De activiteiten van RWZI/UPW Emmen worden genoemd in bijlage 1 van de

E-PRTR verordening onder 5.c en 5.f. Hierdoor is de verplichting jaarlijks een rapportage conform

E-PRTR bij het bevoegd gezag in te dienen.

5. MILIEUASPECTEN

5.1. Algemeneinleiding
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op milieuaspecten. Alleen de milieuaspecten die rele-

vant zijn, zijn hierna beschreven.

5.2 IPPC/BBT
5.2.1 Toetsingskader

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de |PPC-richtlijn

(EG+ichtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties) is geÏmple-

menteerd in de Nederlandse wetgeving.

Op basis hiervan dient 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 aanmerking

komende BBT worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrek-

ken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg-

en het preventiebeginsel. ln het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met

de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn moet in ieder geval rekening worden

gehouden met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening

worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de

inrichting.

Met de inwerkingtreding van de Richtlijn lndustriele Emissies (RlE) moet het bevoegd gezag binnen

een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT-conclusies voor

de hoofdactiviteit van een IPPC-|nstallatie toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze

nieuwe BBT-conclusies. Zolang er geen nieuwe BBT-conclusies zijn wordt getoetst aan de huidige

van toepassingzijnde BREF. Voor RWZI's zijn nog geen nieuwe BBT-conclusies gepubliceerd. Op het

moment dat deze BBT-conclusies er wel zijn geldt voor het bevoegd gezag een verplichting tot actua-

lisatie van de vergunning.

5.2.2 Beoordeling
De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan bijlage I van de IPPC-richtlijn. De activiteit waarbij

ongevaarlijke afualstoffen (zuiveringsslib) van derden wordt verwerkt, waarna definitieve verwijdering

kan plaatsvinden, valt onder categorie 5.3 van bijlage I van de richtlijn (installaties voor de verwijdering

van ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van bijlage llA van de richtlijn 75l442lEEG, rubrieken D8 en

De).
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Het instrument BBT wordt in de IPPC-richtlijn genoemd als een belangrijk instrument ten dienste van
preventie en bestrijding van milieugevolgen. ln de voorschriften behorend bijde vergunning is uitge-
gaan van het toepassen van de BBT die voor de betrokken inrichting in aanmerking komen. Wat de

BBT zijn voor de desbetreffende activiteit ligt vast in zogenaamde BREF's (BBT Reference Docu-

ments). De verschillende BBT zijn bedrijfstakgewijs beschreven in een BREF.

Op de activiteiten van de inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing

- BREF common waste water en waste gas treatments
- BREF waste treatments
- BREF emisions from storage
- BREF industrial cooling systems

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling

aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
- Circulaire energie in de milieuvergunning
- Handreiking en werkboek wegen naar preventie bij bedrijven
- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag en in kleine installaties

- PGS 9: Vloeibare zuurstof

5.2.3 Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT

ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie,

externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt, voor zover het
activiteitenbesluit niet van toepassing is, verwezen naat de desbetreffende paragraaf.

5.3 Landelijk afvalbeheerplan

5.3.1 Overwegingen voor primaire ontdoeners van afualstoffen

Preventie
ln hoofdstuk 13 van het Landelijk afvalbeheerplan20O9-2021 (LAP) is het beleid uitgewerkt voor

afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op

welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie

bij bedrijven" (lnfomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel

mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afual die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 1.000 m3 per jaar, ca. 50 kg
per jaar daarvan is gevaarlijk afual. De handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (lnfomil,

2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afualpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat
afualpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafual en/of meer
dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afual ligt niet boven de gehanteerde ondergren-

zen. ln de aanvraag is opgenomen dat er afdoende preventiemaatregelen zijn genomen om de hoe-

veelheid afual terug te dringen. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel

aanvullende maatregelen voor te schrijven.
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Afualscheidino

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

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

moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een

groot aantal bedrijfsspecifieke afualstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afualstoffen

te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzíj dat redelijkerwijs niet van hen

kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen:

- afgewerkte olie, ca. 1.000 liter per jaar;

- KGA, ca.250 kg per jaar;

- huishoudelijk afval, ca. 1.000 m3 per jaar;

- papier, ca. 100 kg per jaar.

ln het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afualstoffen die vrijkomen binnen een inrich-

ting scheiding van die afualstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie

dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de vorengenoemde afualstoffen. Dit is als

zodanig opgenomen in de voorschriften.

5.3.2 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsino doelmatiq beheer van afvalstoffen

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. ln artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan

onder het doelmatig beheer van afualstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het

geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel

10.14 van de Wm). ln het bedoelde afualbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021) is het

afu alstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag voor zover
deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De

doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afualhiërarchie zoals die in

artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie

- voorbereiding voor hergebruik
- recycling
- anderenuttigetoepassing,waaronderenergieterugwinning
- veilige verwijdering

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde

aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor

specifieke afualstoffen. ln het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoorde-

len van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en veruverken van afvalstoffen

rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende

afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en veniverkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewer-

kingsstappen een vergunning worden verleend. Voor onderhavige aanvraag is sectorplan 16

Waterzuiveringsslib in bijlage 4 van het LAP van toepasstng.
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Toetsinq van de aanqevraaqde afvalactiviteiten

Op het be- en ven¡¡erken van afvalwaterzuiveringsslib is sectorplan 16 Waterzuiveringsslib van toe-
passing. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van afvalwaterzuiveringsslib, niet zijnde

slibben van afualwater uit de voedings- en genotmiddelenindustrie is thermisch venrerken, al dan niet
na voordrogen, leidend tot oxidatie van het organisch materiaal. Dit houdt in dat verbranding in ver-
schillende typen installaties- al dan niet in combinatie met biologische of thermische voordroging- is
toegestaan. Ook vergassen gevolgd door nuttige toepassing van het verkregen gas is toegestaan.

Het slibbedrijf verwerkt het slib van alle RWZI's in het beheergebied van het waterschap Velt en

Vecht. Na voorbehandeling van het slib, wordt het slib vergist. Onder anaërobe omstandigheden wordt
een groot deel van het organisch materiaal omgezet in methaan. De vrijkomende warmte wordt toe-
gepast in een WKK. Het uitgegiste slib wordt ontwaterd. Het droge materiaal wordt afgevoerd naar

een composteerbedrijf welke het venruerkt tot biogranulaat. Het biogranulaat wordt ingezet als duur-
zame energiebron in de ovens van elektríciteitcentrales en cementindustrie. Deze be- en veruer-
kingsmethode zijn opgenomen in de aanvraag voldoet aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/lC
ln het LAP is aangegeven dat een inrichting die afualstoffen accepteert over een adequaat acceptatie-
en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle
(AO/lC) moet beschikken. ln het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting

acceptatie en veruverking van afualstoffen plaatsvinden. ln de AO/lC is vastgelegd hoe door tech-

nische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting

kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

ln aanvulling op de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd (project-

nummer 197203, revisie 1 .0, d.d. 24 januari 2010), deze beschrijving maakt deel uit van deze vergun-
ning. ln het AV-beleid en de AO/IC is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwer-
king plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschre-

ven AV-beleid en de AO/lC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven.

Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wiiziqinqen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als

bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is
vereist.

Reqistratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afualstoffen van buiten de inrichting

te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaar-

lijke afualstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de

meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). ln deze

vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afge-

voerde en de geweigerde (afual)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming
zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afual-

stoffen.
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6. AFVALWATER

Voor onderhavige inrichting is tevens de Watenruet van toepassing. Dit houdt in dat in de Wm-beschik-
king alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het
veruvijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. ln dit geval wordt vanuit de inrichting
geen afualwater op het gemeentelijk riool geloosd. Afvalwaterstromen van de UPW-fabriek wordt via

de bedrijfsriolering direct op de zuiveringsinstallaties van de RWZI geloosd. Vanuit de RWZI wordt
door middel van een ondergrondse leiding geloosd op de Verlengde Hoogeveense Vaart. Dit betekent
dat in deze Wm-beschikking geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van het afualwater op het
gemeentelijk riool.

7. BODEM

7.1. Bodembelastingsonderzoek
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 bodem-

belastingsonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingsonderzoek richt zich op de afzonderlijke acti-
viteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Ten behoeve van het vastleggen van de feitelijke bodemkwaliteit op locatie, zijn de volgende nulsitua-

tieonderzoeken u itgevoerd :

- Verkennend milieukundigbodemonderzoek (Wiertsema en Partners, rapportnummer
VN-34688, d.d. 1B november 2004)

- Verkennend en nader bodemonderzoek "nulsituatie en aanvullend bodemonderzoek RWZI

Emmen te Nieuw-Amsterdam" (Grontmij d.d.21 oktober 2003, rapportnummer 152276)
- Milieukundig nulsituatie bodemonderzoek, (Royal Haskoning, kenmerk 956982, d.d. 4 juni

2007)

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de

beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden

en of bodemherstel nodig is.

Na beëindiging van de desbetreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te
worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodem-

belasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

8. GELUID EN TRILLINGEN

8.1. Algemeen
De bedrijfsactiviteiten van de inríchting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze
geluidsemissie wordt vooral bepaald door stationaire bronnen zoals overstorts, afzuigingen en uitlaten

van het warmtekrachtgebouw en beluchters.

De door de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in twee rap-
porten: het "Akoestisch onderzoek RWZI Emmen" van 7 december 2004 en voor de UPW-fabriek het
"Akoestisch onderzoek NieuWater - locatie Nieuw-Amsterdam" van 8 juli 2008, die bij de aanvraag zijn
gevoegd.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waar-

bij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelings-
periode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder

als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.
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8.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
De RWZI/UPW Emmen ligt op het gezoneerde industrieterrein "RWZI Bargeres Emmen" in de

gemeente Emmen. De geluidzone is vastgesteld in het Bestemmingsplan "Barger-Westerveen", dat is

vastgesteld door burgemeester en wethouders van Emmen op 21 december 2000 en goedgekeurd

door gedeputeerde staten op 6 maart 2001. De zone is een cirkel met een diameter van ca. 900 m.

Bij de beoordeling van de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor het

gezoneerde industrieterrein in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde

van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag

bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Binnen de zone liggen geen woningen'

ln de akoestische rapporten bij de aanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als

nachtperiode, berekend aan de hand van een rekenmodel. ln dit model zijn alle geluidsbronnen,

gebouwen en harde bodemgebieden opgenomen. Met dit model kan op elk immissiepunt het geluids-

niveau worden berekend. De modellen van beide delen van de inrichting zijn samengevoegd. Daar-

mee is het geluidsniveau op de zonegrens berekend. De RWZI/UPW Emmen is de enige inrichting op

het gezoneerde industrieterrein. Het betreft hier een bestaande situatie.

De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt ten hoogste 47 dB(A) op de zonegrens. De grens-

waarde van 50 dB(A) wordt dus in acht genomen.

Er zijn geen bronnen die een onnodige geluidsemissie veroorzaken. De inrichting neemt maatregelen

om de geluidsemissie te beperken: de zeven blowers van de UPW-fabriek worden geluidarm uitge-

voerd of voorzien van een geluiddemper. Voor het aspect geluid wordt voldaan aan de voor de inrich-

ting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.

Op 27 juli 201 I is een aanvulling op de aanvraag ontvangen. Het betreft één bron, namelijk de gas-

affakelinstallatie. Deze bron is door ons, aan het door de aanvrager aangeleverde bronnenmodel,

toegevoegd. Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat deze aanvulling past binnen de vastgestelde

50 dB(A) contour en dus vergunbaar is. ln de voorschriften is met deze aanvulling rekening gehouden

8.3. Maximaalgeluidsniveau(LAmax)
De inrichting veroorzaakt alleen in de dagperiode piekgeluiden door (vracht)verkeer, optrekken, rem-

men, aanstoten en dergelijke. ln de avond- en nachtperiode zijn alleen continue bronnen in werking.

Uit de rekenmodellen van beide akoestische rapporten kan worden afgeleid dat het maximale geluids-

niveau LAmax bij de meest nabijgelegen woningen ten hoogste ca. 46 dB(A) bedraagt.

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het

voorkomen van maximale geluidsniveaus bijwoningen die meer dan 10 dB boven het aanwezige

equivalente niveau uitkomen. Een overschrijding van de streefwaarde is mogelijk tot de grenswaarde

van 70 dB(A) voor de dagperiode.

De meest nabijgelegen verspreid liggende woningen liggen aan de Herendijk en aan de Erfscheiden-

weg op ten minste ca.225 m afstand en aan de Dikke Wijk OZ op ca. 375 m afstand. Woonwijk

De Rietlanden ligt op ongeveer 450 m afstand en Parc Sandur op ca. 850 m.

Bij de meest nabijgelegen woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau vanwege de RWZI/UPW

Emmen gedurende de dagperiode 34 à 36 dB(A). Het totale equivalente geluidsniveau (RWZ|, verkeer

en andere geluiden) zal in de dagperiode bij de woningen ca. 45 dB(A) bedragen. Als streefwaarde

voor het LAmax kan daarom 55 dB(A) in de dagperiode worden aangehouden.

Met een LAmax van ca. 46 dB(A) wordt ruimschoots aan de streefwaarde voldaan. Omdat het optre-

dende LAmax ver onder de streefwaarde ligt, achten wij het niet zinvol om het LAmax in een voor-

schrift vast te leggen.
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8.4. lndirecte hinder
lndirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar

de inrichting, zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden.

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg wordt beoordeeld volgens

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

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

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

echter bij vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaar-

den, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd indus-

trieterrein worden doorkruist. De verkeersaantrekkende werking hoeft daarom niet te worden getoetst

conform de jurisprudentie (onder andere dossiernummer E03.96.0906) van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

lndien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder

door transportbewegingen te voorkomen dan wel te beperken.

Van en naar de RWZI/UPW Emmen vinden volgens de aanvraag gemiddeld 24 vrachlauto's (heen of

terug) en een aantal bewegingen van personenauto's plaats in de dagperiode. ln de akoestische rap-
porten is rekening gehouden met ten hoogste 50 bewegingen van vrachtauto's (heen of terug).

Het verkeer van en naar de RWZI/UPW Emmen zal via een hoofdroute (de NB53) hoofdzakelijk in
zuidelijke richting naar de A37 en in mindere mate in noordelijk richting naar de rondweg van Emmen

rijden. Het verkeer is overigens binnen ca. 300 m opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Binnen

deze afstand liggen geen woningen. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van middel-

voorschriften.

8.5. Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmin-
gen is trillingshinder niet te verwachten. De situatie wijzigt niet ten opzichte van de bestaande situatie

Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig

hierover voorschriften op te nemen.

8.6. Conclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin
grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsbelasting op beoordelingspunten op de zonegrens. De
geluidsbelasting op deze punten is in overeenstemming met de aanvraagde geluidsruimte met inacht-

neming van de hiervoor genoemde maatregelen.

9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1 Het kader voor externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving

(mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het

gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) is aangegeven, is de basis van het huidige risico-

beleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft

dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);

- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groeps-

risico).
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Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de

omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe

de venvachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de

kans op dat ongeval. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een

periode van één jaar een dodelijk ongeluk voordoet, als direct gevolg van een incident met gevaarlijke

stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De

gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10-6 per jaar (dat wil

zeggen een kans van één op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe

veiligheid inrichtingen (Bevi). De activiteiten binnen de inrichting vallen overigens niet onder het Bevi.

Bij de beoordeling van het externe veiligheidsrisico wordt echter wel aansluiting gezocht bij het Bevi.

9.2 Activiteiten binnen de inrichting

9.2.1 Opslag van biogas en waterstofsulfide

ln de inrichting wordt biogas opgeslagen in twee gashouders, respectievelíjk met een inhoud van

150 m3 en een met inhoud van 500 mt. Daarnaast kan waterstofsulfide (HzS) worden gevormd in de

diverse deelprocessen. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte (gevaarlijke) stoffen

zoals opgenomen in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

De opslag van biogas hebben wij getoetst aan een door het RIVM opgestelde document "Effect- en

risicoafstanden bij de opslag van biogas". Dit document geeft (indicatief) de resultaten weer van de

berekening van de effectafstanden en het plaatsgebonden risico (PR10-6-contour) die horen bijde
opslag van biogas. Bijeen opslag van 650 m3 biogas ligt de 1O-ô-contour op ca. 35 m. De 10-6-contour

ligt binnen de grens van de inrichting en is daarmee vergunbaar.

Uit het R|VM-document blijkt verder dat in het geval van een explosie de effectafstand tot 0,1 bar

maximaal 70 m is. Binnen een straal van225 m vanaf de gashouder bevinden zich geen gebouwen

van derden (woningen, bedrijven, scholen, etc.). Het groepsrisico is derhalve verwaarloosbaar klein.

Procesonderdelen zijn uitgerust met CH4 en HzS-detectie. ln de aanvraag is aangegeven dat het

H2S-gehalte in het biogas max. 1 Vol% bedraagt.

9.2.2 Fakkelinstallatie

ln de aanvraag is aangegeven dat op dit moment de fakkelinstallatie wordt gebruikt om het overtollige
biogas te verbranden doordat het vermogen van de WKK-|nstallaties te laag is. ln de aanvraag wordt

aangegeven dat binnen één jaar een tijdelijke WKK-installatie wordt geplaatst om extra verbrandings-

capaciteit te creëren. Hierdoor wordt de fakkelinstallatie alleen nog als noodvoorziening ingezet. Bij

het stellen van voorschriften zijn wij dan ook hiervan uitgegaan.

9.2.3 Opslag gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van (gevaarlijke) bodembedreigende stoffen zoals chemica-
liën, metaalzouten, gassen en oliën en vetten. Het gaat hierbij om gevaarlijke stoffen ten behoeve

van de bedrijfsvoering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie:
- opslag van diverse chemicaliën in bovengrondse tanks

- opslag van zuurstof in bovengrondse tank
- opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
- opslag van gasflessen

- opslag van oliën en vetten

De opslag van niet ADR-geclassificeerde dient te worden gezien als opslag van bodembedreigende

stoffen. Voor deze stoffen dient de opslag te voldoen aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

(PGS) 15 voor wat betreft de eisen met betrekking tot bodembescherming.



12

De opslagen van gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan de ríchtlijnen die zijn opgenomen in de PGS.

De volgende PGS-richtlijnen zijn voor de RWZI/UPW Emmen van toepassing:

- PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 2011);

- PGS 9 opslag vloeibare zuurstof (versie 2005).

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks

Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu

wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn aangewezen als BBT-documenten.

Opslao qevaarliike stoffen in emballaqe tot 10 ton

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de PGS 15 opgesteld. De hoeveelheden

schoonmaakmiddel, spuitbussen en verfuerdunner komen niet boven de ondergrenzen van de

PGS 15, waardoor de PGS 15 niet van toepassing is. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in

hoeveelheden die onder de grenzen van de PGS 15 vallen is het Bouwbesluit van toepassing.

De opslag van perazijnzuur en DBNPA ligt boven de drempelwaarde van PGS 15. Hetzelfde geldt

voor de opslag van gasflessen. ln de voorschriften is vastgelegd aan welke bepalingen van de

PGS 15 de opslag dient te voldoen.

Ooslaq van chemische vloeistoffen in bovenqrondse tanks
Binnen de inrichting vindt opslag plaats van vloeibare gevaarlijke hulpstoffen in bovengrondse tanks.

Het betreft de opslag van ijzerchloride, natriumhypochloriet, magnesiumchloride, metaalzoutoplossing,

polymeeroplossing en salpeterzuur/fosfoorzuur. De opslag van bijtende (corrosieve), schadelijke, irri-

terende en giftige stoffen (chemische producten) in bovengrondse tanks dient te voldoen aan de eisen

zoals gesteld in de PGS 30.

9.2.4 Brandveiligheid
De aanwezigheid en onderhoud brandblusmiddelen alsook de opslag van brandbare niet-gevaarlijke

materialen wordt gereguleerd via het op 1 april 2012van kracht geworden Bouwbesluit.

9.2.5 Gasexp/oslegevaar

Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brand-

baar gas (of verdampte vluchtige vloeistof) en zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Locaties met

gevaar voor gasexplosie binnen de inrichting zijn de biogashoudende slibvergistingsinstallatie, de

gashouder, affakkel installatie en de W KK-installatie.

Voor de praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar is in Nederland de

NPR 791 O-deel 1 voor gas, damp en nevelen vastgesteld. Deze NPR-richtlijn past binnen de

Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95, richtlijn 94l9lEG en ATEX 137, richtlijn 1999/92lEG). ln overeen-

stemming met deze richtlijn zijn aan deze vergunning voorschriften met betrekking tot gevarenzone-

indeling en installaties opgenomen om de kans op gasexplosies tot een minimum te beperken. De

verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gasontploffingsgevaar op basis van de ATEX-richtlijn

zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit.

Het gaat dan vooral om het explosieveiligheidsdocument, de risicoinventarisatie en -evaluatie en de

gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.

ln de aanvraag is een zoneringstekening opgenomen van de biogashouder en de slibgistingsinstal-
latie. De afstanden liggen binnen de inrichting. De risico's ten gevolge van een gasexplosie blijven

beperkt binnen de inrichting.

9.3. RegistratiebesluiUprovinciale risicokaart
Op 30 maart2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan

welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast

moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden
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opgenomen in het register. De RWZI/UPW Emmen valt in verband met de opslag van biogas onder de

regeling. De inrichting wordt om die reden opgenomen in het Risicoregister.

9.4. Bedrijfsnoodplan
Bij de aanvraag is een bedrijfsnoodplan gevoegd welke in hoofdzaak een beschrijving geeft van de

RWZI. ln verband met de samenvoeging van RWZI en UPW-fabriek dient een voor de gehele inrich-

ting een bedrijfsnoodplan te worden opgesteld. ln de voorschriften hebben wij opgenomen dat binnen

zes maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning een voor de gehele inrichting omvat-

tende bedrijfsnoodplan bij het bevoegd gezag evenals de gemeentelijke brandweer moet worden in-

gediend.

9.5. Gonclusie
Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen

de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels

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

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

IO. ENERGIE

10,1. Energierelevante bedrijven
Het elektriciteitsverbruik binnen de inrichting bedraagt ca. 2.000.000 kWh hierin wordt voorzien door

middel van een WKK-installatie waarin biogas uit de slibvergisting wordt benut. De in de WKK vrij-

komende warmte wordt benut voor het verwarmen van het slibvergistingsproces. Daarnaast wordt

voor de UPW-fabriek gebruik gemaakt van elektriciteit die wordt opgewekt in de WKK-installatie van

de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) voor de productie van stoom.

Het aardgasverbruik binnen de inrichting bedraagt ca. 69.000 m3.

De inrichting neemt deel aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency 3 (MJA3). ln het kader daarvan

wordt iedere vier jaar een energie-efficiencyplan (EEP) opgesteld waarin zekere, te treffen, maatrege-

len worden vastgelegd en tevens onzekere en voorwaardelijke maatregelen die nader onderzoek

behoeven. ln het EEP 2009 -2012, dat door AgentschapNl is goedgekeurd, is voor de inrichting als

maatregel vastgelegd dat het biogas uit de slibvergisting beter gaat worden benut door het bijplaatsen

van een WKK of het vervangen van de huidige WKK. Er komt dan ook meer warmte vrij dat gaat wor-

den benut voor de slibvergisting.

'10.2. Beoordeling en conclusie
Mede op basis van de BREF Energie-efficiency kan geconcludeerd worden dat met betrekking tot de

energie-efficiency binnen de inrichting de BBT worden toegepast.

11. BEKENDMAK¡NGONTWERPBESLUIT

11.1 Tervisielegging
Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen van 16 november tot en met 27 december

2012bij de gemeente Emmen en bijde provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in een

huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

11.2 Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, heeft een ieder daar-

tegen bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze in kunnen brengen. De persoonlijke gegevens
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van degene die een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht, worden - indien hij daarom verzoekt - niet

bekendgemaakt. Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen zienswijzen ingebracht door het

waterschap Velt en Vecht (kenm erk 41í9ulZvlezl2012). Wij hebben deze zienswijze ingeboekt onder
nummer 2013000027.
Hierna volgt een samenvatting van de ingediende zienswijzen en aansluitend onze reactie hierop.

1 . Tijdelijkheid vergunning

De verplichte tijdelijkheid van een dergelijke vergunning (10 jaar) is bij het van kracht worden van de

Wabo, op 1 januari 2010, komen te vervallen.

2. Gashouders

Voor de overwegingen en voorschriften geldt dat er over gashouder in enkelvoud wordt gesproken.

Binnen de inrichting zijn twee gashouders aanwezig, welke respectievelijk een inhoud hebben van

500m3 en 150m3.

3. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Vanaf 1 januari20l3 is het besluit Omgevingsrecht aangepast. Dit heeft consequenties voor een

IPPC inrichting zoals RWZI/UPW. Wat betekent deze aanpassing voor de lopende vergunningproce-
dure?

4. IPPC/BBT
Er zijn in de vergunning geen aspecten in de vergunning opgenomen over de "Richtlijn lndustriële
Emissies 2012" . Deze richtlijn wordt per 6 januari 20'13 geïmplementeerd. Concreet betekent dit, dat
we als RWZI/UPW moeten gaan voldoen aan de BBT conclusies die gaan komen in de vier Bref's die

voor de RWZI's van kracht zijn. Dit met een overgangsperiode van vier jaar naar het van kracht wor-
den van de nieuwe Bref's (met BBT-conclusie)Wat betekent deze nieuwe richtlijn voor de lopende

vergu nningprocedure?

5. Fakkelinstallatie

Er wordt gesproken van het plaatsen van een tijdelijke WKK om het overtollige gas te ven¡rrerken.

Momenteel wordt het project benutting biogas uitgevoerd. lnvulling van dit project is niet zeker. Dit
project wordt aanbesteed via het systeem van BVP (Best Value Procurement) het geen tot vele oplos-

singen kan leiden.

6. Opslag gevaarlijke stoffen
Er vindt geen opslag van gasolie in bovengrondse tank en aflevering plaats. PGS 30 is daarom niet

relevant voor gasolie. Wel voor andere (smeer) oliesoorten.

7. Energierelevante bedrijven

De in de overwegingen aangegeven energieverbruik komt niet overeen met de werkelijkheid, als
gekeken wordt naar het verbruik van de UPW en RWZI samen (bijvoorbeeld aardgas: jaarverslag

201 1 geeft aan 69.252 m3). Verder zou het goed zijn om op te nemen dat de UPW de stroom gebruikt

dat vrijkomt bij het produceren van stoom door de NAM (keten/- kringloopprincipe).

8. Deskundigheid

ln de voorschriften wordt regelmatig aangegeven de kreten "ter zake deskundig", "erkend bedrijf' en-

zovoorts zonder daarbij een norm, lijst of criteria te vermelden. Hoe kijkt het bevoegd gezag hier naar

en wat zijn in dergelijke gevallen de criteria van het bevoegd gezag?

9. BRL K903/07

ln de voorschriften is de norm BRL K903/07 vermeld, deze is inmiddels vervangen door K903/08.
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10. Verslaglegging

ln de voorschriften wordt gesproken over logboek en registratiesystemen, soms zelfs met een ver-
wijzing naar het voorschrift 1.2.1 zou dit eenduidig kunnen worden gemaakt?

I 1 . Registratiesysteem

Verslaglegging (schriftelijk) en terugkoppeling moeten onderdeel zijn van het registratiesysteem.
Het verzoek is om schriftelijke te laten vervallen. Binnen de inrichting wordt met vele digitale systemen
gewerkt.

12. Bodem

Het bevoegd gezag kan vergunninghouder verplichten tot het uitvoeren van onderzoek naar lekdicht-

heid en de kwaliteit van de constructie van de voorziening. Onderzoek dient plaats te vinden door het

bevoegd gezag erkende ter zake deskundige. Het verzoek is om dit voorschrift aan te passen om dat
het in bepaalde specifieke gevallen ondoenlijk is om de zuivering leeg te zetten voor een controle van

de bassins. Voor deze voorziening is immers een voorziening met een vloeistofdicht ontwerp. Hiervoor

is juist een bewakingssysteem met behulp van peilbuizen benoemd.

13. Lucht

Met ingang van 1 mei 2013 moet aan de in voorschrift 7.1.5. gestelde norm worden voldaan. Tot deze
gestelde norm mag de maximale concentratie HzS in het te verbranden biogas niet meer bedragen

dan 700 ppm. Gelet op de verplichte aanbestedingstrajecten (waarin de gaswinning is opgenomen)
lijkt een datum van 1 mei 2013 niet haalbaar. Op 1 november 2013 zal aan de eis worden voldaan.

1 4. Functioneren fakkel
Ter controle van het functioneren van de fakkel moet iedere 5 jaar worden vastgesteld dat de verblijf-
tijd en uittredetemperatuur voldoet aan de gestelde eisen. De resultaten van de controle moeten bin-

nen de inrichting aanwezig zijn en op verzoek van bevoegd gezag worden getoond. Verzoek om hier
"verblijftijd" te schrappen. De verblijftijd is een technisch aspect waaraan de fakkel moet voldoen.

Het betreft hier basis ontwerpgegevens. Het juist controleren van deze eis is lastig, zo niet onmogelijk.

Als deze eis gehandhaafd blijft, wordt verzocht in dit voorschrift op te nemen hoe de verblijftijd dan

bepaald moet worden.

15. Opslag en verlading

De opstelling van het reservoir binnen een gebouw dient te voldoen aan de voorschriften van para-

graaf 4.2. van de richtlijn PGS 9. Verzoek is om dit voorschrift te laten vervallen. Er is geen opslag
van zuurstof binnen geplaatst.

1 6. Vergistingsinstallatie
De uitvoering en constructie van de bassins/tanks behorende bij de vergistingsinstallatie, alsmede de

afdekking, dient te voldoen aan de richtlijn Mestbassins 1992 (RM 1992) Bassins en tanks moeten

worden gebouwd door een bedrijf (bouwer/aannemer) dat is gecertificeerd op grond van de beoor-

delingsrichtlijn BRL 2342 Mestbassins/afdekkingen voor mestbassins. Verzoek om dit voorschrift laten

te vervallen, immers de installatie is al aanwezig dus de bouwaspecten kunnen vervallen, dan dient
immers een nieuwe aanvraag/melding te worden gedaan. lndien dit voorschrift gehandhaafd blijft

wordt verzocht in de overuvegingen op te nemen dat bij het realiseren van een vergistingsinstallatie
van rioolslib wordt gewerkt met de bouwnormen van een mestbassin.

1 7. lnspectie vergistingsinstallatie en biogasinstallatie
Voor een goede en veilige werking dient de vergistingsinstallatie en biogasinstallatie en opslagen jaar-

lijks door een erkend deskundige worden gecontroleerd op een goede en veilige werking, zo nodig

dient onderhoud te worden verricht. Een geldig bewijs waaruit de goedkeuring alsmede onderhouds-

rapporten dienen te worden bewaard in het registratiesysteem. Als een storing niet direct kan worden

verholpen moet er binnen I uur iemand ter plaatse zijn die kan ingrijpen.
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Verzoek om aan te geven door wie er erkend moet worden (volgens welke norm erkend)

Kunnen eigen monteurs erkend zijn? Aan welke eisen moeten ziidan voldoen?

18. Herkeuring tanks en bassins vergistingsinstallatie

Voor het verstrijken van de referentieperiode van de tanks en bassins van de vergistingsinstallatie

moet conform BRL 2344 een herkeuring plaatsvinden door een erkend deskundige. Een geldig bewijs

van deze herkeuringen waaruit de goedkeuring voor een nieuwe referentie periode blijkt, moet worden

bewaard in het registratiesysteem. Verzoek om aan te geven wat de referentieperiode is ( toevoegen

aan bijlage begrippen)

19. Vlamkering of gelijkwaardige voorziening

ln ontluchtingsleidingen die zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur waarin explosieve

damp/luchtmengels kunnen voorkomen, moet een vlamkering of een gelijkwaardige voorziening zijn

aangebracht. Verzoek om dit voorschrift samen te voegen met de voorschriften 10.10.2 en 10.10.3.

20. Overdruk beveiliging biogashouder

Een overdruk beveiliging dient minimaal jaarlijks te worden onderhouden en getest op door een ter
zake deskundige instantie om een goede werking te waarborgen.

Het bewijs hiervan dient te worden bewaard in het registratiesysteem. Verzoek om aan te geven wat
met een deskundige instantie wordt bedoeld. Kan de eigen organisatie erkend zijn? Aan welke eisen

moeten wij dan voldoen.

21. Een waterslot als overdruk beveiliging

lndien een waterslot als overdrukbeveiliging wordt toegepast moeten deze zodanig zijn toegepast, dat
bevriezing steeds wordt voorkomen. Het vloeistofniveau in alle watersloten moet dagelijks worden

gecontroleerd en zo nodig worden bijgevuld.

Verzoek om dit voorschrift aan te passen. De biogasinstallatie wordt continue bewaakt. Als de gasdruk

wegvalt in het systeem als gevolg van waterslot dat zonder water staat, wordt automatisch de wacht-

dienstman hiervan op de hoogte gesteld. Deze neemt dan maatregelen. Zoals het voorschrift nu wordt
geïnterpreteerd dient dagelijks een visuele inspectie van de watersloten plaatsvinden.

22.Bedrijfszekerheid luchtpomp t.b.v. ontzwaveling en de fakkel in bedrijf kunnen nemen.

Bij stroomuitval of storingen moet in ieder geval de luchtpomp voor ontzwaveling en de fakkel in bedrijf
kunnen blijven. Verzoek om dit voorschrift te schrappen dan wel aan te passen. De ontzwaveling heeft

betrekking op het reinígen van het gas. Op welke wijze deze gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Dat wordt aan de markt over gelaten. Dus een luchtpomp kan niet eens aan de orde zijn.

23 Logboekregistratie affakkelen

Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin tenminste de vol-
gende gegevens worden geregistreerd:

- datum, begin- en eindtijd van het affakkelen;
- aard en oorzaak van het affakkelen;
- gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.

Verzoek om dit voorschrift "logboek" te wijzigen in "registratiesysteem". Op de RWZI Emmen wordt
gewerkt met een aan het besturingssysteem gekoppelde analysetool (procesanalist). Het besturings-

systeem registreert alle zaken zoals dienen te worden geregistreerd en worden overgezet naar de

analysetool zodaloorzaken en gevolgen gevolgd kunnen worden.

24. Biogasontzwavel ing

Tenminste eenmaal per maand moet het zwavelwaterstof gehalte in het gereinigde biogas worden

gemeten en geregistreerd. Het jaargemiddelde zwavelwaterstof van de maandelijkse metingen moet

lager zijn dan 300 ppm. Emissiemetingen moeten worden uitgevoerd met genormaliseerde meet-
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methode zoals vermeld in paragraaf 4.7 van de Nederlandse emissie Richtlijn. (NeR). Verzoek om

deze eis te laten vervallen. Deze eis staat al immers al verwoord in de voorschriften 7.1.5. en 7.1.7.

de tekst over de wijze waarop de meting dient plaats te vinden kan aan de voorschriften 7.1 .5 of 7.1.7

worden toegevoegd.

25. Elektrische installaties

Conform NEN-EN 5011003140 bijlage V moeten elektrische installaties aan deskundig onderzoek

worden onderworpen. Het resultaat van inspecties moet worden opgenomen in het voorschrift 1.2.1

bedoelde registratiesysteem. Dient de hier aangegeven NEN-EN 5011003140 Bijlage V niet worden

vervangen door NEN 3140:2011?

11.3 Beoordelingzienswijzen

Ad 1 . Het is juist dat de 10 jaartermijn voor afualstoffeninrichtingen met de inwerkingtreding van de

Wabo is komen te vervallen. De vergunning is echter voor 10 jaar aangevraagd en dit betekent dat wij

de vergunning niet voor een langere termijn dan 10 jaar kunnen verlenen. ln de zienswijzen heeft de

aanvrager verzocht om de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen. Wij hebben de vergunning op

dit punt aangepast.

Ad 2. Vergunning is aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijze.

Ad 3, Met de inwerkingtreding 3" tranche tweede fase van het activiteitenbesluit zijn voorschriften zo-

als deze zijn opgenomen in het ontwerpbesluit komen te vervallen en zijn vervangen door algemene

regels.

De volgende artikelen uit het activiteitenbesluit en bijbehorende regeling zijn van toepassing:

$ 3.1.4a. Behandeling van stedelijk afvalwater

S 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

S 3.3.1. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Afdeling 2.4 Bodem. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle bodembedreigende activiteiten maatregelen

getroffen dienen te worden die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Bij sommige activiteiten is

onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een aanvaardbaar bodemrisico in stand te laten door

het stellen van maatwerkvoorschriften. Hiervoor geldt een overgangstermijn van 3 jaar.

Besluit is aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

Ad 4. Het bevoegd gezag moet binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese

Commissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie toetsen of de

vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies. Zolang er geen nieuwe BBT-

conclusies zijn, wordt getoetst aan de huidige BREF. Voor RWZI's zijn nog geen nieuwe BBT-

conclusies gepubliceerd. Op het moment dat deze conclusies er wel zijn geldt voor het bevoegd

gezag een verplichting tot actualisatie van de vergunning.

Ad 5. Het betreft een toelichting op de reeds ingediende gegevens. Vergunning is niet aangepast naar

aanleiding van deze zienswijze.

Ad 6. ln afwijking van de aanvraaggegevens wordt aangegeven dat er geen opslag van gasolie aan-

wezig is. Vergunning is aangepast naar aanleiding van zienswijze.

Ad 7. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.
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Ad 8. ln een van toepassing zijnde besluit of beoordelingsrichtlijn zijn doorgaans voorwaarden opge-

nomen waaraan een bedrijf dient te voldoen alvorens werkzaamheden aan desbetreffende installatie

mag worden verricht. Deze voorwaarden bestaan uit een certificaat en erkenning waarmee deskun-

digheid kan worden aangetoond.

Ad 9. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad 10. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad 11. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad 12. Met de inwerkingtreding van de 3" tranche Activiteitenbesluit tweede fase is het desbetreffende

voorschrift komen te vervallen en zijn de voorschriften van afdeling 2.4 Bodem van het activiteitenbe-

sluit van toepassing. ln specifieke gevallen kan op aanvraag bij maatwerkvoorschrift worden bepaald

dat in afwijking van een verwaarloosbaar bodemrisico een aanvaardbaar bodemrisico mag worden

gerealiseerd. Wij hebben de vergunning op dit punt aangepast.

Ad 13. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad 14. Gezien het feit dat de verblijftijd wordt bepaald door het ontwerp en de dimensionering

van de fakkel kan een S-jaarlijkse controle ervan achterwege blijven.

Vergunning is naar aanleiding van de zienswijze aangepast.

Ad 15 ln afwijking van de aanvraag is aangegeven dat geen binnen opslag van zuurstof plaatsvindt.

Vergunning is aangepast naar aanleiding van zienswijze.

Ad 16. ln de richtlijn mestbassins 1992 (RM 1992) zijn naast eisen over aanleg installatie ook voor-

schriften opgenomen over onderhoud. ln onderhavige situatie gaat het niet over aanleg maar is

onderhoud wel aan de orde. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad 17. Na het verstrijken van de referentieperiode moet een nieuwe beoordeling plaatsvinden. Deze

beoordeling kan worden uitgevoerd door of namens een door de Raad van Accreditatie voor die con-

trole erkende onderneming, door of namens het bevoegd gezag ofdoor een door het bevoegd gezag

geaccepteerde deskund ige.

Ad 18. Een referentieperiode is het tijdsbestek waarbinnen de constructie moet blijven voldoen aan de
gestelde eisen. Vergunning is aangepast naar aanleiding van ziensw¡ze.

Ad 19. Vergunning is aangepast naar aanleiding van zienswijze

Ad 20. De installateur van de installatie kan in deze ter zake deskundig zijn, maar ook andere instan-

ties die aantoonbaar ter zake deskundig zijn.

Ad 21 .lngeval van bevriezing gaat het niet om het wegvallen van de druk maar juist om het niet ade-
quaat kunnen functioneren als overdrukbeveiliging. Bevriezing moet dus worden voorkomen.

Vergunning is naar aanleiding van zienswíjze aangepast.

Ad22. Vergunning is naar aanleiding van zienswijze aangepast.

Ad23. Vergunning aangepast naar aanleidíng van zienswijze.

Ad24. Vergunning ís aangepast naar aanleiding van zienswijze.
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Ad 25. NEN-EN 5011003140 bijlage V is specifiek bedoeld voor elektrische installaties welke aan-
wezig zijn in een ruimte of op plaatsen waar explosie gevaar kan heersen. Vergunning wordt naar
aanleiding van zienswijze niet aangepast.

11.4 Gonclusie
De door waterschap Velt en Vecht ingediende zienswijzen op de aanvraag zijn gedeeltelijk gehono-

reerd.

12. BESLUIT

Beslissinq

Gedeputeerde staten van Drenthe;

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht;

BESLUITEN:

de door het waterschap Velt en Vecht te Coevorden aangevraagde revisievergunning op grond

van de Wm, artikel 8.4, te verlenen voor de inrichting gelegen aan de Dikke Wijk OZ 54 en 56

te Nieuw-Amsterdam;

aan deze vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden zoals die in bijbehorende
bijlage zijn opgenomen;

lll. dat bijlage 2 "RWZI beoordelingspunten" deel uitmaakt van deze vergunning.

Gedeputeerde staten voornoe
namens dezen,

;þ

drs. R.H.H. Koch,

manager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)
ms/coll.

Origineel van dit besluit zenden aan:
- het waterschap Velt en Vecht, t.a.v. de heer H. Homan, Postbus 330,7742 BP Coevorden

Een afschrift zenden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 501, 7940 AM Emmen

- lnspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191 , 2500 BD 's-Gravenhage

- het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330,7742 BP Coevorden


